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Pintura de Gil Heitor Cortesão Na coletiva As Casas, no CAM “As casas 
nascem vivem e morrem“, dizia Ruy Belo num poema, “Oh as casas 
as casas as casas/mudas testemunhas da vida “. Lugares, memórias, 

arquiteturas, intimidades, do interior ao exterior, 
do quarto à cidade, As casas na coleção do CAM 
inaugura-se a 20, no Centro de Arte Moderna da 
Gulbenkian, em Lisboa. São obras de escultura, 
pintura, fotografia, vídeo, instalação, criadas ao 

longo de um século por  Ana Vieira, Ana Vidigal, José Pedro Croft, Gil 
Heitor Cortesão, Leonor Antunes, Filipa César, Manuel Amado, Rachel 
Whiteread, Carlos Nogueira, Heimo Zobernig, Thomas Weinberger, 
entre outros. Curadoria de Isabel Carlos e Patrícia Rosas

 De três dias para uma quinzena e de um organizador para dois. 
Depois da boa experiência do ano passado, a Fundação José Saramago 
e a Casa Fernando Pessoa voltam a unir esforços na organização de Os 
Dias do Desassossego. A proximidade da missão das duas instituições e 
a coincidência, no mês de novembro, dos aniversários do nascimento 
de José Saramago (a 16) e da morte de Fernando Pessoa (a 30) facilita 
uma parceria que se estende durante todo o ano. Do programa fazem 
parte concertos, ciclos de cinema, mesas-redondas, poesia, leitu-
ras e oficinas educativas, para ler dentro e fora de portas. Iniciativas 
apresentadas ao JL por Pilar del Río e Sérgio Letria, respetivamente 
presidente e diretor da Fundação José Saramago, e Clara Riso, diretor 
da Casa Fernando Pessoa. 

JL: Qual a filosofia subjacente a Os Dias do 
Desassossego?
Pilar del Rio: Vemos os aniversários de 
nascimento de José Saramago e da morte de 
Fernando Pessoa como feriados laicos, nos 
quais, através de uma série de iniciativas, os 
livros estão em destaque. Com eles, também 
procuramos combater o conformismo, 
incentivando o debate de ideias. 

Como poderia dizer o ditado, duas casas de 
escritores agitam melhor do que uma?
Sérgio Letria: Claro. Tendo Lisboa a sorte de 
poder contar com dois espaços dedicados a 
dois autores da dimensão de Fernando Pessoa 
e José Saramago faz todo o sentido estabele-
cer parcerias, promover o diálogo e traba-
lhar em conjunto. Os Dias do Desassossego 
apresentam-se como um condensado das 
atividades que, isoladamente ou em conjun-
to, apresentamos ao longo do ano. 

Qual a marca temática da edição deste ano?
Clara Riso: A ideia de leitura em conjugação 
com diversas artes. O desafio lançado aos 
diversos artistas que convidámos foi esse: o 
de refletirem, com as suas linguagens, sobre 
as suas leituras, tornando-a uma experiência 
mais palpável ou pelo menos mais trans-
missível para o público. Procurámos, assim, 
formas mais estimulantes, sugestivas e ines-
peradas de falar dos livros que lemos e de que gostamos. 

São todas iniciativas criadas de raiz?
Clara Riso: Algumas, mas não todas. Por exemplo, recuperamos a 
leitura integral de João Grosso da Ode Marítima de Álvaro de Campos 
[dia 30, às 19, no Teatro S. Luiz]. Entre outras novidades, teremos um 
concerto de Mário Laginha [dia 18, às 21, no Centro Cultural de Belém], 
intitulado A Biblioteca dos Músicos, no qual revisita as suas leituras e as 
dos membros do seu trio. Uma passagem das páginas à música, com 
duas peças inéditas dedicadas a Saramago e Pessoa. 

Em estreia também o recital organizado por Luís Miguel Cintra.
Clara Riso: Resulta de um convite feito ao Luís Miguel Cintra, jus-
tamente para assinalar os 80 anos da morte de Fernando Pessoa, 
onde se insere também o espetáculo de João Grosso. Mais do que 
assinalar a efeméride, a proposta é pensar o que aconteceu nestas 
últimas oito décadas. Assim, serão lidos, por Guilherme Gomes, 
José Manuel Mendes e Luísa Cruz, poemas de Fernando Pessoa e de 
outros poetas que com ele dialogaram, numa lógica de identifica-
ção ou recusa. J

Os Dias do Desassossego 
As artes da leitura

DESTA CARNE LASSA 
DO MUNDO

A partir  do clássico de William 
Shakespeare, Romeu e Julieta, 
Daniel Gorjão, vencedor do 
Prémio Emergentes 2010,  
criou a peça Desta  carne lassa 
do mundo, que se estreia no 
próximo dia 16, no Museu de 
História Natural e Ciência, na 
Rua da escola Politécnica, em  
Lisboa.  É o novo  espetáculo 
do Teatro do Vão, que revisita 
a célebre tragédia amorosa, 
numa visão contemporânea, 
com uma dramaturgia desen-
volvida em torno do desejo 
e do conflito. Os atores, que 
se assumem dj em cena, são 
Ana Sampaio e Maia, André 
Patricio, Carla Galvão, João 
Duarte Costa, João Villas-Boas, 
Miguel da Cunha, Miguel 
Raposo, Teresa Tavares e Vitor 
d'Andrade. Em cena até ao 
dia 22.

Sérgio Letria

Pilar de Rio

Clara Riso

RETORNAR EM 
LISBOA

Exposições, debates, teatro, 
performance:  Retornar – 
traços de memória propõe a 
reflexão sobre o movimento de  
retorno das ex-colónias, que 
culminou com a ponte aérea 
de 1975 e o fim do colonialis-
mo, num ciclo que irá decorrer 
em Lisboa, nos próximos 
quatro meses. Documentos, 
memórias, testemunhos, foto-
grafias da época e a interven-
ção de Manuel Santos Maia, 
numa exposição comissariada 
por Elsa Peralta, que inaugurou 
um novo espaço, a galeria Av. 
Da Índia, em Belém, em Lisboa, 
constituem o centro desta evo-
cação quatro décadas depois 
de um momento marcante da 
História portuguesa recente, 
cruzando Arte, Literatura, 
Antropologia, História e  
Política.

MADALENA SÁ E 
COSTA, CEM ANOS

“Que procurem a beleza, a 
essência e beleza intemporal 
da Música que leva a que, 
após uma vida de convivência 
com certas obras, ainda se 
descubram novos pormenores, 
novas emoções” – é esta a 
‘mensagem’ aos jovens músi-
cos de Madalena Sá e Costa ao 
completar cem anos de vida. 
É já no próximo dia 20 que a 
excelente violoncelista chega 
ao centenário, felizmente 
(tanto quanto possível) em 
boa forma, e essa mensagem 
transmite-a em entrevista 
ao JL, conduzida por Bruno 
Caseirão, na qual fala de todo o 
seu percurso de vida – entrevis-
ta que publicaremos na nossa 
próxima edição. Recorde-se 
que Madalena Sá e Costa foi 
também, durante décadas, 
profª do Conservatório.

EDUARDO 
LOURENÇO NA 
GALLIMARD

Une vie écrite, uma seleção de 
textos ensaísticos de Eduardo 
Lourenço, editada com a pres-
tigiosa chancela da Gallimard, 
será lançada no próximo dia 
19, às 18 e 30, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Paris. 
A organização do volume, 
integrado na coleção Hors-
série Littérature, é de Luisa 
Braz de Oliveira – e Eduardo 
Lourenço estará presente para 
um diálogo com os leitores. 
“Reconhecido hoje como o 
maior ensaísta português, o 
seu pensamento luminoso 
contribui há mais de 40 anos 
para a irradiação da literatura 
portuguesa fora das suas 
fronteiras”, escreve-se sobre o 
autor na apresentação do livro, 
cuja edição tem o apoio da 
Gulbenkian.

2 * destaque
› b r e v e  e nc o n t ro ‹
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 Uma ‘obra’ rara, de grande 
relevância em vários planos, vai 
finalmente chegar ao público 
muito em breve: Papéis da 
prisão - Apontamentos, diários, 
correspondência (1962-1971), de 
José Luandino Vieira. Trata-se da 
reunião, num único volume com 
cerca de 1200 páginas, de tudo 
o que o  autor de O livro dos rios 
escreveu ao longo daqueles quase 
dez anos em que lutando pela 
independência de Angola, esteve 
preso, primeiro em Luanda, 
depois no sinistro Campo de 
Concentração do Tarrafal, em 
Cabo Verde - o chamado “Campo 
da Morte Lenta”. A preparação 
e organização desses “papéis” é 
do próprio autor e de Margarida 
Calafate Ribeiro, Roberto Vecchio 
e Mónica Silva, os três do CES, 
Centro de Estudos Sociais, da 
Universidade de Coimbra (e os 
dois primeiros, além do mais, 
também titulares de cátedras 
em Itália), CES responsável pelo 
projeto, que teve o apoio da 
Fundação Calouste Gulbenkian 
- e sendo a chancela da obra da 
Caminho, a editora (o editor 
Zeferino Coelho) habitual de 
Luandino. 

E seguramente não foi pouco 
nem fácil aquele trabalho de 

Um  grande ‘acontecimento’
Vão sair os Papéis da Prisão 
de Luandino Vieira

preparação e organização, pois 
os ditos “papéis” são nada mais 
nada menos do que cerca de 
duas mil folhas, obviamente 
manuscritas, decerto em letra 
minúscula e difícil, que Luandino 
foi fazendo sair clandestinamente 
dos cárceres, folhas reunidas 
em 17 cadernos. O material mais 
abundante é o dos diários, mas, 
além da correspondência, entre os 
“apontamentos” há muitas notas, 
ou páginas, literárias, ou que pelo 

menos são esquissos para obras ou 
personagens futuros. 

Aliás, segundo julgamos saber, 
além do extremo interesse e 
valor documental, testemunhal, 
da obra para o conhecimento 
da História de Angola e de 
Portugal nessa época, e da luta 
anti-colonial - mormente da 
importância da luta política 
clandestina, dado que em geral 
se fala e escreve mais sobre 
luta de guerrilha - , os escritos 
reunidos têm igualmente uma não 
despicienda vertente literária. 

Ainda não sendo absolutamente 
segura a data da apresentação 
do livro, será já no próximo dia 
24, em Lisboa, na Fundação 
Gulbenkian, ao que se seguirá um 
lançamento em Coimbra, a 26; 
e, em Angola, o lançamento está 
previsto para 10 de dezembro, 
em Luanda, na sede da União de 
Escritores Angolanos. Recorde-se 
que a edição da obra ocorre, não 
por acaso, quando se assinalam os 
50 anos da atribuição do Grande 
Prémio da Sociedade Portuguesa 
de Escritores (SPE) a Luuanda, 
de Luandino, o que levou à 
probição, e destruição da sede, da 
SPE pela ditadura; os 40 anos da 
independência de Angola; e os 80 
anos do próprio escritor. J

José Luandino Vieira  1200 páginas  de 
diários, notas e correspondência

 Com a novela Bronco Angel, o Cow-Boy Anafalbeto, a 
Tinta-da-China dá início à publicação de toda a obra 
de Fernando Assis Pacheco, quando passam 20 anos 
sobre a morte do escritor, poeta e jornalista. Folhetim 
inédito em livro, foi publicado, sob o sugestivo 
pseudónimo de William Faulkingway, entre março 
e outubro de 1983 no semanário satírico O Bisnau, diri-
gido por Afonso Praça. A obra será lançada a 23, às 21, 
na Casa da Galiza, no mesmo dia em que decorre, ao 
meio-dia, a cerimónia oficial de atribuição do nome de 
Fernando Assis Pacheco a uma rua de Lisboa, no bairro 
de Campo de Ourique.

“Bronco Angel é a mais viva ilustração da faceta de 
autor faceto que coabitava, em Assis Pacheco, com as 
suas outras dimensões literárias”, afirma, no prefá-
cio, Carlos Vaz Marques, responsável pela fixação do 
texto, acompanhado por ilustrações originais de João 
Fazenda. De uma forma ou de outra, quase tudo é riso 
em Fernando Assis Pacheco. Fazer troça da própria dor 
pode ser um poderoso analgésico. (...) O intuito pro-
gramático por detrás deste divertimento, podemos en-
contrá-lo numa frase escrita noutra ocasião, a respeito 
de outro texto, mas onde está definida por inteiro, com 

Fernando Assis Pacheco 
reeditado na Tinta da China

verve e veemência, a rejeição do sacro respeitinho por 
uma escrita bem comportada: ‘Literatura-literatura, 
bah! Viva o português de quatrocentas calhoadas ao 
minuto, que é por onde respiro!”. 

Nascido em Coimbra, em 1937, Fernando Assis 
Pacheco foi jornalista de corpo e alma, senhor de 
uma prosa vigorosa e requintada, e poeta de exceção. 
Passou pelo Diário de Lisboa, República, tendo inte-
grado a equipa que fundou O Jornal, onde foi chefe 
de redação, Se7e, onde chegou a assumir o cargo de 
diretor-adjunto, e JL, onde colaborou regularmente. 
É autor de uma vasta obra, iniciada ainda nos seus 
tempos de estudante de Coimbra e antes do serviço 
militar e da comissão que cumpriu em Angola. Cuidar 
dos Vivos, Respiração Assistida, na poesia, e Walt e 
Trabalhos e Paixões de Benito Prada, na ficção, estão 
entre os seus títulos mais famosos. É esse legado 
literário, interrompido pela sua morte súbita, a 30 de 
novembro de 1995, à porta da Livraria Buchholz, em 
Lisboa, que a Tinta-da-China vai recuperar. Entre os 
próximos volumes encontram-se a reedição da colec-
tãnea de entrevistas Retratos Falados e outros textos 
inéditos em volume.J

No passado sábado centenas de pessoas juntaram-se no 
Fundão para uma muito significativa evocação e homena-
gem, no centenário do nascimento de um homem, cidadão 
e jornalista a vários títulos excecional. E embora, natural-
mente, predominasse gente da terra e da região, havia-a 
de muitas procedências - e, já agora, ideologias. Tratou-se 

de uma homenagem verdadeiramente nacional - e tenho a certeza de 
que muito mais gente haveria, de todo o país e da diáspora, se do "evento" 
soubesse e ali lhes fosse possível deslocar-se. Porque quem ali se lembrou 
criou, e com incansável esforço e sacrifícios de toda a ordem manteve, 
o Jornal do Fundão (JF). Um jornal único - porque único era ele, António 
Paulouro. 

Um jornal que como nenhum outro em Portugal não só projetou o 
nome da sua terra, como tratou dos problemas e defendeu os interesses da 
sua região, em particular dos mais explorados e desfavorecidos. Um jornal 
que ganhou uma dimensão nacional e um raro estatuto símbólico. Porque, 
como Paulouro, significava independência, defesa da liberdade, procura da 
qualidade, inconformismo, capacidade de iniciativa. Como Paulouro, que a 
tudo aliava ainda uma grande humanidade e generosidade, de par com uma 
otimista ousadia, que se contribuíam para fazer coisas que se pensariam 
impossíveis, também lhe podiam aumentar os problemas e as dificuldades.

Colaborador regular do JF, nos meus 20 anos, tive a honra e o gosto de 
ser amigo,  advogado e companheiro de António Paulouro. Amigo, sempre; 
companheiro, mormente num projeto cívico em que partilhamos o mesmo 
combate; advogado, em particular num caso complicado de chamado 
"abuso de liberdade de imprensa" - a título, claro, mais do que gracioso 
pois, apesar da sua insistência, nem aceitava o pagamento das despesas 
com as deslocações. Poderia e quereria assim dar testemunho muito mais 

completo e expressivo sobre os 
seus múltiplos atributos e a sua rara 
personalidade. Mas o que agora se 
me impõe é dar "notícia" de que na 
jornada de sábado dele falaram - o 
que fala por si... - Ramalho Eanes, 
Eduardo Lourenço, Guilherme 
d'Oliveira Martins, Marcelo Rebelo 
de Sousa (António Guterres enviou 
mensagem). Além do presiden-
te da Câmara, Paulo Bernardo 
Fernandes, e da filha do homena-
geado, Maria José, que tem, mas 
não só, a garra do pai, e com a irmã 

Teresa tão bem tem prolongado a sua memória e defendido o seu legado, 
como agora uma vez mais fez. 

Ao mesmo tempo, numa caixa, foram lançados dois volumes: António 
Paulouro - As palavras e as Causas, uma antologia de textos seus (ele era 
também um jornalista, lúcido e sempre combativo, de prosa vigorosa), 
organizada pelo seu sobrinho, e continuador no JF, Fernando Paulouro das 
Neves, igualmente responsável, com Alexandre Manuel, pela Fotobiografia, 
AP - 100 anos depois. Na mesma altura foi inaugurada ainda uma exposição 
sobre a sua vida e obra, organizada e apresentada por Arnaldo Saraiva.

ARMANDO ALVES Porque noutro espaço desta edição não coube, fica aqui 
outro registo de homenagem. Não é só Helder Macedo a fazer 80 anos - e 
sobre essa tão destacada figura da nossa literatura e cultura, e nosso muito 
prezado colaborador, encontrará o leitor larga 'matéria' nas páginas seguin-
tes -, também Armando Alves os fez, e por esse motivo ou a esse pretexto 
foi homenageado no seu Porto, por iniciativa (e na sede) da Cooperativa 
Árvore e do editor José da Cruz Santos. Prof. nas Belas Artes, artista de va-
riados talentos, mas distinguindo-se especialmente na pintura e no design 
gráfico, o que começou por ser conhecido como um dos Quatro Vintes, por 
terem a nota máxima no final do curso na ESBAP (sendo os outros Ângelo 
de Sousa, Jorge Pinheiro e José Rodrigues) tem uma obra e uma ação mar-
cantes e que continuam a desenvolver-se. Ainda há poucos meses tivemos 
uma capa com uma obra sua; e decerto haverá mais...   J

No centenário  
de António Paulouro 

A evocação e 
homenagem a um 
homem, cidadão e 
jornalista a vários 
títulos excecional

“

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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o escritor abandona) volta a dar ordem 
ao seu mundo. 

Com a chancela da Companhia das 
Letras Portugal, O Paraíso segundo 
Lars D. (216 pp, 15,90 euros) chega às 
livrarias a partir de hoje, quarta-fei-
ra, 11, dia do lançamento, às 18 e 30, 
na Carpe Diem Arte e Pesquisa, em 
Lisboa, com apresentação de Miguel 
Real e leituras de Maria Rueffe Sandra 
Barata Belo. J

nos tiram a profissão que nos define? 
O que sobra de um escritor quando 
lhe falta a escrita?” foram algumas das 
perguntas que João Tordo se colocou ao 
longo da escrita deste livro. 

Sem se apresentar como uma 
continuação, esta nova narrativa 
retoma ainda outra personagem de O 
luto de Elias Gro, Xavier. É a partir da 
convivência com este estudante de 
Teologia que a narradora (a mulher que 

 O Paraíso segundo Lars D. é título 
do novo romance de João Tordo, o 
segundo publicado este ano. De acordo 
com o escritor e a diretora editorial da 
Penguin Randon House, Clara Capitão, 
o duplo lançamento justifica-se por 
se tratar da segunda parte de uma 
trilogia, iniciada com O Luto de Elias 
Gro, livro com o qual partilha algumas 
personagens. A possibilidade de os lei-
tores terem o romance anterior fresco 
na memória também foi determinante. 

Para João Tordo, que assina aqui o 
seu nono romance, é o prolongamento 
de reflexão sobre a dor e o luto, neste 
caso através do vazio deixado pelo de-
saparecimento de uma pessoa. “Numa 
manhã de Inverno, Lars sai de casa, 
enxotado por uma dolorosa insónia, e 
encontra uma desconhecida a dormir 
no seu carro. Ele é um escritor sexage-
nário há muitos anos sem vontade de 

escrever; a rapariga chama-se Gloria e 
vive os dias conturbados da juventude. 
Poucas horas mais tarde, Lars parte em 
viagem com a jovem, deixando para 
trás um casamento de uma vida inteira 
e um romance inédito: O luto de Elias 
Gro”, lê-se na sinopse do livro. 

Lars, recorde-se, integrava 
justamente o rol de personagens 
secundárias de O luto de Elias Gro. “Era 
outra história que podia ser contada”, 
garante o autor de Três Vidas, que 
lhe valeu a atribuição do Prémio José 
Saramago. Para a construção desta 
narrativa teve especial importância 
a novela A Morte de um Apicultor, do 
sueco Lars Gustafsson (recentemen-
te reeditada pela Marcador), não só 
no nome do protagonista (Lars D., o 
escritor sexagenário), mas também na 
abordagem da identidade e do sentido 
da vida. “O que resta de nós quando 

João Tordo

O Paraíso segundo Lars D. 
Novo romance de João Tordo

Em debate em Oeiras O ano e o verão quente de 1975

Tomé e Príncipe, com Delmar Maia 
Gonçalves, Jorge Queta e Orlando 
Piedade (dia 19, às 16 e 30). 

Em Belmonte, com organização 
da Câmara Municipal e produção 
executiva dos Booktailors, decor-
re a 2.ª edição do festival literário 
Diáspora, que aproveita a histórica 
diversidade religiosa da cidade para 
promover encontros entre cul-
turas. A primeira mesa, na Igreja 
Matriz de Belmonte, é justamente 
intitulada Em Nome de Deus e junta 
Jaime Nogueira Pinto, Nuno Tiago 
Pinto e Pedro Mexia, com mode-
ração do padre Carlos Lourenço 
(dia 20, às 23). No seguinte, 21, no 

 Fátima, Belmonte e Oeiras mar-
cam o ritmo dos festivais literários 
da próxima quinzena, que juntam 
escritores e estudiosos em três 
encontros distintos. Em Fátima, 
no novo Tabula Rasa, entre 18 e 22, 
com ligações entre a Filosofia e a 
Literatura. Em Belmonte, na 2.ª 
edição da Diáspora, entre 20 e 22, 
com vários temas. E, em Oeiras, 
entre 27 e 28, na estreia do Festival 
Oeiras a Ler, com o ano de 1975 em 
foco.

Tabula Rasa é a primeira 
iniciativa das comemorações 
do Centenário das Aparições de 
Fátima, que se assinalam em 2017. 
Tendo como patrono a Junta de 
Freguesia, a organização é do 
Movimento Internacional Lusófono. 
A par de um programa de mesas 
redondas, o festival tem ainda 
associados vários prémios. Eduardo 
Lourenço receberá o mais impor-
tante - o Grande Prémio Tabula 
Rasa Vida e Obra. Os vencedores 
das restantes categorias (Literatura 
Infanto-Juvenil, Poesia, Ficção 
e Filosofia) serão conhecidos na 
cerimónia de abertura. As sessões 
decorrem em três espaços: Hotel 
Santa Maria (dias 18, 21 e 22), 
Centro de Estudos de Fátima (a 
19) e Colégio de São Miguel (a 20). 
As mesas redondas privilegiam 
as ligações entre a Literatura e a 
Filosofia. É esse, aliás, o tema da 
conferência de abertura (dia 18, 
às 16 e 30) de Miguel Real, inti-

tulada A Nova Filosofia e a Nova 
Literatura Portuguesas do séc. XXI, 
à qual se seguem nove mesas com 
35 conferências. Especial atenção 
também será dada às literaturas 
lusófonas, com panoramas culturais 
de Portugal, Goa e Timor, com 
Fernando Dacosta, Narana Coissoró 
e Carlos Ximenes (dia 18, às 17 e 
30), Angola, Cabo Verde e Galiza, 
com Maria Amélia Barros Dalomba, 
Elter Manuel Carlos e Maria Dovigo 
(dia 19, às 11 e 30), Macau, Malaca 
e Brasil, com Jorge Rangel, Luísa 
Timóteo e Constança Marcondes 
César (dia 19, às 14 e 30), 
Moçambique, e Guiné-Bissau e São 

Museu Judaico, às 16, uma entrevis-
ta de vida a Mário Cláudio, por Tito 
Cunha, com uma mesa-redonda 
antes e depois: Tanto Mar, às 15, 
com Francisco José Viegas e Inês 
Pedrosa, e Mercado Comum, às 17, 
com Maria Manuel Viana e Tiago 
Patrício, ambas com moderação de 
Pedro Vieira. O encontro encerra, a 
22, outra vez no museu, com o de-
bate Há Mesmo Cidades Literárias?, 
com Maria João Lourenço e Nuno 
Júdice e moderação de Tito Cunha, 
às 15, e a conferência de encerra-
mento, às 16, este ano a cargo de 
Gabriela Canavilhas. 

Nos 40 anos do Verão Quente, 
a Câmara Municipal de Oeiras, 
com a produção executiva dos 
Booktailors, dinamiza a 1.ª edição 
do Festival Oeiras a Ler, que se 
realiza na biblioteca municipal. O 
enfoque no romance e ensaio his-
tóricos é a marca desta iniciativa, 
que a cada edição assinalará um 
acontecimento relevante ou uma 
efeméride. Este ano, seis conversas 
em três dias. A 27, PREC: Processo 
de Recordação em Curso, com 
Adelino Gomes e Joaquim Furtado, 
às 21 e 30. A 28, 1975: A Grande 
Viagem da Ponte Aérea, com 
Helena Vasconcelos e Rita Garcia, 
com moderação de Pedro Marques 
Lopes, às 15 e 30; 1975: Saudades 
só do Futuro, com Francisco José 
Viegas e Manuela Gonzaga, com 
moderação de Maria João Costa, 
às 16 e 30; 1975: O Último Grito 
do Ipiranga, Brasil e África, com 
Miguel Miranda e Natália Luiza, 
com moderação de Pedro Vieira, 
às 17 e 30. No último dia, 29, 
1975: Retornados ou Refugiados?, 
com Bruno Vieira Amaral e Tiago 
Rebelo, com moderação de João 
Céu e Silva, às 15 e 30, e A Nova 
Geração de 70, com João Tordo, 
João Valente e Nuno Camarneiro, 
com moderação de Pedro Vieira, às 
16 e 30. J

Festivais em Fátima, Belmonte e Oeiras
A literatura entre a Filosofia  
e a História

Música portuguesa

 A Casa da Música programou 
para esta quinzena dois concer-
tos com obras portuguesas. No 
dia 17, às 19h30, o Quarteto de 
Cordas de Matosinhos toca, na 
Sala 2, obras de Joly Braga Santos 
e Eurico Carrapatoso, e no dia 
21, às 18h, a Orquestra Sinfónica 
do Porto CdM inclui no progra-
ma a obra “Ruf” de Emmanuel 
Nunes. Também os Festivais de 
Outono, ligados à Universidade 
de Aveiro e a decorrer até 27 de 
Novembro, incluem na progra-
mação dois concertos com obras 
de compositores portugueses: no 
dia 17, às 21h30, no Auditório do 
Departamento de Comunicação e 
Arte da Universidade, tem lugar 
um recital de viola d’arco e elec-
trónica, por João Pedro Delgado, 
com peças de Sérgio Azevedo, 
João Pedro Oliveira, Jaime Reis, 
José Carlos Sousa e Eduardo 
Patriarca. Já hoje, dia 11, às 21h30, 
no mesmo espaço, é apresentada 
música electroacústica de alunos 
de Composição da Prof. Isabel 
Soveral.  
 

Festa de Paulo Ribeiro

 A assinalar os 20 anos da 
sua companhia, Paulo Ribeiro 
apresenta em estreia  absoluta 
Festa (da insignificância),  a 13 e 
14, na Culturgest, em Lisboa. “O 
processo criativo é quase sem-
pre angustiante, mas também 
festivo”, escreve o coreógrafo a 
propósito da sua última criação. 
“Quero festejar para dar corpo às 
motivações interiores e secretas. 
Dar corpo à utopia, à expectativa, 
à vontade de criar uma platafor-
ma de entendimentos e cumplici-
dades”. Festa (da insignificância) 
será apresentado em Viseu, a 18 
e 19 de Dezembro,  de 18 a 20 de 
Janeiro, no Teatro Nacional S. 
João, no Porto.

Mostra de Teatro  
de Almada

 A partir de amanhã, 12, e até 29, 
realiza-se a 19ª edição da Mostra 
de Teatro de Almada, organi-
zada pela Câmara Municipal de 
Almada e pelos grupos de teatro 
da cidade, todos eles seus (únicos) 
participantes. Vão estar em cena 
19 espetáculos de outras tantas 
companhias; e haverá mais de seis 
iniciativas: exposições, debates, 
workshops, no Teatro-Estúdio 
António Assunção, no Cineteatro 
da Academia Almadense, no 
Auditório Fernando Lopes-Graça 
e no Teatro Municipal Joaquim 
Benite. J
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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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Chegou a Lisboa, para completar 
os estudos, após uma grande tem-
pestade, entrou pela barra. A cidade 
desiludiu-o, "tudo me parecia sujo 
e triste. Comecei a chorar e o meu 
pai disse-me que logo veria, assim 
que passasse o mau tempo, como 
a cidade era grande, limpa, bonita 
e muito azul o seu céu. Disse-me 
também que aquele era o rio Tejo e 
mal sabia, então, como mais tarde 
viria a envolver-me com um rio que 
era o mar por onde chegara".

Lisboa agarrou-o, enlaçou-o, 
apoderou-se dele e fez-se sua. E 
até personagem de algum dos seus 
filmes: "Lisboa foi uma cidade que 
me amarrou".

Estudou direito, fez crítica de 
cinema, teve uma atividade cine-
clubística intensa. Ao mesmo tempo 
crescia nele, como em muitos outros 
da sua geração, outra atividade, a de 
oposição ao regime. Foi preso pela 
primeira vez em 1957, interrogado, 
levado para os curros do Aljube, uma 
cela exígua, às escuras, "pensei que 
morria".

Impedido pela PIDE de traba-
lhar na RTP, apesar de ter ficado em 
primeiro no concurso de acesso ao 
lugar de assistente de realização,  a 
sua primeira longa-metragem O 
Recado, só a conseguiu realizar, 
aos 38 anos, nos anos 60, com o 
apoio da Gulbenkian. Antes tentara 
realizar o Anjo Ancorado, de Cardoso 
Pires, mas "o projeto ancorou" por 
falta de apoios: "Salazar odiava 
cinema". Acabaria por voltar a José 
Cardoso Pires, com a Balada da Praia 
dos Cães (1985), trazendo para o 
papel de inspetor um improvável 
Raul Solnado.

Bebera do seu ídolo, Antonioni 
em Itália, segredos do ofício. 
Regressou, porém, «à degradação». 
Voltou a ser preso, denunciado por 
um dos clandestinos que usavam 
a sua morada como casa de apoio, 
aproximou-se e afastou-se do PCP. 
Mas não muito. Foi ele um dos 
autores da obra coletiva O Povo e 
as Armas (com Glauber Rocha, 
Fernado Lopes, Cunha Telles, Galvão 
Teles…) que captaram as primei-
ras imagens do 1º de Maio de 1974, 
numa Lisboa, cidade aberta, sem 
entraves nem ameias. Antes, ele 
e João César Monteiro, entraram 

envolver-nos a cada um e a todos 
nós num enlace viscoso que nos 
transformasse também em répteis. 

Desde então a cerração incontida 
de uma muralha de água a vir de um 
fundo muito escuro passou a fazer 
parte dos meus fantasmas, dos pe-
sadelos recorrentes em que me sinto 
asfixiar se não vier despertar-me do 
sono uma força que sempre consi-
derei como o mistério da vida. Mas a 
cobra verde deu lugar à mais fina das 
serpentes e aos sonhos veio mais tarde 
juntar-se o caneiro para escoamento 
das águas por onde nos enfiávamos 
para apurar quem era o mais veloz a 
fazer a aventurosa travessia.

A terra era vermelha e férrea, 
a cor e a textura faziam ressaltar 
o verde que nos ficou a povoar a 
imaginação quando, passada a chuva 
e escondida em parte incerta a verde 
cobra bíblica, ficámos a discutir se 
era uma jiboia ou víbora.

Eu nada disse, a não ser para mim 
próprio, que serpente não era, uma 
serpente é metálica, full metal ha-
veria eu de chamar mais tarde à cor 
da ferrugem muito escura por causa 
de um Jaguar XJ6 dessa cor, uma 
serpente é esguia e brilhante, rasteja 
e não faz arcos. Nunca mais voltei a 
participar do jogo que consistia em 
atravessar o túnel de escoamento das 
águas e não deve ser estranha a essa 
brincadeira infantil a claustrofobia 
que foi tomando conta de mim pela 
vida fora".

Indignava-se violentamente, e não 
deixou de se indignar até ao fim. 
Também, diz-se, que amava até 
ao fim. Amava o cinema e amava 
a liberdade – que parecia colo-
car ao mesmo nível. A liberdade 
trazia-a no sangue, "herdou-a" de 
África, dos amplos espaço abertos. 
Nasceu em Caála, a 25 quilóme-
tros do Huambo, no ponto exato 
onde começava o planalto. Num 
documentário muito recente, da 
produtora Mandala, recordava o 
mistério, a vegetação luxuriante, a 
sensação de viver a 1800 metros de 
altitude e de quase poder tocar com 
a mão as estrelas no céu africano. 
Não havia barreiras, nem muros, 
nem obstáculos. Cresceu livre. 
Acedia à população negra, como só 
as crianças conseguiam, e assistia 
aos seus costumes e festas, cheio de 
maravilhamento. 

Vivia, dizia, uma realidade ma-
ravilhosa, o cinema que chegava, de 
comboio do Lobito, duas vezes por 
semana, "ampliava-a". Aos seis anos 
já fazia enquadramentos com os de-
dos, em adulto, e já em Lisboa, havia 
de descobrir o que mais o fascinava 
no cinema: "A luz que tornava mais 
vivo o olhar das pessoas". E a desco-
berta, através do olhar das pessoas, 
"daquilo que elas têm lá dentro".

O pai enfiou-se, sozinho, aos 
14 anos num navio, para fugir à 
pobreza beirã. Embrenhou-se por 
Angola, constituiu família e fortuna. 
Por isso, Fonseca e Costa se dizia 
africano de remotas gerações. A 
avó materna era a África da família, 
marcou-o muito, era muito bonita, 
tocava piano, lia poesia, vestia-se 
elegantemente, ensinou os netos 
a ler… José gostava de a observar 
por uma fresta da porta. Uma vez, 
regressava de comboio da escola e 
desatou num pranto sem explicação: 
quando chegou a casa, a avó tinha 
morrido.

"ESTE TEXTO SOU EU"
Num texto inédito, intitulado "Uma 
noite escura", que me enviou um 
ano antes de morrer, José Fonseca e 
Costa descrevia todas estas sensa-
ções e angústia infantis. No mesmo 

mail explicava: "Este texto sou eu".
"Era um fim de dia do final do 

cacimbo, sentia-se que em breve 
chegaria a trovoada, andávamos na 
rua a saltar de árvore em árvore, 
a rua tinha ao meio um renque de 
abetos de copas largas, pegadas 
umas às outras, tão juntas que as 
tínhamos aberto como se fossem 
pequena divisões de uma casas e 
sulcado com caminhos resultantes 
da junção de ramos sabiamente 
amarrados para que andássemos de 
árvore em árvore, como se ali fosse o 
nosso esconderijo, o lugar onde nos 
sentíamos protegidos das admoes-
tações dos adultos, como nos filmes 
do Tarzan, ele era o nosso herói e 
fazia-nos sentir invencíveis, puros, 
grandes e imortais. 

A cobra era verde e muito grande 
e atravessou a rua, tocada, aos 
gritos por quem a perseguia desde 
o quintal da estação de caminho 
de ferro, fazendo grandes arcos 
que apressavam a sua velocidade, a 
chuva aproximava-se numa cortina 
de água que nos pôs a correr ao seu 
encontro, fugindo da cobra que se 
refugiara nos tambores que serviam 
de esgotos sob os passeios de cimen-
to por onde todos os dias rastejá-
vamos a ver quem os atravessava 
mais depressa. Apanhámos a chuva 
em vez de tentarmos fugir dela, que 
era o que teríamos feito se a cobra 
verde não nos saltasse ao caminho, 
e tememos voltar atrás não fosse ela 

Fonseca e Costa Amava o cinema e amava a liberdade

José Fonseca e Costa
O cineasta que nunca se punha em guarda…
…apesar da música de Sérgio Godinho, Balada da Rita («aviso-te, a vida é dura, põe-te em 
guarda»), banda sonora de Kilas, o Mau da Fita (1980), o mais celebrizado filme de Fonseca e 
Costa, que morreu a semana passada, aos 82 anos. Ele nunca se pôs em guarda, a não ser na 
esgrima que praticou. Enfrentou, apontou dedos, criticou desabridamente, tinha um sentido puro 
da liberdade – no cinema e na vida. Figura maior da cinematografia nacional, com várias obras 
referenciais, Fonseca e Costa, com toda a sua crueza que aliava de forma única à delicadeza, nunca 
foi o mau da fita. A balada, essa, sabia-a de cor: «Aviso-te, a vida é curta»

Ana Margarida de Carvalho    

 A ARCA DO É, ou a versão vegetariana da 

Arca de Noé, de Ana Margarida de Carvalho e 

Sérgio Marques, lançado amanhã, 12, às 18 e 

30, na Fnac do Chiado, Lisboa. 

 MIRADAS... DE MULHERES, exposição 

de pintura de Renata Carneiro, até 5 de 

dezembro, na Galeria DaVinci, Porto.

 ORATÓRIA DO VENTO, Lenda de Santa 

Maria Egipcíaca, peça de Vergílio Alberto 

Vieira, amanhã, 12, às 21 e 30, no Theatro 

Circo, em Braga. 

 PINTURA HABITADA, filme de Joana 

Ascensão, exibido a 14, às 18, no Auditório 

de Serralves.

 LUX FILM DAYS, mostra de filmes 

finalistas do prémio Lux de Cinema Europeu, 

entre os dias 12 e 14, no Cento Cultural e de 

Congressos de Angra do Heroísmo. 

 O LIVRO DE COZINHA DE APÍCIO, 

com introdução, tradução e comentários 

de Inês de Ornellas e Castro, apresentado 

amanhã, 12, às 18 e 30, no Palácio Nacional 

da Ajuda, Lisboa. 

 ANGOLA - DA CERTEZA DA 
MADRUGADA À CLAREZA DO 
AMANHECER, exposição coletiva, 

inaugura-se hoje, 11, às 21, no Espaço Mira, 

Porto. 

 A TECEDURA DO CAOS, espetá-

culo de dança, com coreografia de Tânia 

Carvalho, a 14, às 21 e 30, no Teatro Virgínia, 

Torres Novas. 

 PRECE GERAL, exposição de fotografia 

de Daniel Blaufuks, até 10 de janeiro, no 

Forúm Eugénio de Almeida, em Évora. 

 PARA UMA ENCENAÇÃO DE 
HAMLET, de Carlos J. Pessoa, estreia-se 

a 19, às 21 e 30, no Teatro da Garagem, em 

Lisboa. 

 ACTA ES FABULA, Memórias V - 

Regresso a Portugal (1995-2015), de Eugénio 

Lisboa, apresentado a 19, às 18 e 30, no 

Centro Nacional de Cultura, em Lisboa.

 

 TERRAMOTO DOUTRINAL, livro de 

Carlos A. Moreira Azevedo, apresentado a 

13, às 18, na Biblioteca Nacional de Portugal, 

Lisboa. 

 FESTIVAL VERÃO AZUL, em Loulé, 

com a peça ''Os Sete Pecados – Ensaio 

para uma Cartografia'', e em  Faro, 

com ''Atlas Faro'' e com o concerto de 

Benjamim Clementine, entre os dias 14 e 

28 , às 21 e 30. 

 ETERNA BIBLIOTECA, encontro de 

professores e educadores do Concelho 

de Sintra, entre os dias 20 e 21, no Centro 

Cultural Olga Cadaval, Sintra. 

 PÁGINA SAGRADA, DESENHOS de  

Siza Veira, estreia-se amanhã, 12, às 19, na 

Galeria João Esteves de Oliveira.

›  b r e v e s ‹
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Momentos do Folio Mia Couto e José Eduardo Agualusa (em cima), o Elefante 
Salomão a animar as tuas da vila e a mesa-redonda mais concorrida, a que juntou 
Ricardo Araújo Pereira e Luís Fernando Veríssimo

zada. Entre muitas possibilidades, es-
colhe a que juntou Mia Couto e Sidarta 
Ribeiro, a propósito das ligações 
entre Ciência e Literatura. Ao lado do 
escritor moçambicano, que apresen-
tou em Óbidos o seu novo romance, o 
brasileiro Sidarta Ribeiro cruzou a sua 
área de especialidade (a neurociência) 
com a literatura, passando também 
pelo consumo de psicotrópicos e 
como hoje é possível identificar que 
texto foi escrito sob o efeito de que 
droga. “Uma conversa completamen-
te inesperada”, diz. Sobre Cuba ga-
rante ter aprendido muito no diálogo 
entre Rachel Kushner e Karla Suarez. 
Com Ruy Castro e Nelson Motta viu 
confirmada a sua suspeita: “Dois bons 
amigos e contadores de histórias”. 
Sem surpresa, a mesa com Ricardo 
Araújo Pereira e Luís Fernando 
Veríssimo foi a mais concorrida, tal 
como a que juntou Eduardo Lourenço 
e Hélia Correia. “Foram debates muito 
bons, todos”, sintetiza. 

Entre as aulas de literatura, um 
dos momentos mais concorridos 
do ciclo paralelo Folia, os concertos 
(António Zambujo e Mayra Andrade 
a cantar Caetano Veloso ou Cristina 
Branco e Mário Laginha a revisitar 
Chico Buarque), passando pela Ode 
Marítima, lida por Diogo Infante, 
ou a recriação da obra de António 
Lobo Antunes por Maria Rueff, para 
Anabela Mota Ribeiro o embaraço é 
o da escolha. Indica, por isso, a per-
formance do Elefante Salomão, pelo 
grupo de teatro Trigo Limpo, a partir 
do romance de José Saramago, que 
todas as noites enchia a vila. De cor 
e surpresa, como o Folio. Na plateia 
de um auditório. Ou na mesa de uma 
taberna. J

 Não estava no programa, mas tor-
nou-se um dos espaços mais anima-
dos. Pela noite dentro, numa pequena 
taberna, recuperada recentemente 
por dois advogados, escritores, 
músicos, artistas e muitos anónimos 
encontraram-se, sem pauta, nem 
horas para dar por encerrada a ses-
são. De tantos momentos inesquecí-
veis do Folio, o festival internacional 
de Óbidos, José Eduardo Agualusa, 
um dos programadores, escolhe este. 
Não é, reconhece, o mais importante, 
nem o que atraiu mais público, mas 
recorda-o como símbolo de uma 
dinâmica que se criou ao longo de 
todo o festival. “O que mais quería-
mos aconteceu: O Folio foi uma festa. 
Do livro, da literatura e das pessoas”, 
adianta o escritor ao JL a poucas 
horas de entrar na reunião geral de 
balanço com todos os organizadores, 
que se realizou na passada segunda-
-feira. “A sensação que tenho é a de 
que toda a gente estava muito feliz e a 
divertir-se”, acrescenta.

Organizado pela Câmara 
Municipal de Óbidos e pelo Turismo 
Centro Portugal, o Folio decorreu 
entre os passados dias 15 e 25 de 
outubro, com duas centenas de 
iniciativas, entre encontros de escri-
tores, lançamentos de livros, aulas, 
seminários temáticos, espetáculos e 
concertos. Uma programação variada 
que assentou na ideia de descoberta. 
“Procurámos que as pessoas pudes-
sem andar pela vila e ser surpreen-
didas. Sem nada marcado podiam 
ir entrando nos vários espaços, ver, 
ficar ou prosseguir o passeio até a 
uma próxima paragem”, adianta José 
Eduardo Agualusa, que foi o respon-
sável pelos encontros entre autores. 
A mesma ideia é partilhada por 
Anabela Mota Ribeiro, programadora 
do FOLIA, conjunto de iniciati-
vas paralelas, com música, teatro, 
cinema, exposições, aulas, maratonas 
de leituras e conversas informais. A 
título de exemplo, a jornalista lembra 
a tarde do primeiro sábado do Folio 
e da Folia em que percorreu a vila de 
uma ponta à outra, da livraria Ler 
devagar da igreja à Casa da Música. 
Começou na maratona de leitura do 
Livro do Desassossego e acabou no 
espetáculo O Telhado do Mundo, de 
António Jorge Gonçalves, Ondjaki e 
Filipe Raposo. Pelo caminho cruzou-
-se com escritores, passou pela inau-
guração da exposição do Folio Ilustra 
[a secção dedicada à ilustração], viu 
lançamentos de livros na tenda dos 
editores e muito mais. “Um ambiente 
de celebração que tocou as pessoas”, 
descreve. “Com várias iniciativas a 
decorrer ao mesmo tempo, podia-se 
circular e escolher". 

O número de propostas diferen-
ciadas e em muitos casos simultâneas 
é, na verdade, a marca do FOLIO, 
que nesse aspeto se aproxima mais 
dos festivais de música do que dos 
literários. E a aposta é para continuar. 
Ainda sem o balanço totalmente 

fechado, José Eduardo Agualusa não 
antevê grandes mudanças no futuro, 
apenas pequenos ajustes. As mesas 
da manhã podem vir a passar para a 
tarde ou a noite. “O mais difícil está 
feito: organizar uma primeira edição 
com esta impacto e adesão por parte 
das pessoas”, afirma o escritor. “Este 
sucesso significa que há apetência 
para este tipo de festival e até para 
entradas pagas, contrariando a opi-
nião de muitos. Quando há qualidade, 
o público responde”. Ainda sem o 
distanciamento necessário para um 
balanço definitivo, Anabela Mota 
Ribeiro adianta, no mesmo sentido: 
“A corrente de público está criada. 
Agora é pensar na próxima edição e 
melhorar”. 

A grande mudança que o Folio 
poderá vir a ter passa pela data, 
garante José Eduardo Agualusa. 
“Pensamos antecipar para setembro 
para não coincidir com a Feira do 
Livro de Frankfurt e abrir a porta aos 
agentes literários, já que são poucos 
os festivais do mundo que conseguem 
contar com a sua presença”, revela. 
“Óbidos tem condições extraordiná-
rias para este tipo de encontros. As 
ruas, as muralhas, o ambiente, tudo é 
muito bonito. É um cenário incrível, 
com uma multiplicidade de espaços 
que podem ser aproveitados”. 

Com tantas propostas e com um 
público tão “informado”, o que desta-
car dos 10 dias de Folio? Aos progra-
madores não pedimos o melhor, mas 
o mais ilustrativo das áreas de que 
foram responsáveis. Ao correr da con-
versa, sem resposta preparada, José 
Eduardo Agualusa desfia memórias 
das mesas redondas, cuja gravação (ou 
transcrição) pode vir a ser disponibili-

A festa da literatura de Óbidosgabinete adentro do diretor-geral do 
Instituto Português do cinema e exi-
giram latas de película (na altura não 
se pedia nada, exigia-se). Também, 
acompanhado de Zeca Afonso, Artur 
Semedo, José Jorge Letria, se dirigiu 
"à censura", na Rua de São Pedro de 
Alcântara. Um coronel ainda puxou 
da pistola, mas foi rapidamente 
"escoltado" e remetido para o MFA, 
na Cova da Moura.  

Fonseca e Costa instalou um pa-
lanque mesmo junto à tribuna onde 
Álvaro Cunhal e Mário Soares iam 
discursar, pela primeira vez, e cap-
tou a célebre imagem do histórico 
comunista entre o soldado e o mari-
nheiro: "A minha primeira impres-
são, ao escutar os dois discursos foi 
que o mais sensato era, sem dúvida, 
Álvaro Cunhal, e o mais radical 
Mário Soares". Décadas depois, em 
1996, foi a ele que Álvaro Cunhal 
cedeu o direitos da novela 5 Dias, 5 
Noites. Paulo Pires, na altura mo-
delo, foi uma descoberta sua. Viu-o 
num programa de televisão, em 
que umas entrevistadoras tentavam 
fazê-lo passar por parvo. Não era 
parvo nenhum, constatou Fonseca e 
Costa. Escolheu-o para protagonis-
ta. A carreira de ator de Paulo Pires 
começou aqui e não parou mais.

Era de atores que gostava, admi-
rava a capacidade de se transfigu-
rarem, compreendia o entusiasmo 
com que acolhiam os aplausos num 
teatro. Escreveu guiões, ora só, ora 
com personalidades como Sérgio 
Godinho e Miguel Esteves Cardoso. 
Perseguia os atores que encarna-
vam melhor as suas personagens, 
nem que tivesse de os ir buscar ao 

que será o seu último filme, Axilas 
(ainda em fase de rodagem), com 
guião em colaboração com o argu-
mentista Mário Botequilha, baseado 
num conto homónimo do brasileiro 
Rubem Fonseca.

Mário Botequilha travou conhe-
cimento com ambos os Fonsecas na 
mesma ocasião. O realizador entrou 
em contacto com ele, depois ter ter 
assistido, no ano passado, à sua peça 
Al Pantalone, no Teatro Meridional. 
E foi, por sua vez, Fonseca e Costa 
que o levou a conhecer um escri-
tor brasileiro que nunca tinha lido. 
Estava, conta Mário Botequilha, 
particularmente interessado num 
pequeno conto, de oito a dez pági-
nas, para dar continuidade a uma 
ideia sua. "O guião parte de uma 
ideia do próprio Fonseca e Costa e 
entronca depois no conto de Rubem 
da Fonseca". É uma comédia, registo 
que Fonseca e Costa já tinha aborda-
do em Kilas, o Mau da Fita (1980) ou 
mesmo em Viúva Rica Solteira Não 
Fica (2006), e conta a história da 
obsessão de um homem (Lázaro de 
Jesus) por uma mulher violinista que 
toca numa orquestra, e ao mesmo 
tempo, tal como em Kilas, é uma 
homenagem a uma certa Lisboa e 
suas figuras mais populares. Conta 
no elenco com Pedro Lacerda e 
Margarida Marinho.

Apesar da doença que já o 
debilitava, Mário Botequilha nunca 
encontrou em José Fonseca e Costa 
um homem vencido. Pelo contrário, 
sempre afável e conversador. "Uma 
história desencadeava sempre outra, 
em que podiam figurar persona-
gens como Alexandre O'Neill ou 
Amália...". Conversaram muito, 
histórias antigas, do Estado Novo, 
de quando ele esteve preso. "O 
ambiente durante o processo de 
escrita nunca foi melancólico". Pelo 
contrário: "Ele mantinha intacta a 
capacidade intelectual, a criativi-
dade e a cultura". Tinha a fama de 
rezingão, "mas não o apanhei nessa 
fase". No trabalho era calmo e tran-
quilo, mas reclamava sempre contra 
o que o indignava, contra a situação 
política atual. "Foi um prazer tra-
balhar com ele, passávamos longas 
horas a conversar, ele era divertido, 
dizia piadas..."

Dois terços do filme foram roda-
dos, mas as filmagens tiveram de ser 
interrompidas, em virtude do estado 
de saúde do realizador. O produtor 
Paulo Branco garante que todo o 
trabalho pode ser recuperável e o 
filme montado e exibido. Até porque 
Fonseca e Costa deu indicações 
nesse sentido.

Falava-se muito no seu humor 
irascível, personalidade vulcânica. 
Da sua exigência e frontalidade. Ele 
próprio se dizia "um iconoclasta", 
"um destruidor de templos", e, 
mesmo tendo uma educação cató-
lica, "um ateu praticante". Punha 
intensidade em tudo. Nos livros que 
lia, nos novos autores que descobria, 
nos filmes que via e revia e o entu-
siasmavam, na forma elegante com 
que escrevia. No fundo, fazer cinema 
era também viver mais: "Fazer num 
filme o que não fomos capazes de 
fazer na vida"J

Aos seis anos já fazia 
enquadramentos com 
os dedos, em adulto, 
e já em Lisboa, havia 
de descobrir o que 
mais o fascinava no 
cinema: “A luz que 
tornava mais vivo o 
olhar das pessoas”. E a 
descoberta, através do 
olhar das pessoas

“

teatro (Mário Viegas, Raul Solnado 
ou Vítor Norte), às passerelles (Paulo 
Pires), a Espanha (Vitoria Abril, em 
Sem Sombra de Pecado, 1982, ou 
Assumpta Serna, em Balada da Praia 
dos Cães, 1985) ou ao Brasil (Carlos 
Vereza, em Cornos de Cronos, 1989)… 
Trabalhou com Eduardo Serra, dire-
tor de fotografia, que a partir daí fez 
carreira internacional, e com Afonso 
Beato, responsável pela fantástica 
fotografia em 5 Dias, 5 Noites e pela 
opção da noite americana. 

PRÓXIMO FILME
A sua morte, aos 82 anos, não 
interromperá, no entanto, aquele 
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Helder Macedo (em Praga) “Os grandes clássicos estão sempre em nós. Não como foram, mas como são. Mas temos de 
encontrar as palavras novas, as nossas palavras, as palavras de hoje nas palavras deles”

Maria Leonor Nunes

›  H e l de r  M ac e d o  ‹
Mais de meio século de (boa) literatura, uma brilhante carreira universitária, a partir de Londres, décadas de serviço à 

cultura portuguesa: ao completar 80 anos, Helder  Macedo é homenageado na Universidade de Oxford a 28, e hoje mesmo, 
11 (às 18 e 30, na Fundação José Saramago) são lançados dois livros de versos seus, um deles um novo longo poema.  

O JL também 'brinda' ao escritor, professor, cidadão, nosso cronista, com a coluna Pretextos, dedicando-lhe este tema.  
A abrir uma entrevista sobre os novos livros e todo o seu percurso, antecipando um fragmento de Romance. Seguem-se 

textos de duas (re)conhecidas universitárias que com ele trabalharam, Margarida Calafate Ribeiro e Maria Irene Ramalho, 
e uma entrevista com Phillip Rothwell, titular da cátedra de Estudos Portugueses daquela universidade, profundo 

conhecedor (e tradutor) da sua obra, e principal organizador da homenagem 

Tão longa a vida…

a
A idade será respeitável, a sua obra e 
vida muito mais. Não faltam razões 
para celebrar: Helder Macedo, poeta, 
ficcionista, ensaísta, cronista, inves-
tigador, professor jubilado, faz 80 
anos a 30 de Novembro. A assinalá-lo 
uma homenagem na Universidade de 
Oxford, a 28. E o lançamento de dois 
livros, Romance, um longo poema, 
em “forma nova”, com uma ligação 
assumida à tradição literária portu-

guesa, “uma obra de risco”, edição 
Presença; e uma antologia da sua 
poesia, Resta ainda a face, coorde-
nada por Paulo José Miranda, edição 
Abysmo, com apresentação conjunta 
hoje, quarta-feira, 11, no auditório 
da Casa dos Bicos, Fundação José 
Saramago.

A poesia é, de resto, o seu “pecado 
original”. Publicou o primeiro livro 
de poemas, Vesperal, com 21 anos, 
em 1957, a que se seguiram Das 
Fronteiras, Viagem de Inverno ou, 
mais recentemente, em 2011, a cole-
tânea Poemas novos e velhos. A ficção 
surge mais tarde na sua bibliografia, 
em 1991, com Partes de África, um 
“romance de reconciliação”, em que 
de alguma maneira acerta contas 
com o país colonial e a existência 
andarilha da sua infância, Nasceu na 
África do Sul, em 1935, viveu depois 
em Moçambique, Guiné e S. Tomé, 

demandando a ‘capital do reino’ já 
com 13 anos. Lisboa é a cidade da 
sua adolescência, África a paisagem 
da sua infância, Londres, onde vive 
há décadas, o lugar da idade adulta, 
segundo o ‘mapa’ que traça da sua 
existência. Publicaria mais cinco 
romances: Pedro e Paulo, Vícios e vir-
tudes, Sem nome, Natália e Tão longo 
amor, tão curta a vida.

E longo é o seu amor à Literatura. 
Começou por estudar Direito, nos 
anos 50, fez parte do grupo surrealis-
ta do Café Gelo, em Lisboa. Envolveu-
se na luta contra a ditadura, tendo 
sido perseguido, censurado, preso. 
Acabaria por exilar-se em Londres, 
nos anos 60. Aí, licenciou-se em 
História e Literatura, com uma 
tese sobre Bernardim Ribeiro, mais 
tarde fez o doutoramento sobre 
Cesário Verde. Dois autores, com 
quem manteve um intenso ‘diálogo’ 

ensaístico - e as quais acrescenta-
ria Camões. É um camoniano de 
referência, tendo publicado, entre 
outros ensaios: Do Significado Oculto 
da Menina e Moça, Camões e a Viagem 
Iniciática, Cesário Verde: O Romântico 
e o Feroz, Trinta leituras e Viagens do 
Olhar: Retrospeção, Visão e Profecia 
no Renascimento Português (com 
Fernando Gil). Colaborador da BBC 
durante algum tempo, foi docente 
do King’s College a partir de 1971, aí 
dirigindo o departamento de Estudos 
Portugueses e Brasileiros e sendo 
titular da cátedra Camões, entre 1981 
e 2004

Após o 25 de abril, voltou a 
Portugal para viver a “festa” da 
revolução. Foi diretor-geral de 
Espetáculos, em 1975 - e secretário 
de Estado da Cultura do governo 
de Maria de Lourdes Pintasilgo, em 
1979, tendo então lançado a ‘primeira 
pedra’ da criação de um Museu de 
Arte Contemporânea no Porto, aquele 
que viria a ser o Museu de Serralves, 
e decidido a aquisição do edifício da 
Cinemateca.

Além do King’s College, lecio-
nou ainda em Harvard, nos Estados 
Unidos, na École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, em França e 
noutras universidades no Brasil. 
Presidiu também a Associação 
Internacional de Lusitanistas e dirigiu 
a sua revista Veredas. Uma intensa 
atividade cultural e literária agora 
recordada e homenageada. Porém, 
Helder Macedo, que é homem de gra-
tidão, mas pouca nostalgia, sente-se 
“ofendidíssimo”, como diz com a sua 
habitual ironia, com a ‘partida’ de 
completar oito décadas, e declara-
-se ainda em “work in progress”. 
“Depois de viver tanto tempo, só 
posso morrer ou recomeçar”, diz 
ainda com sagacidade. E é garanti-
do: recomeça, sempre. Porque o seu 
romance, o seu verso, a sua palavra é 
vida. Tchim, tchim!

Jornal de Letras: Como surgiu este 
Romance? 
Helder Macedo: Não sei bem, essas 
coisas nunca se sabem exatamente, 
acontecem. Talvez uma imagem 
visual, como num sonho. Uma 
autoestrada. Duas pistas paralelas 
em direções opostas. E alguém entre 
elas. Uma jovem mulher. Talvez ainda 
adolescente. Ao longe não dava para 
ver. Quase ainda uma criança, a 
olhar o futuro em direções opostas ao 
mesmo tempo. Mas não foi um sonho 
meu, foi como um sonho que alguém 
me tivesse contado. Ou nem sequer 
um sonho, poderia ter sido que hou-
vesse uma rapariga que costumava 
ir para o meio de uma autoestrada a 
ver os carros a passarem em direções 
opostas. E que me tivesse contado..

Desde logo escreveu-o como um 
longo poema? Foi o fio da narrativa 
que puxou a forma?
De início, resultou num pequeno 
conto. Que pensei que poderia ser o 
primeiro capítulo de um romance. 
Mas depois percebi que não. Que o ro-
mance era um poema. Em que não se 
soubesse quem sonhava o quê, quem 
sonhava quem. Ou quem fazia o quê, 
quem fazia a quem. Como se fosse 
uma história de amor encontrada no 
perdê-la. Entre o futuro e o passa-
do, sem presente. Uma espécie de 
fantasmagoria, em suma. Com corpos 
tangíveis. A viverem as suas vidas.

Mas fala também de fronteiras, 
cidades ocupadas, violência,  guerra, 
um pai refugiado ou fugitivo retido na 
passagem. Não é o presente mundo 
que se avista em todas as direções?
Sim, este é um livro sobre o tempo 
presente. Mas um tempo presente – 
um presente mundo – que só se avista 
à distância, que vai chegando em 
fragmentos, em ecos só parcialmente 
inteligíveis. Como aliás é sempre o 
tempo presente. 

‘Reencontrou-se’ com Bernardim 
Ribeiro para a escrita deste Romance? 
Porque escolheu o nome de um dos 
livros dele para o seu poema?
O Bernardim escreve sobre corpos 
que são almas, não é? Talvez por isso. 
E fala de rios que são como estradas. 
Com pedras no meio, a separar as 
águas de si próprias. Há escritores 
que são parte do meu imaginário. O 
Bernardim é um deles. E escreveu 
aquele longo poema, "Ao longo da 
ribeira", designado como "Romance". 

Feliz literatura, como 
a nossa, que tem 
um Camões. Infeliz 
cultura, que se esquece 
disso, como cada vez 
mais a nossa

“
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“
É uma referência.

Bernardim, uma das suas afinidades 
eletivas, além de um constante objeto 
de estudo, já que fez  logo a tese de 
licenciatura sobre a sua obra.
Bom, sim, mas este meu poema não 
é uma tese... Não estou a fazer análise 
literária. Mas há um diálogo implícito. 
Ou não exatamente um diálogo, já 
que ele não está onde possa respon-
der. Estou vivo e ele está morto. Eu 
sou de agora, ele é de então. A obra 
dele é parte de mim.

O que encontra de tão sedutor nessa 
obra?
Ah, tantas coisas! Aquela espantosa 
capacidade de articular opostos, como 
se numa continuidade desejada. E ser 
uma obra inconclusiva, terminada a 
meio de uma frase, como a vida. Talvez 
involuntariamente, como a vida.

Curiosamente, o seu anterior roman-
ce tomava o verso de Camões para 
o título, Tão longo amor, tão curta 
a vida…. Está tudo nos clássicos da 
literatura portuguesa?
Os grandes clássicos estão sempre em 
nós. Não como foram, mas como são. 
Mas não, não está tudo neles. Eles é 
que estão em tudo, se olharmos com 
atenção. Mas temos de encontrar as 
palavras novas, as nossas palavras, as 
palavras de hoje nas palavras deles. 
Sermos absolutamente modernos, 
como eles foram e, portanto, conti-
nuam a ser. Mesmo quando fingiam 

escritor e as vozes da literatura, entre 
a dimensão do sonho, da memória, da 
realidade?
Precisamente. Se funciona ou não, 
os leitores dirão. Na minha obra de 
ficção, uso muitas vezes as técnicas 
literárias associadas à poesia. Cesuras. 
Silêncios. Corte e montagem, corres-
pondências. Aqui faço o mesmo, de 
maneira diferente. Faço articulações 
de recorrências inter-relaciona-
das. Dizendo coisas diferentes, por 
vezes com as mesmas palavras. Mas 
como as palavras são as mesmas, 
as inter-relações sobrepõem-se às 
diferenças.

A ficção demorou mais na sua escrita 
ou pelo menos foi mais tardia a publi-
cação. Porquê?
A publicação da minha ficção foi 
de facto tardia. Mas não a escrita. 
Escrevi um romance, uma novela 
e vários contos nos anos 1960. Não 
puderam ser publicados em Portugal. 
Eram políticos, eram violentos, eram 
sexualmente explícitos. E havia 
a Censura. Quando puderam ser 
publicados, depois do 25 de Abril, já 
não fazia sentido publicá-los. Tinham 
as qualidades dos seus defeitos e os 
defeitos das suas qualidades... O que 
então procurei dizer em ficção era o 
que não se podia dizer. 
 

Partes de África era um romance que 
tinha que escrever? 

Tem, por outro lado, um empenho 
biográfico... 
Sim, há nele uma construção biográ-
fica – e um fio condutor explicita-
mente autobiográfico – mas muitas 
vezes o que nele se apresenta como 
factual é fictício e o que parece fictício 
é factual. Em suma, é um romance. Se 
tinha de o escrever? Depois de o ter 
escrito senti que sim. Que me libertou 
do passado. Precisamente por ser um 
romance de reconciliação. 
 

Algum dos seus romances o desafiou 
particularmente? Qual merece a sua 
preferência? 
Todos os meus romances começam 
por ser um desafio. Quando começo, 
nunca sei o que vai acontecer. Só o 
início, o ponto de partida. O desafio 
é esse. Talvez por isso, o que prefiro 
é sempre o mais recente. Ou seja, de 
momento o último, Tão Longo Amor 
Tão Curta A Vida. E também porque 
é um livro em que procuro desnudar 
os mecanismos da ficção. Aliás nesse 
aspeto tem algo de complementar 
com Partes de África. Mas na verdade 
não sei qual é o que prefiro. Creio que 
o que me deu mais prazer escrever foi 
Pedro e Paula..

MORRER OU RECOMEÇAR
Costuma dizer que a prosa lhe serve 
para conhecer os outros e a poesia 
a si mesmo. Confirmou-o com este 
Romance?

Sei lá! Talvez a minha própria alte-
ridade em relação a mim... Quem 
escrevia sobre os outros e sobre si era 
sempre o mesmo escritor.

Trazia a poesia “suspensa” e agora 
regressa com grande fôlego ou na 
verdade nunca ficou totalmente 
suspensa?
A poesia é como o pecado original. 
Fica para sempre.

Começou por escrever poemas: 
Romance é regressar e descobrir de 
novo?
Claro, é um livro de juventude acumu-
lada... Os primeiros poemas que publi-
quei foram escritos quando tinha 20 
anos. Agora vou fazer quatro vezes 20. 
Estou a brincar, é claro. Antes fosse.

INFELIZMENTE HÁ OS ESPELHOS...
Há meia dúzia de anos tinha feito 
uma antologia de 90 Poemas velhos e 
novos, aqueles que importavam, se-
gundo explicou. Por que os escolheu?
Eram os que achei que diziam coisas 
que só eu teria podido dizer. A grande 
maioria da poesia que se publica só 
devia ser consumida em casa, em 
família, como digestivo depois das 
refeições.

Refere-se à atual poesia portuguesa?
Não só. Vivemos num tempo 
difícil para a poesia. O Garrett 
dizia que era um poeta em anos de 

ser antigos, como Camões. Que usou 
uma linguagem tradicional para 
transformar a tradição.

Camões ainda o espanta, depois de 
uma tão longa convivência ensaística?
Sim, claro. A cada releitura. Sempre 
novas portas abertas onde não havia 
portas. Feliz literatura, como a nossa, 
que tem um Camões. Infeliz cultura, 
que se esquece disso, como cada vez 
mais a nossa.

RISCO E TRADIÇÃO
Voltemos a Romance. De alguma ma-
neira ele faz a síntese das inquietações 
da sua escrita?
Não diria que a síntese, mas certa-
mente manifesta essas inquietações. 
Embora numa forma diferente. 
É diferente de tudo quanto tenho 
escrito, em ficção e poesia. Diferente 
do que se está hoje em dia a escrever. 
É uma obra de grande risco, numa 
forma nova, que ao mesmo tempo 
remete para uma tradição literária 
conscientemente assumida. Que eu 
saiba, não há nada de parecido no que 
atualmente se está a escrever. O que 
não é necessariamente uma virtude, é 
claro. É sempre mais seguro seguir os 
caminhos já trilhados. Mas sim, creio 
que retoma temas recorrentes nos 
meus livros anteriores, tanto na ficção 
quanto na poesia. Talvez até mais na 
ficção do que na poesia.

E há em Romance um ‘jogo ‘ de es-
pelhos entre poeta e narrador, entre 

Creio que é um romance a fazer 
contas com o passado da perspeti-
va de um futuro ainda indefinido. 
Talvez por isso há quem o considere 
o primeiro romance português ge-
nuinamente pós-colonialista. Talvez 
cedo demais para os portugueses, 
que ainda estavam a tentar digerir 
os traumas das guerras coloniais. É 
um romance de reconciliação. Os 
brasileiros entenderam-no melhor 
do que os portugueses. Talvez devi-
do às suas próprias circunstâncias 
históricas. 

prosa. Nós vivemos num tempo de 
prosa. 

A ficção é mais ‘indigesta’? 
Talvez. E por isso engorda mais. Mas 
sempre foi assim. O que talvez esteja 
a acontecer, e que é diferente, é haver 
uma maior confusão entre quanti-
dade e qualidade. Mas isso tanto em 
ficção como em poesia. A literatura de 
qualidade nunca foi muito abundante, 
como não é agora. Mas sempre vai 
havendo. Por exemplo na poesia de 
algumas jovens mulheres, nalguma 
ficção que não é necessariamente a 
mais celebrada…

CORPO E ETERNIDADE
Vai agora sair uma antologia da sua 
poesia escolhida por Paulo José 
Miranda (PJM): também participou 
na seleção de Resta ainda a face?
Não. Foi ideia, iniciativa e escolha 
totalmente do Paulo. É a sua leitura 
dos meus poemas. Uma leitura que os 
tornou também dele. Como cumpre a 
um leitor que também é poeta. Uma 
experiência nova para mim. Não estou 
habituado a ser lido assim... Mesmo 
quando leem o que escrevo.

Este é um tempo de 
expectativas frustradas, 
de traições consentidas, 
de compromissos 
inaceitáveis. De não se 
dever desistir

Helder Macedo  “A poesia é como o pecado original. Fica para sempre” 

[.........]
dos obscuros mitos sem retorno
mas não
não devia ter rido
não deveria ter entrado no banho
porque sim
ela era uma casta predadora
a olhar em direcções opostas
ao mesmo tempo
como a moça menina
que no sonho era quem ela
não seria
dizia que olhava
para ver os carros a cruzarem-se
em direcções opostas ao mesmo 
tempo
numa estrada
como um rio de águas contrárias
a si próprias
sem antes nem depois
naquele tempo de tumultos
de patrulhas
de cães enraivecidos
prisioneiros acorrentados
guardas armados a aguardar
na fronteira
o pai da menina
que nunca chegou
 
e os ruídos dos tumultos
a chegarem
abafados
à ilha
entre as águas cruzadas
os carros as sirenes as patrulhas

as vozes de comando
o ladrar dos cães
os gemidos cada vez mais ao longe
tornados parte do silêncio
da noite
naquele jardim
naquela rocha
naquela ilha
naquele lago soterrado
a querer ser fonte
e um caçador transformado em caça
a espreitá-la no banho
a querer ser ela
sem antes nem depois
só antes e depois
a ser devorado
antes e depois
pelos seus próprios cães
submerso na fonte
debaixo dum lago
 
até ela poder adormecer
aspirando o perfume
do seu próprio corpo
como areia quente
sabendo bem demais
que nunca poderia amar alguém
que não fosse
ela própria
em corpo alheio
e que não havia quem a pudesse
amar assim
nunca haveria quem ela assim
pudesse amar
[...........]

Pré-publicação
Romance (fragmento)

Sim, disse isso, e isso foi verdade 
durante muito tempo. Neste poema 
creio que os dois processos se encon-
tram. Se calhar chegou a altura de 
me conhecer como outro. Depois de 
viver tanto tempo, só posso morrer 
ou recomeçar. Vou morrer daqui a 
pouco, mas entretanto recomeço. 
Nada a perder.

Andava há algum tempo muito pelo 
conhecimento dos ‘outros’,  dando 
largas à prosa. O que o fez agora 
virar-se para si?...
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São poemas de amor, sobre a vida, o 
corpo e a morte, como assinala PJM 
no posfácio. Essa é a matéria essencial 
da sua poética?
Excelente posfácio, não acha? Mas 
repare no significado do termo “pos-
fácio”... Justifica a escolha criativa 
que ele fez dos meus poemas. Essa 
matéria – amor, vida, corpo, morte – 
é portanto a matéria essencial da es-
colha que ele fez. Mas, por exemplo, o 
Paulo disse-me que não incluiu uma 
sequência intitulada “Os Trabalhos de 
Maria e o Lamento de José”, de que 
não gostava menos, por constituírem 
uma matéria diferente da que esco-
lheu. Teria sido outro livro.

Tal como em Romance, sublinha-se 
nesses poemas que somente há vida 
quando à morte. É a morte que dá 
sentido à vida?
Ou é a vida que daria sentido à morte, 
se a morte fizesse algum sentido. 
Mas a vida, cada vida, é uma ilha de 
tempo rodeada de morte por todos os 
lados. É o acidente entre a morte e a 
morte. Entre o não termos sido e o já 
não sermos.

Os seus poemas são iluminados de 
vida, mesmo quando falam da morte: 
PJM faz notar mesmo que Vida é 
o substantivo mais repetido, a sua 
escrita é sempre um canto à vida?
Claro. Vida é só o que há. O que é. 
Entre a morte e a morte. Mesmo quan-
do se fala do que não há, do que não é, 
fala-se a partir do que há e do que é.

E é uma poesia que também fala da 
“mutação” do corpo, do tempo. É 
essa uma chave de toda a sua obra?
Porque o corpo, enquanto duramos, é 
o que somos. E os corpos vão mudan-
do, até acabarem de morrer, como 
digo num poema. Mas o grande mi-
lagre dos corpos que somos, a terrível 
maravilha da nossa finitude, é sermos 
capazes de conceber a eternidade não 
sendo eternos. Talvez por não sermos 
eternos. Acho que também digo isso 
num verso, num poema já antigo. A 
eternidade cabe em nós mas nós não 
cabemos nela.

Tem essa temática “continuamen-
te ganho novas qualidades” na sua 
escrita?
Oxalá. De outro modo estaria a dizer 
sempre o mesmo. Perda de tempo. Há 
outras coisas a fazer. Escrever não é 
obrigatório...

Outra questão fundamental na sua 
escrita é a da identidade, do conheci-
mento ou reconhecimento no Outro, 
do Outro?
E essa questão fundamental, reduzida 
à sua essência, é o amor. Sem o conhe-
cimento – melhor – sem o reconheci-
mento do Outro não há amor. E sem 
amor não há vida, não há identidade 
própria. Não se saiu da morte de onde 
se veio e para onde se vai.

Tem escrito mais poesia, além de 
Romance? E outro romance?
Acabei este livro há poucos meses, 
dê-me tempo! Mas como pensei de 
início que o que ia escrever era um 
romance, talvez agora escreva outro 
que seja mesmo um romance..

DEVER DE NÃO DESISTIR
Falando de tempo: como se sente, à 
beira dos 80 anos?
Ofendidíssimo. Fazerem-me isso a 
mim!

O seu ‘romance’ regista a passagem 
do tempo, recordando ‘momentos 
felizes’ com nostalgia? Ou é dos que 
apenas celebram o presente?
Não sei se é tanto recordar momentos 
felizes com nostalgia quanto integrar 
momentos felizes no que vou sendo. 
Não sou muito dado a nostalgia. Sinto 
a falta das pessoas que amei – e que 
portanto amo – e que morreram. 
Mas ralho com elas. Digo de novo: 
fazerem-me isso a mim! Quanto aos 
que apenas celebram o presente, se 
calhar é que já estão mortos e ainda 
não deram por isso.

Que significado tem  para si a home-
nagem que lhe vai ser feita?
Acho que são loucos. 
Comoventemente loucos. Sempre me 
dei bem com loucos...

Quando percorre os dias passados de 
uma vida académica tão importante, 
o que sente? E o que imediatamente 
lembra, que momento particular?
Tive a sorte de começar a vida acadé-
mica depois de ter andado noutras vi-
das. E de ter podido continuar nelas. 

própria. Ter partilhado o fim da di-
tadura em Portugal. Como digo num 
romance, comentando o rapidamente 
neutralizado 25 de Abril: “Mas festa 
é festa, e essa já ninguém me tira.” E 
tenho muito orgulho em ter trabalha-
do com a Maria de Lourdes Pintasilgo, 
no Governo do que poderia ter sido.

Di-lo com desencanto. Foi dececio-
nante a sua passagem pela política 
ativa?
Não, não é desencanto. Creio que 
a política ativa é – tem de ser – por 
definição dececionante. 
 

Vê agora sinais de esperança para 
Portugal? Como olha de fora o país, 
neste momento? 
 É um tempo de expectativas frus-
tradas, de traições consentidas, 
de compromissos inaceitáveis, de 
mediocridade resignada. De não se 
dever desistir, por difícil que seja. E 
não digo isto como alguém que olha 
de fora o país, sou tão de dentro como 
qualquer outro português. A respon-
sabilidade também é minha.

Ao fim de tantos anos, já não é mais 
um londrino do que um  ‘alfacinha’, 
mesmo sem ser de gema…? Não se 
sente um estrangeirado?
Londres é a cidade da minha vida 
adulta, Lisboa a cidade da minha 
adolescência, África a paisagem da 
minha infância… Se calhar nasci es-
trangeirado. Aliás como toda a gente, 
somos todos estrangeiros, estamos de 
passagem. 

Em Inglaterra, como foram os anos 
iniciais de ‘exílio’? Também de des-
coberta em termos culturais?
O meu tempo inicial na Inglaterra foi 
obviamente difícil, a sobrevivência 
não era fácil. Mas só foi um tempo 
de exílio por me terem impedido 
de voltar a Portugal. O exílio não é 
onde se está, é a proibição de se estar 
noutro lugar. O que no entanto não 
me impediu de me integrar razoavel-
mente no meio cultural londrino. E, 
sim, os anos iniciais foram também 
um tempo de descoberta. Foi quando 
fiz amizades que perduraram, entre as 
quais com escritores ingleses. E de-
pois no meio universitário, onde tive 
parte ativa e alguns cargos diretivos. 

Uma ‘vida dupla’ cultural, já que 
nunca deixou de estar ligado a 
Portugal?
Não, nunca foi uma vida cultural 
dupla. Funcionava em inglês, mas 
afinal penso em português, escrevo os 
meus livros em português, essa foi a 
minha opção. Se é que tinha opção de 
ser quem não sou.

Com uma vida literária e cívica tão 
intensa, o que lhe faltou ou ainda falta 
fazer?
Ui, tanta coisa! Se lhe dissesse, esta 
conversa nunca terminaria...

E será que pode revelar em que 
desejos vai pensar quando apagar as 
80 velas?
Continuar, é claro. Até ver. Ou até 
já não haver o que ver. Como se 
tivesse tempo. Como se não houvesse 
tempo.J

O grande milagre dos 
corpos que somos, 
a terrível maravilha 
da nossa finitude, é 
sermos capazes de 
conceber a eternidade 
não sendo eternos

Cada vida, é uma ilha 
de tempo rodeada de 
morte por todos os 
lados. É o acidente 
entre a morte e a morte

“

Da vida académica lembro a partilha, 
a troca, a juventude dos alunos, a 
descoberta conjunta de coisas novas, 
a cumplicidade, a amizade, o respeito 
mútuo. A generosidade dos que não 
esquecem. 
 

E se fixar um olhar retrospetivo par-
ticularmente na sua vida literária: que 
sentimentos, memórias?
Sou novo demais para isso... Ainda 
está a acontecer. Work in progress, 
como dizem hoje os portugueses.

Em relação à sua vida cívica e política 
também terá por certo muito para 
recordar. Que o marcou indelevel-
mente no seu percurso? As recusas, 
os riscos, os caminhos escolhidos?
Sobretudo as recusas. Ter conse-
guido dizer não, quando era a altura 

 Helder Macedo (HM) é um ver-
dadeiro polímata. Tal foi para nós 
evidente quando com ele traba-
lhámos no final da década de 1990. 
Quando digo “nós” refiro-me ao 
grupo de especialistas que reuni 
num painel de avaliadores por 
incumbência da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, com o ob-
jetivo de rever os nossos centros de 
investigação de estudos literários. 
Tive enorme prazer em convo-
car um excelente grupo de cinco 
distintos investigadores interna-
cionais, que me caberia a mim 
coordenar como o único membro 
de nacionalidade portuguesa auto-
rizado no painel.  

Claro que HM é um cidadão 
português. Mas não foi difícil 
convencer as autoridades (a FCT 
era então presidida por um ho-
mem inteligente, o cientista Luís 
Magalhães, que dependia de outro 
cientista inteligente, o saudoso 
ministro da Ciência Mariano Gago) 
de que HM preenchia os requisitos 
muito melhor do que qualquer 
outro “estrangeiro” na sua área: 
Estudos Portugueses e Brasileiros, 
da Idade Média ao Século XX. O 
seu impressionante curriculum 
vitae incluía obras incontornáveis 
sobre o Cancioneiro Geral, Camões, 
Bernardim Ribeiro, Camilo, 
Cesário, ou Pessoa. Além disso, 
vivia na Inglaterra desde há muitos 
anos e ocupava no prestigioso 
King’s College da Universidade 
de Londres a celebrada Cátedra 
Camões. 

Ao Helder juntei a professora 
de Estudos Inglesas e Americanos, 
Estudos Culturais e Estudos 
Feministas, Nancy Armstrong 

(então Brown University hoje 
Duke), a professora de Literatura 
Comparada, Ziva Ben-Porat 
(Tel Aviv Center for Poetics), a 
professora de Estudos Clássicos, 
Literatura Comparada e Estudos 
Culturais, Page duBois (University 
of California San Diego) e o 
professor de Estudos Alemães e 
Estudos Culturais, Hugh Ridley 
(University College Dublin). Todos 
eles escreveram eloquentes teste-
munhos de enorme apreço em A 
primavera toda para ti, o volume de 
homenagem a HM, organizado por 
Margarida Calafate Ribeiro, Teresa 
Cristina Cerdeira, Juliet Perkins e 
Phillip Rothwell, e publicado em 
2004, por altura da sua jubilação.

Agora, a propósito da celebra-
ção dos seus 80 anos, os meus 
colegas avaliadores e eu própria 
vamos recordar (nas suas costas, 
evidentemente) a nossa riquíssima 
experiência de trabalho para a FCT 
com o homenageado. Voltámos a 
lembrar a sua aguda inteligência, a 
sua imensa erudição, o seu entu-
siasmo e generosidade intelectuais, 
as suas cativantes narrativas sobre 
o seu complexo trajeto de vida de 
resistente e emigrante político, e 
sobre a sua criatividade poética e 
o seu trabalho académico, onde 
sempre sobressaía a sua paixão por 
Camões. Nenhum de nós deixará 
de referir de novo o seu cosmo-
politismo, o seu savoir vivre, o seu 
bom gosto, tanto como apreciador 
de arte como requintado gourmet, 
a sua extrema elegância e impecá-
vel estilo. 

Ziva não se cansa de admirar o 
imenso âmbito do seu saber. Hugh 
insiste que só temos de consultar o 
google quando não temos o HM por 
perto. Page, que é autora de um 
livro sobre poesia épica de Homero 

Helder Macedo Em Londres, 1964, em foto de João Cutileiro

Um criador 
erudito

Maria Irene Ramalho
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Margarida Calafate Ribeiro

Excelência múltipla

 O meu primeiro contato 
com a obra de Helder Macedo 
(HM) ocorreu como estudante 
às voltas com os poemas de 
Cesário Verde. As suas leituras 
do poeta impressionaram-
me, não só pela perspicácia 
da análise, mas também pela 
maneira fascinante como o 
ensaio estava escrito. Mais 
tarde, li os seus estudos sobre 
os cancioneiros medievais, 
Fernão Lopes, Sá de Miranda, 
Bernardim Ribeiro, Camões, 
Garrett e o Romantismo, Eça 
de Queirós, Machado de Assis. 
Em todos uma luminosidade 
de pensamento, uma clareza 
de expressão, uma elegância de 
escrita que encantava. 

Como ensaísta, HM 
insere-se ou dá continuidade 
à geração mais velha, de 
Luís de Sousa Rebelo, Jorge 
de Sena, Maria de Lourdes 
Belchior, Eduardo Lourenço, 

entre outros, que a partir 
das academias estrangeiras 
onde se encontravam releram 
o cânone da literatura 
portuguesa e provocaram uma 
desestabilização do mar manso 
da crítica universitária dos 
estudos portugueses medievais, 
renascentistas e modernos 
das academias portuguesas 
de então. E, de facto, ainda 
hoje estas leituras afirmam 
uma diferença crítica cultural 
dentro da crítica universitária 
portuguesa. Basta lermos Trinta 
Leituras (2007), onde HM reúne 
um conjunto de ensaios do 
Romantismo ao contemporâneo 
ou o ensaio de grande fôlego 
sobre o Renascimento, de HM e 
Fernando Gil, Viagens do Olhar: 
Retrospeção, Visão e Profecia no 
Renascimento Português (1998), 
para ver o fulgor desta voz 
crítica, que sempre se entrecruza 
na fição do escritor Helder 
Macedo. 

Quando, por circunstâncias 
da vida, me encontrei frente 

Helder Macedo Partes de África inaugurou outra forma de revisitar o nosso 
passado fantasmático

ao poeta,  crítico, romancista 
e ao professor, como estudante 
de doutoramento no King’s 
College, em Londres, HM tinha 
continuado a publicar os seus 
ensaios, o romance Partes de 
África, Pedro e Paula estava 
a caminho, e a sua poesia 
tinha extravasado a “corrente 
sem margens da criatividade 
poética”, de que falava o crítico 
de Cesário Verde, e assumido os 
tons sombrios de uma Viagem 
de Inverno, em que o poeta se 
declarava dantenianamente “A 
meio do caminho/ a mais de 
meia vida já vivida” , num jeito 
de balanço incompleto perante a 
incompletude da vida. 

Mas eu estava também em 
frente de um homem politica-
mente comprometido, que nos 
anos da ditadura teve envolvi-
mentos que o levaram a par-
tir para o exílio em Londres. 
Camonianamente, o poeta, o 
crítico e o romancista era alguém 
que se dedicava a revelar-nos 
como o amor era a via de conhe-
cimento por excelência e a única 
forma de “dar entendimento às 
cousas que o não tinham”. Pensei 
então como pedir-lhe que me 
orientasse numa tese em que eu 
queria falar de guerra – um estado 
assumidamente de desumanidade 
e de desamor – no caso presente, 
da grande tragédia da nossa con-
temporaneidade que foi a Guerra 
Colonial transposta para essa 
literatura de perda, esvaziamento 
e ressentimento que é a literatura 
da Guerra Colonial. 

O tema provocou-o e depois 
passámos anos falando de tudo e 
também um pouco da literatura 
da guerra. É claro que o nosso 
ponto de encontro, não declarado, 
era Partes de África, pelos temas 
de África e de Portugal e por 
aquela relação de amor entre pai 
e filho, nunca nomeada como 
tal, e só negociável e então assim 
nomeada, numa conversa além-
túmulo, como aquela que Portugal 
iniciou com África, após a sua 
violenta perda anunciada. 

Percebi também que a chave 
para entrada no livro, como aliás 
na minha própria tese, seria 
Camões. Vi, claramente visto, 
nos ensaios que HM escreveu 
e nas minhas privilegiadas 
lições privadas, que Camões 
tinha falado mais de dúvida 
do que de certeza, mais de 
rutura do que de continuidade, 
mais de desarmonia do que de 
harmonia, mais de multiplicidade 
do que de unidade, mais 
de fragmentação do que da 
totalidade desejada, mais da 
deambulação e do encontro, que 
constituem o impulso inicial 
dos Descobrimentos, do que 

a Spenser, nunca esquecerá o que 
aprendeu sobre Os Lusíadas pela 
boca do scholar mais elegante que 
jamais conheceu. Para Nancy, 
Helder é um modelo de como 
ela gostará de pensar quando for 
grande; além disso, considera-se 
hoje uma respeitável conhecedora 
de vinho do Porto, proeza que diz 
dever-lhe.  

O processo de avaliação be-
neficiou imenso da sabedoria e 
experiência de HM, da sua equani-
midade e imparcialidade intelec-
tuais, dos seus dotes diplomáticos, 
da sua gentil maneira de ser, do 
seu sentido de humor salpicado de 
ironia. Como equipa, deixámo-nos 
seduzir pela “simplicidade do [seu] 
muito saber” (para parafrasear 
Helder sobre Bernardim Ribeiro), 
sem negar o regalo que era, depois 
de um dia de trabalho árduo e 
delicado, sentarmo-nos com um 
copo de Planalto bem fresco na 
mão e conversar com ele sobre 
literatura, arte, música, política, 
bem como sobre os momentos 
tanto luminosos como sombrios 
da tradição ocidental. Eu, para 
vergonha minha, não gosto de 
vinho do Porto, mas lembro-me 
do dia em que o Helder ensinou os 

remédio/ senão escrever-te madri-
gais” (1966). Num volume de mais 
de 400 páginas, para além de cerca 
de 50 expressivos testemunhos de 
admiradores de vários quadrantes, 
podem ler-se ensaios de outros 
tantos especialistas abordando 
diferentes aspetos da sua vasta 
obra ou assuntos que com ela se 
relacionam, desde a Idade Média 
até ao século XXI. 

Antes, porém, respondem à 
chamada com originais seus os 
artistas com quem o Helder sempre 
conviveu, pintores e poetas que o 
ensinaram também a ver a poesia. 
Belíssimos contributos todos eles, 
mas, pelo que julgo entender da 
sua relação com a imaginação cria-
dora do HM, não resisto a destacar 
a arte de João Vieira (“Retrato de 
Helder Macedo”) e Bartolomeu 
Cid dos Santos (“Partes de África”) 
e o poema de Maria Teresa Horta 
(“Canela de mão”). 

Entretanto, já a escrita criativa 
de Helder Macedo tinha sido 
consagrada num livro publicado 
no Brasil por iniciativa de Teresa 
Cristina Cerdeira – A experiência 
das fronteiras. Leituras da obra de 
Helder Macedo (2002). Não por 
acaso privilegia este abarcante 
volume brasileiro a ficção, com 
largo destaque para Partes de 
África. 

Como reponsável máxima pelos 
Encontros Internacionais de Poetas 
de Coimbra (1992-2010), guar-
do carinhosamente na memória 
a presença com que um homem 
tão ocupado e solicitado como ele 
aceitou honrar o Terceiro (1998). 
Ele e Suzette Macedo, que genero-
samente colaborou numa mesa re-
donda sobre tradução. Dois poemas 
seus foram mais tarde publicados, 
acompanhados de belíssimas 
traduções de Suzette Macedo, 
em Poesia do mundo 3 (2001): “O 
laranjal coberto de limões” e “Fui 
ver e era mesmo uma raposa”, 
ambos de Viagem de inverno (1994). 
Aqui deixo, a rematar, o segundo 
deles:

Fui ver e era mesmo uma raposa
como a outra que atravessou a 
estrada
aguardando deitada na varanda
onde o gato capado dorme os dias
indiferente à vida libertária
em bocejos de carnes enlatadas.

Se a raposa chamava tinha de ir
dei ao gato a ração obrigatória
e a varanda era a selva a rua o mar
a raposa vermelha um autocarro
dos que não chegam nunca ou já 
passaram
e exigem sempre o pagamento 
exacto.

Donde parece que a moral da 
história
ficou suspensa entre raposa e gato
num protesto aos transportes 
colectivos
quando afinal a rua extravasou
a selva é sem regresso e sem saída
e todo o  viajante é solitário.  

Outubro de 2015

A sua aguda 
inteligência, a sua 
imensa erudição, 
o seu entusiasmo 
e generosidade 
intelectuais, a sua 
criatividade poética 
e o seu trabalho 
académico, onde 
sempre sobressaía a 
sua paixão por Camões

“

membros da equipa ainda ignoran-
tes a beber um calicezinho no fim 
do jantar. O que quero dizer é que 
mesmo sem se saber muito da sua 
brilhante carreira académica como 
professor e ensaísta, do medieval e 
renascentista ao contemporâneo, 
do seu êxito como poeta e roman-
cista, ou do seu corajoso percurso 
de vida, quem acaba de conhecer 
HM e com ele conversa um pouco 
imediatamente sente que está 
perante alguém verdadeiramente 
excecional.

A Nancy, a Ziva, a Page e o 
Hugh, viriam a ter uma ideia mais 
precisa da personalidade multi-
facetada de HM e do impacto das 
suas realizações mais marcantes, 
ao receber esse livro em sua home-
nagem em que também marcaram 
presença – A primavera toda para ti. 
O livro abre com o belíssimo poe-
ma de amor do Helder da década 
de 1960 que lhe empresta o título: 
“Estou a ver que não tenho outro 
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O seu grande legado  
é a capacidade de  
comunicar uma 
mensagem 
profundamente 
humanista, através de 
diferentes canais -  o 
literário, o intelectual, o 
pedagógico, o político - e 
de uma forma que nunca 
encerra a discussão, 
mostrando-nos antes 
as diferentes  camadas 
de complexidade do que 
significa o ser humano

“
Philip Rothwell

da conquista e da colonização, 
de que resultam os impérios, 
revelando-me um Camões mais 
homem, mais humanista, mais 
moderno na sua errância, tão 
humanamente imperfeita. Foi 
nesta “poética de verdade” de 
Os Lusíadas que percebi que foi o 
amor de Tétis por Vasco da Gama, 
na sua mais livre expressão de 
oferta e dádiva – “aqui te dou/ Do 
Mundo aos olhos teus, pera que 
vejas/ Por onde vás e irás e o que 
desejas” – e não a conquista, que 
fez do mar português o mar de Os 
Lusíadas para que para sempre 
nos interrogasse. 

Em 1991, Partes de África saía 
no mercado português como um 
livro que vinha de nenhures. 
Habituados a lidar mal com o 
nosso recente passado colonial, o 
romance inaugurava outra forma 
de revisitar esse passado fantas-
mático, assumindo-o como real 
na memória dos seus sobreviven-
tes, mas como passado. Primeiro 
a estranheza do título. Por que 
razão havia o autor invertido a 
ordem habitual? Porque não seria 
Partes de Portugal, como África 

que se constroem os impérios? 
Com punhetas saudosistas?”. E 
um pouco adiante, serão estes os 
“restos do passado de que ainda 
temos de nos libertar?”, pergunta 
ainda o narrador. 

No final de Partes de África 
o filho fica com os restos – “o 
que sobrou de ti” – olhando 
as ruínas do edifício colonial 
que o pai construiu com leis, 
sem acreditar nos homens, e 
portanto talvez sem acreditar 
no edifício que ele próprio 
construía, e com o vazio de 
uma história só possível de 
contar fragmentariamente ou 
que afinal ficou por contar, 
pela própria impossibilidade 
de a contar em termos de uma 
narrativa familiar ou nacional 
paradigmática. Por isso, todos 
os objetos voltam ao seu lugar. 
Enquanto deram voz a uma 
presença considerada legítima, 
tinham a existência física, 
corporal, da civilização que o 
pai acionava, pelo trabalho e 
pelo cumprimento da lei. Hoje, 
no momento em que o filho os 
olha, resta-lhes a forma, como 
às ruínas, pois a sua função 
esvaziou-se no tempo. 

O narrador de Partes de África  
recusa a errância melancólica 
entre “purgatórios sombrios”, 
da mesma forma que recusa 
o nomadismo amnésico entre 
as ruínas e os fantasmas do 
império, preferindo antes olhá-
los como espaços privilegiados 
de questionamento entre o 
perdido e o não-acabado. As suas 
obras seguintes, extremamente 
variadas na forma, no conteúdo, 
nas temporalidades que 
aborda, mantém contudo essa 
característica fundamental: 
interrogam-nos como indivíduos 
e como membros de uma 
comunidade chamada Portugal 
e Europa, particularmente no 
último romance Tão longo amor, 
tão curta a vida. 

Gosto muito de hoje poder 
chamar o Helder para vir ter com 
os meus alunos para que possam 
partilhar da solidez, do huma-
nismo e do encantamento que foi 
a minha formação com ele e que 
constitui hoje, para mim, uma 
relação única e fundamental, no 
sentido etimológico do termo. 
Gosto muito de observar como os 
seduz e como, generosamente, 
aproveitando tudo o que dizem, 
lhes transmite ideias e conheci-
mentos magníficos como se eles 
próprios tivessem lá chegado. 
Muito amor, muita generosidade. 
Hoje, neste ato comemorativo que 
dedicamos a Helder Macedo, é 
tudo isso que celebramos: a exce-
lência, o académico, as escritas, 
a partilha e a capacidade de nos 
interrogar sempre. J

Margarida Calafate Ribeiro é 
investigadora coordenadora do 
Centro de Estudos Sociais (CES) da 
Universidade de Coimbra e co-titular 
da “Cátedra Eduardo Lourenço” da 
Universidade de Bolonha

Muito amor, muita 
generosidade. E 
a excelência, o 
académico, as escritas, 
a partilha  
e a capacidade  
de nos interrogar 
sempre

“

tinha sido, durante tanto tempo, 
no imaginário coletivo portu-
guês? Desde o título, este texto de 
“fronteiras ausentes” num sentido 
temático e formal, inquietava, pa-
recia “inclassificável”, como dizia 
Garrett, não sem alguma vaidade, 
das suas Viagens na Minha Terra, 
que de facto conservam um lugar 
à parte no nosso Romantismo. 
Partes de África, quer pela densi-
dade de significado, quer pela es-
trutura, quer ainda pela diferente 
e inovadora perspetivação da 
memória da relação entre África e 
Portugal, introduz uma significa-
tiva diferença. 

Na visão do filho a história 
dos impérios é, como mais 
tarde diz o narrador de Vícios e 
Virtudes, uma “história feita só 
de violências”, a que nem mesmo 
um pai moralmente correto pode 
sobreviver incólume.  É uma 
história, ainda por contar a duas 
vozes, que narra o Outro como 
inferior para se justificar a si 
própria e, portanto, e por mais 
lusotropicalismos reparadores ou 
branqueamentos, uma história que 
nunca poderia ser de amor. Como 
questiona o narrador de Vícios e 
Virtudes: “Como é que tu julgas 

 A homenagem a Helder Macedo, 
no próximo dia 28, dois dias 
antes de completar os 80 anos, 
na Universidade de Oxford (e 
que decorre no Instituto Taylor), 
patrocinada pelo Centro de 
Investigação Europeia de Ciências 
Humanas, da Faculdade de 
Línguas Medievais e Modernas 
daquela muito antiga e prestigiosa 
Escola, tem como principal 
organizador Phillip Rothwell, 
titular da cátedra D. João II de 
Estudos Portugueses. Especialista 
em literaturas de língua 
portuguesa (um dos seus livros 
é sobra a obra de Mia Couto), 
Rothwell tem ensinado ainda em 
outras universidades e traduzido 
diversos autores do nosso idioma 
- sendo a sua última tradução 
a de Partes de África, a lançar 
também a 28. Ouvimo-lo sobre a 
homenagem, mas também sobre 
os diversos aspetos da obra e da 
ação de Helder Macedo, que muito 
bem conhece.   

Jornal de Letras: O que vai ser a 
homenagem a Helder Macedo?
Phillip Rothwell: Pretendemos 
celebrar a sua vida e o seu 
trabalho académico e cultural, e 
fazer-lhe uma grande festa, por 
ocasião dos seus 80 anos. Será 
um dia (28 próximo) preenchido 
por um colóquio, lançamento 
de livros, uma receção e um 
jantar. No colóquio, aberto ao 
público, haverá intervenções 
de profs. do Reino Unido, de 
Portugal, do Brasil e dos EUA. 
Tematicamente abrangerá não só 
o trabalho académico de Helder 
Macedo (HM), mas também a 
sua atividade como ficcionista, 
poeta e homem de cultura com 
intervenção pública, tanto 
em Portugal como no Reino 
Unido e no mundo de língua 
portuguesa. Estarão presentes, 
designadamente, o embaixador 
de Portugal em Londres,  João 
de Vallera, e Roberto Vecchi, 
atual presidente da Associação 
Internacional de Lusitanistas. No 
final serão lançados três livros de 
HM: o seu novo livro de poesia, 
Romance, a antologia preparada 
por João Paulo Miranda, e a 
tradução inglesa [do nosso 
entrevistado] de Partes de África. 

O que o levou a promover esta 
iniciativa?
A Universidade de Oxford tem 
muito orgulho na sua longa 

que conjuga uma considerável 
amplitude e profundidade de 
pensamento com uma imensa 
capacidade de ver as sinergias 
e as dissonâncias dentro da 
cultura portuguesa e muito para 
além dela. Mais: um inteletual 
multifacetado que transmite a sua 
sensibilidade cultural ao nível 
académico, poético e ficcional, 
o que, no contacto com os seus 
pares e alunos, se transforma 
numa admirável generosidade 
intelectual, a partir da qual 
podemos repensar as culturas do 
mundo de língua portuguesa.

E o que representa HM em 
Inglaterra? Qual o seu legado aí e 
na cultura portuguesa?
Durante muito anos – juntamente 
com o meu predecessor, prof. Tom 
Earle e com o prof. Clive Willis, 
da Un. de Manchester – HM foi a 
força motriz que levou à expansão 
de Estudos Portugueses no Reino 
Unido. Foi ele que fundou a revista 
Portuguese Studies, uma revista 
académica premiada e que se 
tornou uma referência para a 
publicação, em língua inglesa, 
de estudos académicos sobre as 
culturas de língua portuguesa. 
Além disso foi presidente da 
Associação Internacional de 
Lusitanistas, convertendo esta 
associação na mais importante 
plataforma de estudos da 
área. E também supervisor de 
doutoramento de alguns nomes 
internacionalmente destacados 
nos estudos portugueses, como 
Juliet Perkins e Margarida 
Calafate Ribeiro entre outros. 

Sendo sempre o primeiro a 
apontar os que os antecederam, 
com particular relevo para Luís 
de Sousa Rebelo, na sua própria 
formação intelectual. Para a 
minha geração, o prof. Macedo é 
um ponto de referência, um dos 
académicos que mudou a forma 
de escrita académica sobre a 
cultura portuguesa. A novidade 
e sofisticação das suas análises 
fazem-nos voltar aos textos de que 
fala, numa revisitiação sempre 
renovada. Isto, para um estudioso 
de literatura, constitui uma 
realização suprema.

 
Mas a 'lição' de Helder estende-se 
a diversos outros campos, não é? 
Claro, ele também nos ensinou 
que para desafiar a ordem 
intelectual e politicamente 
estabelecida temos de primeiro 

Phillip Rothwell
Uma obra humanista, 
uma figura inspiradora

tradição de estudos em ciências 
humanas, onde estão integrados 
os estudos portugueses. O prof. 
Helder Macedo é uma das figuras 
mais marcantes no campo das 
humanidades, cujos ensaios, 
ficção e poesia são objeto de 
estudo para estudantes e docentes 
de Oxford. No ano letivo passado 
ele esteve na nossa universidade  
proferindo conferências 
sobre Bernardim Ribeiro, que 
conquistaram e inspiraram uma 
nova geração de jovens estudantes 
para o estudo do Renascimento 
Português. 

Um dos motivos desta 
iniciativa é também celebrar 
o intelectual carismático que 
HM representa para todos nós, 
refletido, ainda hoje, no impacto 
dos seus ensaios, conferências 
e outras atividades. Trata-se 
de uma figura inspiradora, 
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entender quanto de nós próprios 
emerge dessa mesma ordem e 
verificar se aquilo que pensamos 
é de facto assim tão distinto 
e o que afinal define a nossa 
identidade. Em HM esta é uma 
preocupação que se cruza nos 
seus vários campos de atuação: 
como académico, como político 
e como ficionista, através das 
suas personagens. Penso que 
esta perceção lhe advém da sua 
experiência como filho de um 
culto administrador colonial. Está 
bem presente nos seus romances 
Partes de África, Sem Nome e, em 
particular em Tão Longo Amor, Tão 
Curta a Vida. 

Mas este é também um 
elemento fundamental no seu 
entendimento de Bernadim 
Ribeiro, Cesário Verde, Camões 
e Almeida Garrett, entre outros. 
O seu grande legado é ter tido a 
capacidade de comunicar esta 
mensagem, profundamente 
humanista, através de diferentes 
canais -  o literário, o intelectual, 
o pedagógico, o político - de 
uma forma que nunca encerra 
a discussão, mostrando-nos 
antes as diferentes  camadas de 
complexidade do que significa 
o ser humano. E, sempre, com 
extrema simplicidade.

Como vê  então o académico, o 
ensaísta, o ficcionista, o poeta?
O meu primeiro contato com 
ele foi através da sua poesia - de 
Viagem de Inverno (1994) - poesia 
de nos toca muito, intimamente, 
profundamente. Pelo contrário 
a sua prosa está repleta da vida 
dos outros e estrutura-se sobre 
a diferença entre as pessoas. 
Tão Longo Amor, Tão Curta a 
Vida torna isto bem claro uma 
vez que coloca em questão a 
identidade portuguesa através 
de transposições e traduções 
muito subtis, continuando e 
desenvolvendo a sua demanda 
ficcional e ativando a herança 
literária que se desenha desde 
Partes de África, e depois Pedro e 
Paula.

Penso que HM é um dos 
académicos mais interessantes 
que emergem na segunda 
metade do século XX com as suas 
reflexões sobre o que significa ser 
português. Ao lado das análises 
sociológicas de Boaventura de 
Sousa Santos e das reflexões 
filosóficas de Eduardo Lourenço, 
as originalíssimas leituras que 
Helder nos oferece da literatura 
portuguesa constituem snapshots 
cruciais sobre um período de 
grande mudança na história de 

Secretário de Estado da Cultura Ao tomar posse, no governo de Maria de Lourdes 
Pintasilgo (à esqª vê-se o então Presidente da República, Ramalho Eanes)

Portugal. Mesmo quando está a 
falar sobre as Cantigas e o período 
medieval, está seguramente 
também comunicando algo 
sobre o Portugal que lhe é 
contemporâneo, e mostrando 
como textos medievais são 
essenciais para a compreensão do 
que somos hoje, agora. Por isso, 
este é um trabalho crítico que 
resistirá ao tempo. 

E entende que a sua formação 
académica influencia o seu 
trabalho literário? 
Influencia muito. O que é quase 
de imediato visível nas múltiplas 
ressonâncias dos seus autores 
favoritos que entram nos seus 
textos ficcionais. Mas há algo 
de muito mais profundo e 
subtil, porque como HM é um 
mestre da forma parece que 
essas ressonâncias não são bem 
ressonâncias, mas o som próprio 
dos seus textos. E é isso que faz a 
grande literatura. O académico 
luso-americano George Monteiro 
diz que a definição de literatura é 
algo que vale a pena ler mais do 
que uma vez. A ficção de Helder 
ultrapassa, finta e extravasa este 
teste, pois a cada  leitura dos seus 
textos a nossa leitura cresce, 
modifica-nos, reinterroga-nos.  
A literatura oferece-lhe o acesso 
à vida dos outros, e ele, por sua 
vez, devolve-nos isso como 
leitores. 

Traduziu agora Partes de 
África, que vai ser lançado na 
homenagem do dia 28. Porquê 
a escolha desse livro para um 
público de língua inglesa?
Partes de África foi um 
dos primeiros romances 
verdadeiramente pós-colonial a 
surgir na literatura portuguesa. 
Lida com o legado colonial 
português como um passado 
que informa o presente, mas 
que não pode ditar o futuro. 
E sugere que a única maneira 
de nos libertarmos desse 
passado é traçar o caminho 
de reconciliação com ele, 
entendendo que todos nós dele 
emergimos. Somos um produto 
desse passado. Isto implica 
não cair na fácil armadilha de 
desresponsabilizar os atores 
das suas ações. As personagens 
de HM fazem escolhas. Mas 
são escolhas contextualizadas, 
nascidas da evolução das 
circunstâncias. O interesse deste 
romance para um público de 
língua inglesa – para além de 
todo o cativante enredo e de um 
olhar narrativo em constante 
evolução, que capta a perda 
da inocência de uma criança, 
a revolta de um adolescente, 
a realização de um homem de 
meia-idade em processo de luto 
pelo seu pai – reside na forma 
de retratar os últimos dias de 
um longo regime colonial. A 
transposição que faz desta 
história para uma interpretação 
do Don Giovanni de Mozart é um 
grande feito literário. J
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Luís Ricardo Duarte

Não quis tomar partido, nem extremar posições, apenas revisitar um 
dos momentos mais marcantes da história recente de Portugal. Em 
Teu Ventre, editada pela Quetzal, é uma revisitação, fiel e rigorosa, das 
aparições de Fátima, de 1917, que no entanto convoca o leitor e as suas 
crenças. Entrevista com o escritor e crítica de Miguel Real

S
Se é certo que tem identificado na 
sua escrita um caminho em direção 
ao concreto - nos temas e na lin-
guagem - José Luís Peixoto fixou-se 
agora numa data: 13 de maio de 1917. 
As aparições de Fátima são o ponto 
de partida da sua nova novela. Mais 
do que o milagre, interessou-lhe a 
realidade da época. De maio a outu-
bro, descreve, com fidelidade, um 
dos acontecimentos mais marcantes 
da história recente de Portugal. 
Trata-se, no entanto, de uma obra de 
ficção ("não poderia ser outra coisa", 
garante), o que permitiu a introdu-
ção de elementos mágicos. 

Em Teu Ventre é o 15º livro de José 
Luís Peixoto, que se tem dividido 
entre o romance, a poesia, a crónica 
e o relato de viagens. Com este livro, 
quis abrir novas possibilidades 
de interpretação e romper com 
discursos simplificados. Entrar 
dentro do tabu.

JL: Um livro de fé ou curiosidade?
José Luís Peixoto: Das duas. Ambas 
desempenham um papel muito 
importante na escrita de um livro e, 
até, na vida. A haver uma posição 
neste livro é a de que devemos 
aceitar o transcendente como uma 
dimensão do real. 

Acredita em milagres? 
Não se trata de acreditar. O que digo 
é que devemos aceitar que há uma 
grande quantidade de coisas que são 
maiores do que nós e para as quais 
não conseguimos encontrar uma ex-
plicação. A vida é em si própria um 
mistério. Se olhássemos com olhos 
analíticos para pequenos aconteci-
mentos do quotidiano chegaríamos à 
conclusão que são impressionantes, 
muitas vezes incríveis. Por facilidade 
poderíamos colocá-los na categoria 
de milagres. É um elemento que não 
devemos subtrair à vida, sob pena de 
estarmos a diminuí-la. 

E estamos?
Temos caminhado nesse sentido, 
fruto da urbanização da sociedade e 
de um ateísmo que não se questiona 
a si próprio. Isso nunca é interes-
sante. Aliás, o auto-questionamento 
é uma das grandes qualidades da 
cultura europeia e de forma alguma 
é um inimigo da fé, pelo contrário. 
Revela busca, vontade de saber, 
inconformismo face à realidade. 

Ao abordar as aparições de Fátima, 
a questão da fé e da veracidade tor-
nou-se, por isso, secundária?
Nunca fez sentido trazê-la para o 
texto, já que depende de demasiadas 
considerações individuais. A questão 
ficou resolvida quando decidi não 

descrever as aparições, convidando 
o leitor a preencher esse hiato com 
as suas convicções. 

O que aconteceria caso descrevesse 
as aparições?
Exporia a minha perspetiva, o que 
não era a intenção. O desafio sempre 
foi falar sobre as aparições, ao qual 
reconheço imensa importância e que 
remete diretamente para os meus 
interesses, sem o colocar no âmbito 
da fé. Quando partilhei com amigos 
a escolha deste tema, todos me 
perguntaram se a abordagem seria a 
de um crente ou de um não crente. 
Tenho evitado dar uma resposta 
pública a essa pergunta porque não 
é relevante. Quero que o livro exista 

para lá das minhas convicções. Não 
gostaria que as minhas crenças mol-
dassem a leitura de ninguém. 

Em 2002, numa crónica no JL, falava 
de uma irmã Lúcia, de Galveias, res-
ponsável pelas excursões a Fátima. 
Foi aí que nasceu o seu interesse 
pelas aparições?
É curiosa a lembrança desse texto... 
Essa crónica remete para uma 
memória muito viva, a da minha 
primeira confissão, obrigatória antes 
da primeira comunhão. Cresci numa 
aldeia onde a Igreja Católica estava 
muito presente. Todos os rapazes e 
raparigas da minha idade frequenta-
vam a catequese. Foi aí, de facto, que 
ouvi falar das aparições.

que desconhecia várias dimensões, 
muitas delas relevantes. A versão 
comum, quase infantil, afastava-nos 
da própria história. 

Já defendeu que essa versão das apa-
rições é muito simplista. Porquê?
Porque omite e deturpa vários 
elementos, o que não satisfaz quem 
queira ter uma abordagem séria. Se 
há aspetos que são do âmbito da fé, 
outros são da História. Por ser um 
assunto que diz muito a tanta gente, 
pareceu-me interessante dá-los a 
conhecer. 

Que aspetos são mais deturpados?
Dizer-se que as famílias das crianças 
que assistiram às aparições eram 
humildes, modestas. São termos 
subjetivos. Talvez sejam humildes ou 
mesmo pobres quando comparados 
com as condições atuais ou com as 
elites do tempo. Mas naquele meio 
não eram famílias carenciadas. 

Também não parece gostar muito da 
designação de pastorinhos…
Que facilmente rima com coitadi-
nhos. Serem pastores ou pastorearem 
um pequeno rebanho não era sinal de 
pobreza, pelo contrário. Os irmãos 
destas crianças, com mais um ou 
dois anos, tinham trabalhos muito 
mais duros. Estamos a falar da vida 
há cem anos, num ambiente rural. 

A haver uma posição 
neste livro é a de que 
devemos aceitar o 
transcendente como 
uma dimensão do real. 
A vida é em si própria 
um mistério

“

José Luís Peixoto
Dentro do tabu

Sem confissão não iria a Fátima, diz 
a crónica. 
E não só - tinha de ter uma certa 
frequência na catequese e na missa. 
Em última análise, o livro surge 
desse tempo, do impacto que a 
Igreja Católica teve no meu cresci-
mento. Aliás, em outros romances 
meus, como Nenhum Olhar, Livro ou 
Galveias, surgem padres ou outras 
figuras religiosas. É significativo. 

Em que altura esse eco do passado se 
transformou em livro?
A partir do momento em que co-
mecei a ler mais sobre o assunto. Foi 
um interesse crescente, sobretudo 
por ser um tema muito presente no 
nosso país. Também me apercebi de 

Esse lado rural também o seduziu?
Muito. Não me parece possível 
falar da ruralidade portuguesa, que 
tanto me interessa, sem abordar 
a espiritualidade e a religião, com 
marcas católicas e pagãs. A nos-
sa tendência para as promessas e 
para os sacrifícios são exemplos 
dessa faceta. Outra é a organização 
familiar, o papel da mãe, também 
muito presente no livro. Num certo 
sentido, as aparições determinam a 
fragmentação de uma família. 

São esses elementos que o levam a 
defender que Fátima é o símbolo de 
uma mundividência portuguesa?
Sim - o símbolo de um cer-
to Portugal. Passado 40 anos de 
democracia, ainda estamos a 
ajustar contas com esses tempos de 
ditadura, com o que ela impôs e com 
o que deixou exposto de nós. É uma 
espécie de tabu, não absoluto, claro, 
porque se pode falar sobre ele, mas 
quase sempre de uma única manei-
ra. É importante encontrar novas 
formas de falar sobre Fátima. Todos 
ganharemos com o diálogo. 
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OS DIAS DA PROSA
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O realismo do livro é um contrapon-
to à ideia de milagre tão presente nas 
aparições de Fátima?
Era importante que o livro tivesse 
a solidez dos elementos históri-
cos. Foi esse lado concreto que 
me seduziu inicialmente. Todas as 
personagens são figuras históricas, 
existiram com os nomes que têm 
nestas páginas, mesmo as mais 
secundárias. 

Esse excesso de realidade trouxe 
alguma novidade à sua escrita?
Desde logo o caminho até ao 
resultado final, mais demora-
do. Tinha muitos dados à minha 
disposição e era a partir deles que 
tinham de construir uma nar-
rativa. Ainda assim, abri espaço 
para a interpretação pessoal. Tudo 
depende da forma como se lê a 
informação e o comportamento 
das personagens. Em momentos 
de maior liberdade, pus a Lúcia a 
conversar com objetos inanima-
dos. Não há nenhum registo que 
isso tenha acontecido. 

O que quis sugerir?
O seu lado infantil, pois só tinha 
dez anos, e uma dimensão subje-
tiva, que está presente em outros 
elementos próximos do realismo 
mágico: a terra que se fende, a 
água que se transforma em sangue, 
o ovo que nunca chega ao fim. São 
momentos que podem ser inter-
pretados livremente. 

De interpretação livre são ainda as 
vozes entre parêntesis e os versículos.
São cortes na narrativa que estão 
relacionados com o tema sugerido 
no título. As aparições de Nossa 
Senhora têm uma ligação clara 
à maternidade, tal como o culto 
mariano. No livro, essa componen-
te é dada por três figuras. A da mãe 
de Lúcia, que disputa com a filha 
o protagonismo do livro; a da mãe 
idealizada, que surge nos textos 
em versículos; e a de que parece 
ser a do narrador ou autor. Esta 
é uma figura paradoxal, que em 
alguns passos parece que se dirige 
a um Deus, já que dentro do texto 
é o autor quem decide tudo. É uma 
reflexão sobre a mãe que cada um 
carrega dentro de si e a sua impor-
tância formadora. 

Dois conceitos sobressaem: palavra e 
esperança. São chaves do livro?
Talvez. A esperança enquanto 
irmã da fé. Ao tratar este assun-
to podemos cair na tentação de 
julgar a fé dos outros esquecendo 
quanto precisamos desse com-
bustível para viver e ultrapassar 
os problemas que se nos apresen-
tam. E palavra enquanto concreto 
imperfeito, veículo da memória. 
Mais: transportadora de verda-
de. Quando se fala de literatura, 
a verdade é uma palavra grande 
e perigosa, mas também funda-
mental. Não a devemos temer, an-
tes tê-la como um horizonte que, 
apesar de se afastar à medida que 
nos aproximamos, define propor-
ções, mede distâncias e equilibra 
a vida. J

Enquadra-se o último romance de José Luís Peixoto 
(JLP), Em Teu Ventre, em dez notas literárias, que se 
intentam constituir como âncoras de leitura:

1. MEMÓRIA HISTÓRICA: um dos mais importantes 
elementos enquadradores do romance é constituí-
do pela história de Fátima e pela multiplicidade da 
sua hermenêutica religiosa e ateia. Como é possível 
escrever sobre Fátima sem cair na repetição do “já 

dito”, do “já sabido”, do “já conhecido”? Como elevar a um patamar 
estético a biografia dos Pastorinhos e a hierofania das Aparições? JLP 
solucionou estas questões optando, de um modo original, primeiro, por 
não ceder à facilidade do realismo; segundo, postado num equilíbrio de 
cortar a respiração em cada capítulo - por respeitar as Aparições sem as 
envolver no dilema maniqueísta entre verdade e falsidade (cf. epígrafe de 
Alain Badiou); terceiro, por apostar no lirismo como manto envolvente da 
narrativa, espiritualizando-a;

2. BÍBLIA: texto-matriz alimentador do romance. É um texto-arca, um 
texto-fonte para o autor, que com ele dialoga continuamente na sua obra, 
como já sucedera em Nenhum Olhar, Uma Casa na Escuridão e Cemitério 
de Pianos. Texto inspirador, no plano da expressão, que sustenta o estilo 
bíblico da intervenção de Deus como narrador, um Deus que, no roman-
ce, ganha o estatuto ficcional do ser do texto e não como transposição 
religiosa verdadeira;

3. NARRATIVA COMO TELA: o romance evidencia-se como uma tela 
visual, cinematográfica, na qual as imagens avulsas da vida de Lúcia e 
da sua família e os acontecimentos principais, com exceção do relato 
das Aparições, se vão sucedendo, descritas liricamente, como fluxos de 
consciência, fantasmas da realidade, criando a ilusão da verosimilhan-
ça. Não se trata de uma imaginação solta, liberta da realidade, vogando 
indefinidamente num mundo só seu, mas de um universo modelado pela 
diferente realidade acontecida. Pode-se, com facilidade, criar um texto 
para teatro a partir de monólogos de Lúcia e sua mãe, Maria. Assim, o 
leitor não está perante um texto absolutamente fidedigno em relação ao 
sucedido, mas do que o autor (não o narrador) concebeu como uma das 
hipóteses do que poderia ter sucedido;

4. NARRADOR: narrador clássico e narrador múltiplo e diferenciado 
segundo as perspetivas individualizadas das personagens, Deus, Lúcia 
e Maria. Deus: narrador sentencioso, atemporal, universal, judicativo; 
Lúcia, narradora inocente (fala com animais e objetos); Maria, narradora 
múltipla (há pelo menos três figurações diferentes de Maria) emotiva e 
sofrida, exemplo cultural paradigmático da Mulher/Mãe;

5. ESTILO: lírico, indubitavelmente, integrado no habitual do autor. 
Palavras enquadradoras de sentimentos (qualidade de estesia, analisada 
por Luís Carmelo em A Luz da Intensidade), cultivando uma perceção ou 
sensualidade emotiva, que desperta no leitor uma comoção estética. Todo 
o parágrafo parece nascer da primeira frase, como se esta 
fosse a única e as seguintes seus desdobramentos, exploran-
do-a descontinuamente, não deixando de impor, no entanto, 
um ritmo sintáctico contínuo e harmónico, fortemente 
musical. Todo o romance parece ser um cruzamento de 
“monólogos” pelos quais se dá conta de fluxos de consciência 
narrativos de Deus, Lúcia e Maria, Padre, Jacinta, Francisco, 
emoldurados pelo ato de narração clássica; 

6. TEMPO: 1917, Fátima, casa e aldeia de Lúcia demarcam 
uma temporalidade específica. Porém, o estilo lírico-poético, 
assemelhando-se ao ritmo de união de versos num poema, 
eleva o primeiro nível de temporalidade a uma beleza estética 
intemporal. Melhor dito, atemporal, que condiciona a leitura 
da ação e do enredo particulares a um modo de expressão 
universal. Tanto se está em casa de Lúcia, com a panela do 

almoço ao lume, como se reflete, sobretudo nos versículos sentenciais 
de Deus, sobre a criação do mundo, a liberdade, o destino e a angústia 
humana;

7. ESPAÇO: Serra d’Aires, Fátima. Tal como, ao longo do romance, o 
tempo se abstratatiza e atemporaliza, assim o espaço profano se meta-
morfoseia em espaço sagrado por via do acontecimento hierofântico das 
Aparições, no entanto nunca narrado, apenas sugerido pelos seus efeitos 
(Maria da Capelinha, multidão, intervenção do padre ou senhor prior…). 
O estilo lírico combina com a mundividência do espaço sagrado, a hiero-
fania das Aparições com a sacralidade territorial das revelações. No final, 
anuncia-se, por intermédio do afã de Maria da Capelinha, a instauração 
do sagrado através da elevação de uma capela;  

8. MEDO E ESPANTO: segundo Rudolfo Otto (A Ideia do Sagrado, 1917) 
e do seu conceito de “Numinoso”, não se pode falar de sagrado sem 
que duas categorias emirjam espontaneamente: a de tremendum e 
a de fascinans. Encontramo-las em Em Teu Ventre subordinadas à 
descrição da emoção, do medo como sentimento que tanto desperta o 
pavor do desconhecido quanto atrai pelo maravilhoso. Desorientada, 
narcotizada por se sentir privilegiada pelo acontecimento, e ambicio-
nando “tocar” (ter direto contacto) com os Pastorinhos, a multidão é 
atravessada pelo duplo sentimento de medo e espanto: violenta a casa 
de Lúcia (pp. 137 ss.), ameaça esta (pp. 56-57) e constrange Jacinta e 
Francisco (pp. 145 ss.);

9. IDOLATRIA: este duplo sentimento de medo e espanto sagrados gera 
uma onda de veneração e adoração entre a multidão: curiosidade infantil, 
rogos e preces (pp. 139-141), novos vestidos e coroas de flores para Lúcia 
e Jacinta (p. 156); deferência pelo estatuto de Lúcia como intermediária 
entre o profano e o sagrado (p. 157). São os movimentos iniciais de idola-
tria que converterão doravante Fátima num local de oração e penitência 
para milhões de portugueses;

10. HINO À MÃE: É, indubitavelmente, a grande personagem de Em Teu 
Ventre. A mãe de Lúcia, síntese e símbolo da mulher portuguesa sofre-

dora, resignada, protetora da filha e socorro da família, não 
se amotina, não se revolta, nem quando o marido a procura 
a desoras, protesta angustiosamente, desorientada: contra 
Lúcia, presumindo que esta mente, ou quando Lúcia brinca 
fingindo ser Nossa Senhora (pp. 129 – 130); contra o destino 
que assim a fez mulher como um ser humano de segunda ca-
tegoria; contra a fatalidade que a marcou como mãe de uma 
vidente; contra o silêncio que se ergue em torno do clamor 
das mães. Os últimos versículos da fala de Deus no romance 
retratam a Mãe do Céu, que é a mãe da Humanidade, a mãe 
de todos, e, portanto, a mãe de Lúcia. A Mãe singular une-se 
à Mãe cósmica em forma de laço que tudo une, o Amor de 
Mãe, a Esperança dos Homens.

Belíssimo romance, um dos melhores de José Luís Peixoto. 
Acabámo-lo de ler e não queríamos que tivesse acabado. É o 
melhor elogio que se pode fazer a um livro e a um autor. J

Dez notas 

José Luís Peixoto Um dos seus melhores romances

› José Luís Peixoto
EM TEU VENTRE 
Quetzal, 168 pp., 15,50 euros
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 No seu último romance, com o 
título enigmático Se Eu Fosse Chão, 
Nuno Camarneiro propõe-nos 
descobrir as histórias e os segredos 
guardados entre as paredes de um 
grande hotel em Portugal. Quem 
são as pessoas que aí trabalham 
ou que nele pernoitam, que dores 
ou alegrias trazem com elas, que 
destinos carregam ou que novos 
caminhos nesse espaço cons-
troem? Estas são algumas das 
questões para as quais as histórias 
narradas dão resposta porque, 
como a voz narrativa de um dos 
capítulos explica, “um quarto de 
hotel é também um repositório das 
vidas que por lá passaram. Mesmo 
depois de limpo, das camas feitas, 
da lixívia atacar o soalho e as lou-
ças, há marcas que ficam e contam 
histórias”. São, pois, esses rastos 
de vidas inscritos nos quartos e 
outros espaços do hotel que aqui 
nos são contados.

Este livro de difícil classifica-
ção, mais próximo do conto do 
que do romance, apresenta uma 
estrutura curiosa sustentada num 
percurso pelos quartos de um ho-
tel (ficaremos a saber mais tarde 
que se trata de um Palace Hotel) 
em três períodos distintos, nos 
anos de 1928, 1956 e 2015, datas 
que dão título às três partes em 

que se organizam as narrativas. 
Em cada um desses anos vamos 
percorrer um andar diferente do 
hotel, começando no primeiro e 
terminando no terceiro. Nos 18 
capítulos que compõem cada par-
te, descobrimos o que se esconde 
atrás das portas de 17 quartos, 
havendo ainda momentos em 
que se fazem ouvir as vozes e as 
histórias de quem por lá trabalha: 
o rececionista, o ascensorista, 
o maître d’hôtel, a camareira e o 
jardineiro. 

Perto de cem anos separam 
a primeira da última visita. No 
entanto, não fora a indicação tem-
poral, o leitor não se aperceberia 
da passagem do tempo já que as 
narrativas não espelham altera-
ções substanciais nas vivências 
relatadas, o que mostra bem não só 
a imutabilidade dos sentimentos, 
emoções ou ímpetos que ditam 
as ações dos homens ao longo 
dos anos, mas igualmente uma 
das marcas dos grandes hotéis, a 
constância das suas funções e dos 

Crónicas de um Palace Hotel

Nuno Camarneiro “Descobrir as histórias e os segredos guardados entre as 
paredes de um grande hotel em Portugal”

› Nuno Camarneiro
SE EU FOSSE CHÃO 
D. Quixote, 128 pp., 12,90 euros 

problematizando a legitimidade 
de toda e qualquer investigação, 
nomeadamente aquela que conduz 
à destruição como é o caso da 
energia nuclear e que presentifica, 
em verbo, o perturbante quadro 
de João Nascimento exposto em 
Coimbra, na secção de Física da 
Faculdade de Ciências que, num 
registo de crítica mordaz, reflete 
sobre as consequências das des-
cobertas científicas espelhadas na 
tragédia de Hiroshima. 

De memórias se constroem 
muitas das histórias narradas, 
encenando situações marcadas 
por emoções intensas e opções 
trágicas nas quais a morte surge, 
não raras vezes, como um desfecho 
inevitável, ou por decisão própria 
ou em consequência de ações e 
decisões alheias. Tal acontece com 
o hóspede do quarto 211, Alberto 
Graça. A incapacidade de esquecer 
os atos de violência e de tortura 
que cometeu levam-no a enco-
mendar o seu próprio assassínio, 
contratando um dos homens que 
torturou, escolhendo assim a morte 
para silenciar os seus fantasmas. 
Por seu turno, Francisco Ramalho, 
hospedado em 1928 no quarto 

serviços, garantidos pela identida-
de do espaço. 

Nos quartos ficaram hospe-
dados embaixadores, políticos, 
cientistas, militares, prostitutas 
e músicos, indivíduos anódinos e 
famosos, portugueses e estrangei-
ros, turistas, revolucionários, sui-
cidas e assassinos. Nesta panóplia 
de personagens, nas histórias 
individuais das pessoas que esco-
lheram pernoitar no Palace Hotel 
inscreve-se a história coletiva de 
Portugal e do mundo, trazendo 
para a narrativa o relato de alguns 
dos grandes acontecimentos que 
marcaram a humanidade. 

É o caso do hóspede do quarto 
201, o primeiro-tenente Dennis 
Sanders, que se instala no hotel 
em 1956, no rescaldo da II Guerra 
Mundial, quando o mundo vivia 
mergulhado nos conflitos da guerra 
fria, para fugir aos perigos causa-
dos pelos testes nucleares perpe-
trados por americanos e soviéticos. 
As suas reflexões dão-nos um 
retrato crítico de Portugal, país que 
escolhe para se refugiar, porque, 
embora reconhecendo que nenhum 
lugar é seguro, considera ser “um 
lugar sem importância estratégi-
ca, razoavelmente independente, 
pobre, talvez um pouco atrasado”, 
por isso ideal para se esconder. 
Assumindo-se como guardião de 
um património civilizacional, na 
bagagem traz alguns objetos que se 
constituem como memórias de um 
tempo e de um mundo que amea-
çam desaparecer. Da enumeração 
que apresenta constam retratos, 
literatura, música e alguma ciência, 
apenas “a que falte para viver, mais 
nada, nada que nos leve ao que nos 
tornamos”. 

A citação que aqui recupero 
coloca com grande acuidade a 
questão do limite ético da ciência, 

NAS MARGENS DO TEXTO
Agripina Carriço Vieira

 Nas várias histórias da Banda 
Desenhada portuguesa há por 
vezes a tentação de colocar 
asteriscos em algumas entradas, 
incluindo no (reduzido) número 
de autores inquestionáveis. 
Porque se há nomes que devem 
figurar na história da linguagem, 
quer do ponto de vista nacional, 
quer internacional (Bordallo 
Pinheiro, Stuart Carvalhais, 
Carlos Botelho, E.T. Coelho), 
há outros relevantes mas 
claramente num patamar 
inferior, cujas insuficiências 
são desculpadas por afinidades 
geracionais ou estéticas. E há 

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

da BD histórica focada nos 
Descobrimentos de Em Desgraça, 
a que se junta agora o mais 
recente Nau Negra/The Last Black 
Ship, com texto em inglês (El Pep). 

Misturando desenho com 

tecnologia 
digital a 
primeira 
observação 
óbvia é que há 
uma evolução 
notória em 
relação ao 
anterior Li 
Moonface, 
onde a segunda 
componente 
dominava e do 
qual quanto 
menos se 
falar melhor. 
Na narrativa 
passada no 
Japão do início 
do século XVII 
cruzam-se 
personagens 
e histórias, 
jogos de gato 
e rato entre 

aristocratas e plebe, japoneses 
e ocidentais, portugueses 
e holandeses, soldados, 
mercenários, exploradores, 
escravos libertados, religiosos, 
comerciantes, traficantes, 

aventureiros. Com o choque 
entre as diferentes culturas 
como pano de fundo, algumas 
personagens são exatamente o 
que parecem, outras disfarçam 
intenções, memórias e segredos; 
de todos sabemos algumas 
coisas, os protagonistas parecem 
esconder muito mais do que o 
que revelam. 

Nau Negra é construída 
de sequências e momentos, 
individualmente consistentes, 
por vezes mesmo graficamente 
brilhantes (como a cena de 
trocas de mercadoria, legal 
e menos). Mas há também 
lacunas e incongruências 
que tardam em coalescer, 
algo que o texto expositivo 
simultaneamente revela e tenta 
solucionar. Alternando tipos 
de representação literais e 
simbólicos, narrativa em tempo 
real e flashbacks, ao brilhantismo 
espontâneo em roda livre falta 
um trabalho editorial, algo que, 
de resto, sempre escapou ao 
autor. Alguém que lhe dissesse 
quando parar, onde focar, 
lembrasse quem é quem na 

Naus outros ainda que, apesar de 
excelentes, se tem plena noção 
que poderiam ter sido algo mais. 
Fernando Relvas podia ter sido 
um grande autor mundial. É um 
grande autor português. Chega e 
sobra; terá de chegar.

Para se perceber a importância 
de Relvas enquanto referência 
é útil entender não só o seu 
excecional talento gráfico e 
narrativo, mas o modo como 
foi capaz de apropriar estilos e 
referências para criar ambientes 
e discursos claramente 
portugueses, que no entanto não 
eram limitados por isso. Só se 
pode subverter o que se domina. 
É certo que há o Relvas humorista 
nonsense de Espião Acácio, o 
Relvas (sub)urbano de L123, o 
Relvas caótico das histórias do 
semanário Se7e, que na verdade 
mistura os outros dois. Mas há 
ainda o menos conhecido Relvas 
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PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez
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106, faz da morte a sua profissão. 
Encara-a com orgulho e satisfação, 
considerando-se um instrumen-
to na concretização de desígnios 
superiores porque, como explica, 
“o homicídio é um ramo da arte de 
poder, como o tempo, a peste ou a 
guerra”, por isso guarda com cari-
nho os recortes de jornais que dão 
notícia dos seus atos, que observa 
embevecido. 

Mas a morte é também vo-
luntária, e nesses momentos o 
hotel transforma-se em palco de 
suicídio. Assim fez o hóspede do 
quarto 110, o embaixador Ribeiro 
e Castro, ao decidir aí pôr termo à 
vida. No entanto, mais do que falar 
de morte, este conto encena de 
forma admirável o ato de escrita, 
pelo viés da redação de uma carta 
a que dedica os últimos instan-
tes da sua existência. O texto, ao 
apresentar as emendas que o em-
baixador vai fazendo na missiva, 
ficando as várias versões inscritas 
na página (as palavras preteridas 
surgem rasuradas), torna visível os 
passos de composição de um texto, 
o cuidado dedicado à escolha dos 
termos exatos para transmitir 
a mensagem, permitindo-nos 
apreender o trabalho laborioso da 
sua construção, feito de releitura, 
reescrita e emendas.

E porque, como o maître d’hotel 
da década de 50 confidencia, “o 
hotel é um mundo pequeno feito 
à imagem do outro maior”, nas 
histórias que dele nos são conta-
das são-nos desvendadas vidas 
marcadas por amores (des)feitos, 
escondidos ou abnegados, traições, 
preparativos de conjuras, fugas de 
conflitos ou da vida, separações, 
encontros, ou seja, uma panóplia 
de existências, muitas delas “em 
contramão”, que buscam um chão 
que as acolha.J

Manuel Alberto Valente ”Denso na expressão lírica onde se conjugam formas 
estróficas diversas, metros vários e um complexo de experiências biográficas”

› NAU NEGRA/THE LAST 
BLACK SHIP. 
Argumento e desenhos de Fernando 
Relvas. El Pep. 86 pp., 17 euros.

história e o que falta resolver. 
No final a sensação mantém-
se em termos dos momentos 
conseguidos que refletem sobre o 
que podia ter sido.

Claro que isto não devia 
ter importância nenhuma, e 
se calhar nem é de bom tom 
mencionar, mas produzir arte 
com Parkinson faz com que livros 
como Nau Negra sejam, para 
além de tudo o mais, pequenos 
milagres a disfrutar. J

Manuel Alberto Valente
Uma forma de ser e estar

 Nome central da edição em 
Portugal na segunda metade 
do século XX, Manuel Alberto 
Valente (MAV) publicou a sua 
Poesia Reunida, somando a 
esse título geral um subtítulo: 
"O pouco que sobrou de quase 
nada". É, de facto, um livro 
breve e que não reúne todos 
os poemas do que de poesia 
o autor publicou. Mas essa 
criteriosa seleção, podendo ter 
até o efeito de um apagamento, 
acaba por conferir a este belo 
livro – da capa aos textos, diga-
se – a força e a autenticidade 
que reconhecemos também 
no editor. Forma-se, pois, e 
com todas as consequências, 
um nome de autor e uma 
autoridade, posto que esse labor 
de cortar, destruir, apagar 
poemas antigos, sobrevivendo 
deles só o que se considera 
«poético», ou com linguagem 
mais acabada, denota a 
consciência de MAV quanto à 
responsabilidade de mostrar os 
seus versos. Que não haja, em 
todo o caso, melindre algum: 
este é um livro de poesia de 
alguém que é também um 
respeitadíssimo editor, sendo 
certo que o que vale a pena é 
falar, primacialmente, da sua 
poesia, a qual mereceu leitura, 
em tempos, de Eduardo Prado 
Coelho. 

Breve livro, dissemos, mas 
denso na expressão lírica 
onde se conjugam formas 
estróficas diversas, metros 
vários e um complexo de 
experiências biográficas que 
se transferem para o livro de 
uma maneira leve, por vezes 
quase parodística em relação 
a uma certa retórica de que a 
poesia às vezes padece. Ficamos 
a ganhar com o facto de o livro 
se organizar diacronicamente, 
pondo numa última secção 
poemas inéditos, havendo pelo 
caminho de leitura paragem 
obrigatória em certos lugares 
de onde irrompem memórias 
impressivas de Coimbra, ou 
de pessoas, de mulheres, e de 
amigos, ou mesmo de Pessoa 
e de Éluard; memórias de uma 
certa Lisboa «à balda» (na 
expressão de Cardoso Pires), ou 
da própria língua portuguesa, 
ponte para África, também 
evocada. 

Assim o livro arquiteta-se 
circularmente: essa secção, «o 
último metro» (a ambiguidade 
deste título é excelente – podia 
ser o título do livro! -, pois os 
poemas são transportes para 
o passado, mas são ainda o 
mundo visto poeticamente, 
em jeito de balanço de vida, de 
metro final...) tem a abri-la um 
soneto, poema que dialoga de 
perto, não na forma, mas nas 
ideias, com textos que estão 
no início do volume (penso em 
«assim a arma se faz casa», 
por exemplo), muitos deles 
circunstanciais, mas onde a 
questão do fazer poético se 
pressente, indissociável do 
problema que é o amor e o 
tempo. 

De facto, a seleção obedece 
a uma obsessão temática: o 
amor. E é esse amor, ou os 
modos como camonianamente 
esse amor se diz, que justifica 
esta linguagem irónica e 
melancólica ao mesmo tempo, 
esta linguagem multipolar, feita 
de diversas faces, por vezes 
contemplativa e dolorosamente 
elegíaca, por vezes 

esperançosa, por muito que se 
tenha gritado a dor do exílio. 
Melancolia e ironia ainda num 
poema que lembra, na dicção 
e na coloquialidade em pose, 
versos de Vasco Graça Moura, 
MAV mostra enorme destreza 
verbal quer em formas fixas 
(o soneto), cultivando rima e 
ritmo clássicos (o decassílabo, 
a quadra, o terceto), quer 
imensa criatividade linguística 
(com marcas oralizantes que 
propendem ao registo familiar, 
corrente) em textos onde o 
verso longo poderia redundar 
em mera prosa ou prosaísmo 
fácil. 

É da secção «Sete (des)
encantos» um poema que 
demonstra a aliança entre 
visão irónica do mundo e 
exigência de linguagem, até 
pelo propositado uso de uma 
fórmula de tratamento que 
suscita riso e crítica em relação 
ao eu que fala e em relação 
ao outro a que esse texto se 
dirige: «hoje queria escrever 
um poema que fosse todo para 
si meu amor/ (o graça moura 
perdoará este plágio do você)/ 

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

mas escrever poemas tornou-
se um problema neste tempo/ 
em que a linha recta já não é a 
distância mais curta entre dois 
pontos [...]» (p.57). 

Poesia feita de um trabalho 
sobre o paradoxo, nela 
cabem, para além da ironia 
da melancolia, certa bonomia 
revoltada (um certo charme, 
porque não?) por meio do qual 
o olhar do poeta desvela os 
signos de uma História: «nem 
sempre um homem resiste/ 
aos labirintos do tempo// [...] 
// nem sempre um homem 
resiste/ aos apelos da raiz/ 
esquece um corpo um país/ 
nos labirintos do tempo// mas 
se uma vela se apaga/ entre 
outras velas perdida/ não 
esmorece a canção/ em Abril 
na terra ferida» (p.21). Mesmo 
se se descrê até do poder das 
palavras para eternizar o 
instante («Pensaste que as 
palavras te dariam/ a ilusão de 
uma memória acesa», escreve-
se num dos inéditos), a palavra 
de poesia é aqui resistência para 
agruras várias e serve «para 
acabar de vez com a tentação da 
poesia». 

Em MAV passado e 
presente e desejo de um futuro 
recuperado, tudo se entrecruza 
com essa época fundadora 
de sonhos e projetos: os anos 
60, paradigma deste nosso 
tempo. Na figura do cantor 
Bob Dylan encontramos talvez 
um modelo ou um emblema 
que continua ativo nestes 
dias de novas e subtis (ou 
declaradas) ditaduras. Manuel 
Alberto Valente escreve ainda 
contra esse “tempo de divisas/ 
tempo de gente cortada” que 
foi o da sua geração e que, 
nos entretantos da História, 
regressou. Resta, em todo o 
caso, resistir sorrindo, até 
porque, indo ao encontro de 
uma imagem que se construiu 
e figura o poeta como um 
singularíssimo flaneur, a lição 
que se retira das leis do verso 
é simples: «O mesmo sou. Mas 
mais afeito ao tempo,/ mais 
capaz de ironizar o sentimento/ 
mais velho, mais tenaz, 
mais egoísta.// Troquei os 
desencantos por alpista./ Que 
se consolem aqueles que algum 
dia/ fizeram vista grossa ao que 
eu valia.» (p.73).J

© 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 21:12)



Jjornaldeletras.sapo.pt   *   11 a 24 de novembro de 201518 * letras   ESTANTE

gue, para quem não é do “ramo”, o impor-
tante poeta que é, bem assim a figura rebelde 
e progressista, chamemos-lhe assim, que 
igualmente foi, conheceu a prisão e outras 
agruras, morrendo com apenas 40 anos. 
Além de recolher toda a iconografia, possível 
e ‘imaginária’, referente a Bocage, ou seja: a 
vertente da “imagem”, também a do “verbo” 
está bem representada com o texto de Daniel 
Pires. Leia-se, por exemplo, este pequeno 
passo sobre o poeta: “… uma voz peculiar 
que elevou o lirismo a uma escala superior e 
conduziu à desmistificação do preconceito e 
ao elogio do corpo; na sátira foi contundente 
e desenhou carateres que se revelaram uni-
versais; as suas poesias de intervenção, bem 
como as fábulas que criou e que traduziu, 
foram lapidares, recusando o despotismo, o 
fanatismo, o oportunismo político, a hipo-
crisia; fazendo apelo à mitologia, equacionou 
poeticamente as grandes questões da huma-
nidade”. J

grama”, e o seu autor é o presidente do Centro 
de Estudos Bocageanos, Daniel Pires (DP), 
especialista no famoso autor que como poeta 
assinou Elmano Sadino. Quanto aos objetivos 
do volume, DP resume-os, com modéstia, na 
introdução: ”Dar a conhecer as linhas de for-
ça da poesia, da biografia e da receção coeva 
e póstuma de Bocage; [o que] constitui um 
passo no sentido de revelar as múltiplas faces 
do escritor, cuja complexidade é evidente, 
contrariando, deste modo, a vulgata que a 
tradição consagrou.”

De facto, essa vulgata, muito difundi-
da, acaba por ter como consequência que o 
Bocage das “anedotas” e dos versos para a 
época obscenos empalideça, quando não apa-

Nos 250 anos de Bocage

› Daniel Pires
BOCAGE  
– A IMAGEM  
E O VERBO
Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, com o apoio da Câmara 
Municipal de Setúbal, 500 p., 
30 euros

 Nos 250 anos do seu nascimento, um livro/
álbum dedicado a Manuel Maria Barbosa du 
Bocage -- que ele ‘merece. É um alentado 
volume, de 350 páginas, formato grande 
(30X20 cm.), muito bom papel, centenas 
de imagens alusivas não só diretamente à 
sua obra e vida, mas também ao seu tempo 
e à forma como nele se vivia (“A sociedade 
do final do século XVIII”, é logo o título do 
primeiro capítulo), ao que dele ficou para 
a posteridade, incluindo como em várias 
circunstâncias (por exemplo, no centenário 
da sua morte) foi celebrado, à receção da sua 
obra, etc.

A obra intitula-se Bocage – a Imagem e o 
Verbo, o que constitui desde logo um “pro-

FICÇÃO

Margarida 
Rebelo Pinto

 Com temas contem-
porâneos e históricos 
se tem feito a escrita 
de Margarida Rebelo 
Pinto, que depois da 
estreia com Sei Lá já 
publicou uma vin-
tena de livros, entre 

romance, conto, diário e crónica. 
Em Mariana, Meu Amor, acabado 
de chegar às livrarias, revisita um 
dos grandes mitos portugueses: 
as cartas de amor que terão sido 
escritas por Mariana Alcoforado 
a Noël Bouton, oficial francês que 
esteve em Portugal durante as 
Guerras da Restauração. O ro-
mance alterna entre o passado e o 
presente através da investigação de 
Alice, também ela a viver as dores 
de uma separação. Com Mariana 
aprenderá muito: “Comecei este 
livro contrariada, pensando que as 
tuas desventuras só iriam aumen-
tar a minha tristeza”, escreve já 
quase no fim. “O tempo provou o 
contrário. O teu legado é extraor-
dinário. Mostraste ao mundo 
como as mulheres amam e sofrem. 
Tocaste a eternidade, deixaste uma 
marca única que perdura ao longo 
do tempo.” 

› Margarida Rebelo Pinto
MARIANA, MEU AMOR
Clube do Autor, 300 pp, 16 euros

Pedro Almeida 
Vieira

 Foi impostura que 
fez correr muita 
tinta, embora hoje 
nenhum historia-
dor acredite nela. 
Durante um século se 
discutiu a possibili-
dade de um falsário 

andaluz ter forjado umas quantas 
bulas papais para se fazer passar 

por núncio apostólico e instituir, 
em 1539, o tribunal da inqui-
sição em território luso. Ficou 
conhecido como Alonso Pérez de 
Saavedra e sobre ele escreveram-
-se biografias, autobiografias e 
peças de teatro. Séculos depois, 
Pedro Almeida Vieira retomou a 
fábula, num dos seus romances do 
género histórico mais celebrados, 
a par de Nove Mil Passos, O Profeta 
do Castigo Divino e Corja Maldita. 
A nova edição devolve ao leitor 
a confissão (o livro é narrado na 
primeira pessoa, no vernáculo 
da época) do falsário e todos os 
acontecimentos dos séculos XV 
e XVI que levaram à criação do 
Santo Ofício em Portugal. Com 
rigor e imaginação, ingredientes 
também usados por Saavedra (que 
terá mesmo assumido o cargo de 
inquisidor português mas só em 
zonas raianas e até ser preso) na 
sua farsa. 

› Pedro Almeida Vieira
A MÃO ESQUERDA DE DEUS
Planeta, 320 pp, 18,80 euros

Jorge de Sena
 Antigas e Novas 

Andanças do Demónio 
é o 11.º volume das 
Obras Completas de 
Jorge de Sena que 
a Guimarães tem 
vindo a publicar com 
coordenação e edição 

(em quase todos os volumes) de 
Jorge Fazenda Lourenço, grande 
especialista na obra seniana. 
Aqui se reúnem, como a partir de 
certa altura se tornou habitual, 
os dois primeiros volumes de 
contos do escritor, de 1960 e 
1966, respetivamente, sujeitos 
a “alguma harmonização de 
convenções gráficas e de critérios 
de apresentação e arrumação dos 
textos”, como se explica numa 
nota editorial. Os prefácios e 
notas de Jorge de Sena foram 
agrupados numa única secção, 
tal como os aditamentos de 
Mécia de Sena, com o objetivo 

de “melhorar a leitura dos 
textos e a sua consulta”. Sobre 
os contos diz Jorge de Sena num 
dos seus “inevitáveis prefácios”: 
“Variedade temática e técnica, 
e mesmo, quanto a esta última, 
bastante experimentalismo que, 
por incrível que pareça a críticos 
portugueses, é original”. 

› Jorge de Sena
ANTIGAS E NOVAS 
ANDANÇAS DO DEMÓNIO
Guimarães, 272 pp, 23 euros

Teolinda Gersão
 Com Histórias de 

Ver e Andar Teolinda 
Gersão ganhou, 
em 2003, o Grande 
Prémio do Conto 
Camilo Castelo 
Branco. O volume 
tem agora nova 

edição, na Sextante, integrado 
no relançamento dos principais 
títulos da escritora, um dos nomes 
mais importantes da literatura 
portuguesa das últimas décadas. 
Catorze histórias curtas que têm 
como base a ideia sugerida no 
título: “Histórias de ver e andar 
foi o nome dado pelos árabes às 
narrativas de viagem, em épocas 
de descobrir mundos”, sugere-se 
na sinopse do livro. “Mas não é 
necessário ir longe para mudar 
de horizonte: o desconhecido 
mora ao lado, e também dentro 
da nossa porta. Reconhecê-lo 
- ou não - depende do modo de 
ver. E do modo de andar”. São 
fragmentos de vida, comuns 
a tantos leitores, que Teolinda 
Gersão trabalha socorrendo-se da 
verosimilhança e da efabulação. 
Entre outros contos, incluem-
se neste volume Segurança, As 
Laranjas, A Visita, Bilhete de Avião 
para o Brasil e O Leitor. 

› Teolinda Gersão
HISTÓRIAS DE VER  
E ANDAR
Sextante, 128 pp, 15,50 euros

Luis Sepúlveda
 Nova coletânea 

de contos de Luis 
Sepúlveda, desta 
vez sob o signo da 
juventude. Como 
em livros anterio-
res, para recordar 
o escritor chileno 

escreve uma história. Neste livro, 
centra-se nos jovens sul-ame-
ricanos da década de 1970 que, 
como ele, tiveram um belo sonho: 
o de serem jovem sem terem de 
“pedir licença”. “Nestas histórias 
romanceadas, Luis Sepúlveda re-
lata o passado e os sonhos de uma 
geração, mas através da lente do 
amor e dos afetos, assim diluin-
do as tensões e trazendo a lume, 
intactas, as paixões avassaladoras 
e o entusiasmo de uma juventu-
de militante”, sugere o texto da 
contracapa. São nove textos, A 
Aventurosa História do Usebeque 
Mudo, que dá título ao conjunto, 
O Soldado Tchapaiev em Santiago 
do Chile, Blue Velvet, Bichito, A 
Operação Maravilha, Ano Juche 
59, O Desertor, A Outra Morte de 
Che e O Último Combate de Pepe 
Södertälje. 

› Luis Sepúlveda
A AVENTUROSA HISTÓRIA 
DO USBEQUE MUDO
Tradução de Helena Pitta, Porto Editora, 128 
pp, 14,40 euros

Primo Levi
 Ao longo da sua 

vida, Primo Levi 
publicou diversos 
contos em jornais 
e revistas. Eram 
histórias curtas 
que, na sua maio-
ria, partiam da sua 

experiência como prisioneiro 
judeu nos campos de concen-
tração nazi. Nos contos deste 
volume, a memória transforma-
-se em fábula, com animais a 
(des)mascararem os horrores da 
história humana. A mensagem, 

no entanto, é constante: se isto é 
um homem, título do livro mais 
famoso do escritor italiano, ou 
melhor, até onde se pode esticar os 
limites da condição e da dignida-
de humanas. Alguns contos têm 
a estrutura de entrevista, outros 
são exclusivamente protagoniza-
dos por animais, outros ainda são 
assumidamente memórias. No 
texto sobre Auschwitz afirma: “Há 
alguns anos, escrevi uma carta 
[a Mertens, um amigo alemão]: 
dizia-lhe que se Hitler ganhou o 
poder, devastou a Europa e levou 
a Alemanha à ruína, foi porque 
muitos bons cidadãos alemães se 
comportaram como ele, procu-
rando não ver e calando tudo o que 
viam. Mertens não me respondeu”. 

› Primo Levi
O ÚLTIMO NATAL  
DE GUERRA
Tradução de Clara Rowland, Cotovia, 136 pp, 
12 euros

POESIA

Hercília Agarez
 Professora 

já aposentada, 
Hercília Agarez 
tem publicados dois 
livros, de crónicas 
e de contos, duas 
antologias de autores 
transmontanos 

(uma, aliás, só de autoras, outra 
do seu conterrâneo vilarrealense 
A. M. Pires Cabral) e dois 
ensaios sobre Miguel Torga. 
Agora estreou-se, em livro, 
como poetisa, com As asas da 
libelinha: poemas muito breves, 
dois tercetos, na linha dos 
haikus, “breves pinceladas de 
luz sobre o quotidiano”, versos 
de quem “encontra no dia a dia 
múltiplos motivos para reflexão”, 
citando o prefácio de Isabel Maria 
Fernandes Alves.                                               

› Hercília Agarez
AS ASAS DA LIBELINHA
Lema d’Origem, 160 pp. 10 euros
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Eudora Welty
 Em 1983, quando era 

definitivamente uma 
das escritoras mais im-
portantes do seu país, 
Eudora Welty (1909 
- 2001) inaugurou o 
ciclo de conferências 
William E. Massey, da 

Universidade de Harvard. Nas suas 
três palestras falou sobre os seus pri-
meiros passos como escritora, desde a 
aprendizagem da escuta à descoberta 
de uma voz própria. Além do interesse 
para os seus leitores, estas conversas 
adequavam-se ainda ao tema do se-
minário em que decorriam - História 
da Civilização Americana -, já que a 
descrição da juventude confunde-se 
com os grandes movimentos políticos 
que os Estados Unidos atravessaram 
no início do século XX. O espírito do 
tempo confronta-se, assim, com a 
descoberta do mundo e da melhor 
forma de o traduzir. Eudora Welty 
encontrou-a no conto (publicou vá-
rias coletâneas ao longo da vida) e no 
romance (cinco, no total). “Aquilo que 
faço quando escrevo sobre qualquer 
personagem”, afirmou, “é tentar 
entrar na mente, no coração e na pele 
de um ser humano que não sou eu. 
Quer se trate de um homem ou de 
uma mulher, velho ou novo, com pele 
negra ou branca, o principal desafio é 
o salto em si. O ato da imaginação de 
um escritor sobrepõe-se a tudo”. 

› Eudora Welty
OS MEUS PRIMEIROS 
PASSOS COMO ESCRITORA
Tradução de Ana Matoso, Relógio d’Água, 160 
pp, 14 euros

Pietro Leveratto
 A biografia de Pietro 

Leveratto não engana: 
“Escreveu, tocou e 
ensinou muita música. 
Ouviu mais ainda”. E 
não contente com esse 
prazer todo, decidiu 
partilhá-lo com os 

demais. Escreveu este Musicoterapia, 
que é um A a Z com remédios musicais 
para cada estado de alma, o que se 
comprova ao percorrer o índice. Há 
de tudo nestas páginas, de música 
clássica a heavy metal, de gostar com 
ciúmes à dependência do trabalho, dos 
grandes nomes aos desconhecidos, 
da nostalgia ao pavor da música. Eis 
algumas escolhas deste contrabaixista 
de jazz, que para cada tema apresenta 
uma ou várias músicas, com a devida 
justificação: para quem tem “pavor 
de voar (imenso)” sugere o Samba 
do avião, de António Carlos Jobim 
e  Flying, dos Beatles; para quem 
sente “raiva” propõe You Suffer, de 
Napalm Death; e para quem se sentir 
um “pouco assim assim” indica Sweet 
Jane, de Lou Reed e a de Alfred Deller. 

› Pietro Leveratto
MUSICOTERAPIA
Tradução de Vasco Gato, Jacarandá, 296 pp, 
16,50 euros

Enric González
 Durante os seus anos 

de correspondente 
do jornal El País em 
Londres, Roma e Nova 
Iorque, entre outras 
delegações, Enric 
González foi reco-
lhendo apontamentos, 

curiosidades e pequenos episódios 
reveladores da verdadeira natureza 
de cada cidade. Com o seu faro de 
repórter e talento para contar histó-
rias, o jornalista desvela o segredo do 
dia-a-dia destas urbes que atraem 
pessoas de todo o mundo. Depois 
dos volumes dedicados a Londres e 
a Roma, a Tinta-da-China lança o 
de Nova Iorque, integrado, como os 
anteriores, na coleção de Literatura 
de Viagens. “A exatidão com que 
Enric González nos conduz entre 
peripécias permite-nos viajar com 
ele entre o entusiasmo e a repul-
sa”, escreve Carlos Vaz Marques no 
prefácio. “Histórias de Nova Iorque 
é uma carta de amor à cidade que 
é 'o centro do centro do centro do 
mundo', com o seu esterco e as suas 
flores”. De González, disse ainda 
José Saramago: "Livros sobre cidades 
são quase tantos como as estrelas no 
céu, mas, que eu conheça, nenhum 
é como este. Julgava eu que conhecia 
satisfatoriamente Manhattan e os 
seus arredores, mas a dimensão do 
meu engano tornou-se-me clara às 
primeiras páginas do livro”. 

› Enric González
HISTÓRIAS DE NOVA IORQUE
Tradução de Raquel Mouta, Tinta-da-China, 
168 pp, 16,90 euros

Aurélio Cunha, 
repórter

 Como mais vale 
tarde do que nunca, 
aqui se regista a saída, 
há já uns meses, de 
Um repórter incon-
veniente – Bastidores 
do jornalismo de in-
vestigação, de Aurélio 

Cunha. O autor, 74 anos, pertenceu 
designadamente à redação do Jornal 
de Notícias durante 30 anos (1973-
2003) e fez, nessa qualidade, muitas 
reportagens que denunciaram 
situações inadmissíveis e mostra-
ram casos humanos relevantes, em 
particular nas áreas da justiça e 
da saúde. Reportagens (casos) que 
agora recorda, ‘conta’, acrescen-
tando-lhes o necessário por dentro, 
num livro em que também se 
reproduzem imagens de páginas em 
que foram publicadas. Um repórter 
competente e corajoso, num livro 
com prefácios de Paulo de Morais e 
de Costa Carvalho.

› Aurélio Cunha
UM REPÓRTER 
INCONVENIENTE 
– BASTIDORES DO 
JORNALISMO DE 
INVESTIGAÇÃO
Chiado Editora, 444 pp., 15 euros
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Maria Leonor Nunes

Cem anos depois da ‘temporada’ lusitana de Robert e Sonia Delaunay, 43 anos após a pioneira 
exposição da obra desse período na Gulbenkian, inaugura-se a 20, no Centro de Arte Moderna 
(CAM) daquela mesma fundação, O Círculo Delaunay. Uma explosão de cor para redescobrir na 
pintura dos dois artistas e em alargadas ‘contaminações’ na obra dos amigos portugueses do casal, 
como Amadeo, Almada, Eduardo Viana. Mais de uma centena de peças e muita documentação 
para aferir também o ‘estado da arte’ em matéria de estudos entretanto realizados, como adianta 
ao JL a curadora Ana Vasconcelos.

Os Delaunay no CAM Gulbenkian
Um círculo de cor

C
“Casas brancas, de um branco bri-
lhante sobre um fundo longínquo 
de oceano azul ultramarino, por 
todo o lado, bacalhau espalmado a 
secar ao sol. À direita, uma colina 
com um palácio e um viaduto; em 
baixo, a região, com as mulheres 
hieráticas como formas antigas, 
bois, uma grande nobreza em tudo 
isto. Eis a primeira visão”, escrevia 
Sonia Delaunay nas suas Memórias, 
recordando Vila do Conde. E acres-
centava: “Depois um pormenor: 
ao sol deslumbrante, as cores dos 
xailes, as roupas das mulheres, os 
tons bronzeados, melancias verde-
-escuras, por dentro vermelho-vi-
vo a desmaiar em rosas. Sentia-me 
embriagada pelas cores e pus-me 
logo a pintar”.

Para a pintora, Portugal surgia 
como um “mundo à parte”, quando 
aqui chegou, com o marido Robert 
Delaunay, também pintor, no 
verão de 1915. Fugiam à guerra, 
que deflagrara na Europa, em cujas 
trincheiras haviam de combater 
os seus amigos poetas Guillaume 
Apollinaire e Blaise Cendrars. Um 
ano antes, também o amigo de 
Paris, Amadeo de Souza Cardoso, 
voltara à sua Quinta de Manhufe, 
em Amarante, por causa da I Guerra 
Mundial. Eduardo Viana e José 
Pacheco regressaram igualmente a 
Lisboa.

Os Delaunay estavam de férias 
em Madrid quando o conflito se 
precipitou, e porque Robert não 
conseguia pintar, decidiram 
demandar terras portuguesas. 
Vinham por uns meses e acabaram 
por ficar dois anos, umas “férias 
grandes”, costumava dizer a 
artista.

A ‘temporada lusitana’ revelar-
se-ia muito intensa nas suas obras, 
assim como marcaria o contexto 
da Arte Portuguesa da época. “Um 
tempo sublime”, salienta Ana 
Vasconcelos (AV), curadora da 
exposição que se inaugura a 20, no 
Centro de Arte Moderna (CAM), 
da Gulbenkian: O Círculo Delaunay 
revisita justamente a pintura dos 
Delaunay desse período e segue 
o rasto da sua passagem por lusas 
paragens.

Por outro lado, recupera 
a memória de uma primeira 
exposição realizada também 
na Gulbenkian, em 1972, ainda 
com a participação de Sónia 
Delaunay e a curadoria de Paulo 
Ferreira, que editaria na época a 
correspondência da pintora. Uma 
edição da PUF (Press Universitaira 
Française), igualmente com o apoio 

da Fundação, há muito esgotada 
e que a curadora gostaria de ver 
reeditada. “É uma mina, um livro 
precioso sobre esse período. Paulo 
Ferreira era amigo de Sonia, o 
que também ajudou nesta obra 
fundamental, que reúne apenas 
as cartas escritas pelos artistas 
portugueses, porque das respostas 
de Sonia não sobrou uma. Vivemos 
sempre esse drama nos arquivos 
portugueses”, adianta. “Não 
sabemos qual foi o retorno, mas o 
que se conhece é substancial e foi a 
partir da leitura atenta dessas cartas 
que um grupo de investigadores 
trabalhou nos últimos anos, uma 
pesquisa de que esta exposição 
também dá conta”.

Ana Vasconcelos procurou 
fazer uma “reapreciação” da 
exposição de 1972, em que foram 
apresentadas telas “fantásticas, 

muitas emprestadas com a ajuda da 
Sonia e que depois se espalharam 
por coleções privadas e públicas”. 
Houve agora a preocupação de 
as juntar de novo no CAM, onde 
poderá ser vista mais de uma 
centena de obras dos Delaunay e 
dos amigos portugueses - Amadeo 
de Souza Cardoso, Almada 
Negreiros, Eduardo Viana e José 
Pacheco - e ainda de Samuel 
Halpert, pintor americano de 
origem ucraniana, outro amigo do 
casal. “A Gulbenkian foi pioneira, 
em 1972, ao chamar a atenção para 
esta dinâmica e criação, então 
desconhecida internacionalmente. 
Entretanto, houve outras 
exposições sobre o período da 
Península Ibérica dos Delaunay”, 
sublinha a curadora. “É agora 
importante fazer uma reatualização 
deste episódio único na História 
de Arte portuguesa, com a vinda 
destes ‘refugiados de guerra’ da 
vanguarda parisiense”.

No catálogo, paralelamente 
lançado, são incluídos, além dos 
textos da curadora e de Teresa 
Gouveia, os das investigadoras 
Joana Cunha Leal, sobre Amadeo, 
Sara Afonso Ferreira e Mariana 
Pinto dos Santos, sobre Almada, 
Margarida Mafra, investigadoras 
da Universidade Nova, e Annika 
Öhrner, profª da universidade de 
Estocolmo, que sintetizam as novas 
leituras feitas, que constituem 
diferentes pistas de compreensão 
da produção artística do círculo 
traçado à volta dos Delaunay. 

 
UM AR ÓRFICO E SIMULTÂNEO
Talvez tivesse pesado na escolha 
da rota lusitana dos Delaunay o 
facto de então ter acabado de sair 
em Portugal o primeiro número 
da revista Orpheu, com a partici-
pação de Fernando Pessoa, Mário 
de Sá-Carneiro, Santa Rita Pintor, 
Almada Negreiros e José Pacheco, 
entre outros órficos, o que poderá 
ter seduzido o casal pelo seu van-
guardismo, por uma linguagem e 
uma visualidade novas, moder-
nistas.

Por isso os Delaunay terão 
‘aterrado’ em Lisboa, onde 
travaram conhecimento com 
os 'rapazes' do Orpheu. “Nesse 
ano, com a publicação da revista, 
Portugal começou a dar cartas na 
dinâmica das vanguardas, mesmo 
em relação a Madrid, e os Delaunay 
conheciam-no”, diz AV. “Vieram 
atraídos pelo ar do tempo. Embora 
não esteja documentado, penso 
que eles com toda a probabilidade 
conheciam também o Eduardo 
Viana e o José Pacheco de Paris, tal 
como Amadeo, e vêm ao encontro 
deles. Almada só o conheceriam em 
Lisboa”.

E para Almada seria um 
verdadeiro “deslumbramento”. 
Tinha então 22 anos, os Delaunay 
andavam na casa dos 30. O poeta e 
pintor manteria correspondência 
com Sonia, a quem chamava 
“madrinha”, tendo-lhe dedicado o 
Manifesto Anti-Dantas e sendo sua 
influência visível em textos como 
Saltimbancos.

A ‘temporada lusitana’ de 
Robert e Sonia Delaunay 
revelar-se-ia muito 
intensa nas suas obras, 
assim como marcaria 
o contexto da Arte 
Portuguesa da altura. 
“Um tempo sublime”, 
salienta Ana Vasconcelos

“

A revolta das bonecas  Pintura de Eduardo Viana. Em baixo, Sonia e Robert Delaunay

© 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 21:12)



J EXPOSIÇÕES  artes * 2111 a 24 de novembro de 2015  *    jornaldeletras.sapo.pt

A cumplicidade estreitar-se-
ia também em torno da dança, 
já que Sonia desenhava moda, 
mobiliário, figurinos e cenários 
para ópera e bailado, tendo criado 
nomeadamente para os Ballets 
Russes de Diaghilev.”Almada 
pensava na criação de bailados 
‘simultâneos’ conjuntos, projetos 
que não seriam concretizados, 
mas que aplicaria mais tarde 
no seu Clube das Cinco Cores 
e nas Parva, as suas pequenas 
revistas manuscritas”, adianta a 
curadora. Sonia teve um imenso 
impacto sobre ele. Devia ser uma 
personagem muito atraente, 
contrastante com Robert, mais 
discreto e focado no seu trabalho.

De Lisboa, os Delaunay rumaram 
depois a Norte, na companhia do 
pintor Eduardo Viana. E instalaram-
se numa casa perto do mar, no 
nº 7 da Rua Bento de Freitas, em 
Vila do Conde, a que chamaram 
‘villa simultanée', numa alusão ao 
“Simultaneísmo”, uma expressão 
pictórica que Robert Delaunay 
adotara, procurando demarcar-se 
originalmente do cubismo.

O pintor reencontraria, de resto, 
em Vila do Conde, uma atmosfera 
criativa muito produtiva, como 
acontecera anos antes na Bretanha. 
“Pintava o que havia no jardim 
da nossa casa, catos. E também 
pintava os lenços que eu trazia do 
mercado. Eu tinha uma paixão 
por estes lenços coloridos, julgava 
que eram portugueses, tinham 
ramagens de flores, soube depois 
que vinham da Suíça”, recordava 
ainda Sonia. “As mulheres que ele 
pintava, como La Femme au potiron, 
eram nossas criadas, passava-se em 
família, nunca usávamos modelos 
do exterior, estas criadas eram 
perfeitas. Os patos posavam para 
os nossos retratos e naturezas-
mortas. Comíamo-los quando 
terminávamos o estudo. O mesmo 
com as frutas e os legumes”.

Além das ‘naturezas 
comestíveis’ e dos lenços, Sonia 
trazia dos mercados louças, 
roupas, brinquedos que também 
alimentaram a sua pintura. Terá 
sido, de resto, Eduardo Viana, 
companheiro do casal, na ampla 
casa-atelier de Vila do Conde, tal 
como de passagem, em Agosto de 
1915, Samuel Halpert, que chamou 
a atenção para as potencialidades 
plásticas desses objetos tradicionais 
e populares portugueses. “Ele já 
os trabalhava, em obras como La 
petite ou A revolta das bonecas, que 
seria única na obra do Viana, pela 
experiência de novas linguagens. 
Tal como Amadeo, de quem vamos 
mostrar a boneca de trapos que 
serviu de matriz para a sua pintura, 
a Russa, que é uma brincadeira 
com Sonia. Houve essa partilha que 
vamos assinalar na exposição”.

 
ARTE VISCERAL
O castanho, o beije, o verde escuro, 
os azuis, irromperam nas pintu-
ras dos Delaunay, uma infiltração 
cromática da paisagem nas telas 
desse tempo, com um alargamento 
da paleta de cores e o surgimento 

das formas circulares. “Foi o exótico 
europeu que aqui viveram”, salienta 
AV. “Eram parisienses, ainda que 
Sonia fosse russa, habituados a 
viver intensamente a dinâmica 
artística e boémia do princípio de 
século. Adoravam viajar, dançar. E 
de repente acharam-se, em Vila do 
Conde, só mar e aquela luz que iria 
refletir-se nas suas pinturas, pelo 
que abandonaram de alguma ma-
neira o vanguardismo, o abstracio-
nismo do pré-guerra, regressando 
a uma figuração”. Sonia diria mais 
tarde, numa entrevista que foi um 
“avanço" na sua obra porque “con-
seguiam aplicar as teorias simulta-
neistas e a compreensão das cores, 
através da belíssima luz portuguesa, 
às coisas”.

Numa palavra: faziam “dançar” 
as cores, como costumavam dizer. 
Intencionalmente era uma pintura 
não só matérica, aplicada à cera, 
mas também a partir dos objetos. 
E uma descoberta das qualidades 
pictóricas das cores, fazendo-as 
"vibrar”, explica a curadora. São 
dessa época, entre outras obras, 
Natures mortes portugaises, 
Verseuses, Cheval e umas dezenas 
de lenços, de Robert; Scènes de 
Marchés, Femmes aux pastèques e 
Jouets portugais, de Sonia. 

pintura uma forma de expressão 
privilegiada, na ausência de visíveis 
aptidões escolares, que o levou 
cedo à aprendizagem do métier, 
num atelier de cenários. Próximo 
primeiro do Impressionismo, por 
volta de 1909 iniciaria uma série de 
estudos de Paris, nomeadamente 
da Torre Eiffel, e progressivamente 
tornou-se um abstracionista, 
depois um impulsionador do 
Simultaneísmo. 

“Os dois trabalham a arte de 
uma maneira absolutamente 
visceral. Robert de uma forma 
mais refletida, mas a partir de 
uma compreensão intuitiva da cor 
e do próprio ofício de ser pintor, 

que Sonia havia já feito em Paris, 
com Cendrars, em 1913, no célebre 
Prosa do Transiberiano, que apesar 
de todos os esforços não vai estar 
em objeto na exposição do CAM, 
mas em reprodução. “A articulação 
entre a palavra escrita e o visual é 
fundamental nesse projeto que, no 
entanto, terá apenas uma exposição 
concretizada em Estocolmo, onde 
estiveram só obras dos Delaunay”, 
acentua a curadora. Apesar de 
insistentes pedidos nesse sentido, 
Amadeo não enviou qualquer obra 
para essa mostra organizada em 
1916 pelo galerista italiano radicado 
na Suécia, Arturo Ciacelli, já que a 
sua aposta de internacionalização 

passava antes por Barcelona.
ACUSAÇÃO DE ESPIONAGEM
Com o espetro da guerra a aden-
sar-se e o medo de ser chamado 
para a frente, Robert deixaria Vila 
do Conde na Primavera de 1916, 
para se fixar temporariamen-
te em Vigo, dada a neutralidade 
de Espanha, levando consigo o 
filho, Charles. “A correspondência 
de Sonia mostra bem como eles 
viviam a guerra cá, sobretudo o 
receio de poderem ser recruta-
dos. Era um peso sobre Viana, por 
exemplo, que não queria ir comba-
ter”, diz AV. “O combate deles era 
outro”.

Sonia segui-los-ia mais 
tarde, depois de um episódio 
“rocambolesco”, pois foi detida 
no Porto, quando se preparava 
para deixar Portugal, na sequência 
de uma denúncia que a acusava 
de espionagem pró-alemã. A 
sua empregada Beatriz Morais 
também seria retida na fronteira 
e a mala que levava apreendida. 
Eduardo Vianna foi mesmo preso. 
“É um episódio que ilustra bem 
o clima que havia em Portugal 
em relação à entrada na guerra, 
também da desconfiança com 
que eram olhados, assim como as 
suas práticas da pintura, embora 
se pense que a denúncia pode 
ter partido de alguém do próprio 
consulado francês no Porto”, 
acrescenta. “Tentamos de resto 
encontrar um documento da 
entrada em Portugal dos Delaunay 
e não há um papel que tenha 
subsistido. Viana foi acusado de 
traição, gravíssimo em tempo de 
guerra. Ficou muito maltratado 
com esse episódio”.

A 29 de abril de 1916, Sónia 
conseguiria finalmente sair do 
país. Amadeo, que havia visitado 
duas vezes o casal em Vila do 
Conde, foi despedir-se dela ao 
Porto. Um “gentleman”, comenta 
a curadora. Meses depois, os 
Delaunay voltariam, no entanto, a 
solo português, para espanto quer 
de Viana, quer de Amadeo.

Permaneceram em Valença do 
Minho, até Janeiro de 1917, altura 
em que demandaram de novo 
Madrid. A Misericórdia de Valença 
terá então encomendado a Sonia 
o projeto de uma pintura mural 
para criar em azulejo na fachada 
de um futuro orfanato, o Asilo 
Fonseca, mas que nunca tomaria 
forma. “Sonia cria então uma 
pintura à antiga de homenagem 
ao encomendador, um senhor 
chamado Apolinário da Fonseca”, 
faz notar a curadora, chamando 
a atenção para um trabalho de 
investigação de Margarida Mafra 
que recentemente lançou alguma 
luz sobre essa encomenda. Do 
Centro Pompidou, em Paris, virá 
para a exposição o projeto que 
a pintora conservou, que será 
apresentado, tal como dois guaches 
de Robert que seriam integrados no 
painel. 

O Círculo Delaunay fica patente 
até 22 de fevereiro do próximo ano. 
Oportunidade para ‘cair’ num 
círculo virtuoso. JL

sobre o que aliás escreve muito, 
entusiasmado com a nova pintura 
que acha que está a criar”, observa 
ainda AV. “Porque Robert não 
queria ser absorvido pelo futurismo 
e pelo cubismo, os grandes 
movimentos para onde tudo parecia 
convergir na vanguarda. Com a 
pintura pura ou Simultaneísmo, ou 
Orfismo, quis criar uma expressão, 
que entronca nas questões da cor, 
uma matriz muito francesa””.

Com Eduardo Viana, Robert 
Delaunay fundaria a associação 
Corporation Nouvelle, a Nova 

Corporação que integrou ainda 
Amadeo, Almada e José Pacheco. 
“Esta ideia artística e prática nasceu 
da necessidade de entreajuda das 
artes mais do que nunca em perigo, 
mais do que nunca uma realidade 
Universal», escrevia no anúncio 
do primeiro álbum. A associação 
estava vocacionada para projetos 
de exposições itinerantes seguindo 
os pontos cardeais, de norte para 
sul e de este para oeste, e a criação 
de álbuns, em que se cruzava a 
poesia e as linguagens pictórica, 
visual, um pouco à imagem do 

Na exposição  Symphonie Colorée, de 
Robert Delaunay (em cima), Mucha, 
de Amadeo Souza-Cardoso (à esqª), e 
Chanteurs Flamenco, de Sonia

De origem russa, nascida perto 
de Odessa, Ucrânia, em 1885, 
Sonia casou em primeiras núpcias 
com um importante negociante 
de arte e colecionador alemão, 
um casamento de conveniência 
que contudo a levou até Paris. 
Aí aproximou-se da abstração, 
pintando uma primeira obra 
abstrata em 1911. E conheceria 
Robert, com quem viria a casar 
pela segunda vez. Nascido 
também em 1985, ele fora educado 
em Bourges, por um tio, após o 
divórcio dos pais, e encontraria na 
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tridimensionaliza. Na sua 
performance «Ouve-me», HM 
simula o fechamento da sua 
boca como se os lábios tivessem 
sido cosidos com aquela linha 
e desenhando a palavra que 
remetia o espectador para 
uma experiência impossível: 
ouvir a palavra de uma boca 
compulsivamente fechada, 
terrível símbolo  das fustigações 
escravas. 

Todas estas formas de recriar 
a representação ou de refletir 
sobre a sua inconsistência 
consistente, tende a ser mais 
explorada na relação do 
corpo com um simples banco 
de cozinha ou na atitude de 
se fazer fotografar com a 
perna esquerda atada à perna 
direita do companheiro, 
um enquadramento baixo, 
à esquerda. Não se trata 
apenas da exploração do 
corpo mas das múltiplas 
significações conseguidas 

Helena Almeida
A obra como reinvenção do corpo

 Ao olhar para este exercício 
de conservação e memória, 
tudo exemplarmente no seu 
lugar, datado, revisitado, 
convergente e divergente, 
lembro-me do início de tudo e 
dos lábios cerzidos e das mãos 
sujando papéis ou replicando-
se no chão da cozinha.

Helena Almeida (HA), 
praticamente desde o início, 
data indeterminada que indica 
os estudos artísticos e os 
contactos com o mundo em 
volta, passeava a sua elegância 
já perto das manchas sopradas 
magicamente para o ar ou 
pisando, de forma certeira o 
milagre dos azuis ou de um 
perdido vermelho. Até aos seus 
voos em azul, ao seu diálogo 
com panos e cadeiras brancas, 
a pólvora atravessando o 
chão, Helena como aranha 
bolsando aquela explosiva e 
exata  linha. Pólvora, carvão, 
terra. E um andar em que uma 
corda prende objetivamente a 
perna  esquerda dela à perna 
direita dele — retrato parcial 
(ou exemplar, à esquerda, em 
baixo), partilha do trabalho e 
da criação. 

LUGARES DO NASCER  
E DO SER    
Helena Almeida, nascida 
em Lisboa, em1934, aí se 
licenciou em pintura na Escola 
Superior de Belas Artes de 
Lisboa. Obteve, desde cedo, 
bons resultados no percurso 
das artes: logo em 1961, na 
II Exposição da Fundação 
Calouste Gulbenkian, já Helena 
Almeida procurava questionar, 
de forma constante e sequente, 
os meios tradicionais de 
formar em arte, realizando 
assim aberturas nos muros 
disciplinares, em particular na 
pintura.

”Sentir, Pensar, Criar”— 
eis como também podemos 
recuar e avançar, refletir sobre 
um trajeto inovador, desde 
a pintura em si ao recurso 
paralelo à prática constante da 
autorrepresentação fotográfica. 
A certa altura, mais tarde, HM 
colou a si o exercício do marido, 
arqº. Artur Rosa, que podia 
partilhar bem cada espécie 
de performance próprias de 
muitas composições dela .

A sua primeira exposição 
individual decorreu em 

1967, na Galeria Buchholz. 
Essa prestação, em pintura 
sobre tela, obedecia ao rigor 
manual, no cunho da abstração 
geométrica, tendo por geografia 
cromática tonalidades bem 
organizadas de azuis, laranja e 
branco. A moldura estrutural, 
que não servia apenas para 
contornar o campo, baseava-
se nas recorrentes verticais e 
horizontais. O campo também, 
podendo deslizar para fora 
do contorno, como se saísse, 
a nosso ou seu belo prazer, 
soltando-se mesmo da prisão 
inicial. Estudos sobre esta 
fase da obra de Helena tendem 
a  apontar, aqui mesmo, a 

passagem a outros modos.  
Nestes termos, e nos anos 

seguintes, a pintora criou 
peças de teor volumétrico, 
desde a solidez clara às formas 
de plástico e aos tules, além 
de desenhos com colagem 
de fio de crina — sugerindo 
uma tridimensionalidade a 
erguer-se do suporte de papel, 
ondulando, dobrando-se, 
subindo no espaço ao encontro 
do nosso olhar. O desenho 
plasmado no suporte, plano, 
confere assim um  caráter 
físico e mais autónomo à linha. 
Deste modo se confundem 
plano e volume, enquanto 
a linha, por sua vez, se 

ato percetivo. Problemático 
como forma cinematográfica, 
este exercício não retrata 
Helena, antes procura expor o 
relacionamento entre a artista, 
o trabalho e a obra — as mãos, 
por exemplo, no seu modo de 
habitar a sua pintura, a sua 
fotografia, o seu vídeo. Ela 
noz diz: a minha obra é o meu 
corpo, o meu corpo é a minha 
obra.

UM OUTRO MODO DE VER, 
FAZENDO
Todas estas maneiras de 
transgredir os processos 
tradicionais do ver e do 
fazer relacionam-se, 
muito curiosamente, 
com a mobilidade visual, 
representação e apresentação 
do visível, uma tese que já 
desenvolvemos nos anos 60. Na 
verdade, vários casos como os 
de “Pintura Habitada”, o “Corte 
Secreto”, levam à ilusão da 
coisa tridimensional mudada; 
tudo isso foi entretanto 
debatido através da atividade 
do ver, do que se vê e do que se 
regista. A relação era sobretudo 
estabelecida entre a pintura 
e a fotografia, na abordagem 
de diversas cenas do filme 
Blow Up, de Antonioni. Nessa 
película, o fotógrafo deparava-
se com o que julgou (olhando e 
vendo) ser uma cena de amor. 
Situação que se descobrirá não 
passar de uma armadilha para 
abater o seduzido.

Esta referência só aborda 
a semelhança na diferença. 
Nestes outros modo de formar 
com que Helena nos presenteia, 
aliás com certas variações 
de aparência, não de raiz, o 
sentido da obra agora reunida 
em Serralves é muito poderoso, 
aberto nos significados 
e criador de inusitadas 
artimanhas que mudam o 
olhar. Além da nitidez, e 
da nitidez de si própria, HA 
desengana o nosso olhar, afinal 
reconstruindo  o corpo do 
corpo, as coisas abraçadas, as 
tintas habitadas por um roto, 
ou sopradas pela boca dele, 
a posse do visível, todas as 
impossibilidades na reinvenção 
do corpo e do estar. Desde que 
se  fotografou contra  panos 
esticados, provocando sombras 
de retratos impossíveis, Helena 
Almeida oferecia-nos um 
belo jogo de sombras e luz, a 
longa vontade de viajar por 
tais relevos ao mesmo tempo 
misteriosos e decisivamente 
belos.  J  

 RETROSPETIVA  
DE HELENA ALMEIDA 
Museu de Arte Contemporânea  
de Serralves, Porto. 

Terça a sexta-feira, das 10 às 18 h.; 
sábados, domingos e feriados  
das 10 às 19 h.  
(encerra às segundas). 
Até 10 de janeiro de 2016

Helena Almeida Duas das suas obras expostas em Serralves

OLHARES
Rocha de Sousa

através de cada atitude, em 
solidão ou em conjugação com 
outros meios físicos, como 
acontece relativamente a 
mesas e cadeiras brancas ou 
ao enredamento nos tecidos 
leves, moldáveis, pegados  a 
cada  gesto em curso, em cada 
gesto travado, restos sobrando 
no chão.

Em «Pintura Habitada» 
Helena Almeida move-se em 
sucessivos campos, arrastando 
sobre telas “enquanto vidro”, 
ao contrário do nosso ponto de 
vista, uma pintura sumária, em 
manchas e pinceladas azuis. 
Há um filme sobre esta ideia, 
ou ele serve mesmo o nosso 
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 Os trabalhos de Fiadeiro 
transportam perguntas. Por vezes, 
as perguntas manifestam-se no 
título. Por exemplo, um dos trabalhos 
anteriores, de 2007, colocava a 
interrogação “para onde vai a luz 
quando se apaga?”, pergunta esta 
que de resto surgira de um debate 
sobre dança contemporânea em 
que Fiadeiro participara e que o 
confrontara com a peça anterior 
I am Here (2003). Na verdade, 
paralelamente ao questionamento 
sobre a vida e sobre a sua 
representação em palco, existe no 
percurso de Fiadeiro um processo 
autorreflexivo. Não se trata porém 
de um percurso autobiográfico no 
sentido vulgar do termo. Nada de 
revisitações de episódios de vida, nem 
tão pouco de revelação de intimidades 
sensíveis. Não o sendo (pelo menos 
no seu registo convencional) Fiadeiro 
dá-se a ver no jogo de interrogações. 

Interrogar a existência é, neste 
sentido, afirmar a existência. 

Desta feita, a pergunta implícita 
é: “o que fazer daqui para trás”. 
Cada pergunta contém de certo 
modo uma impossibilidade. No caso 
do trabalho que vai ser apresentado 
no Teatro Maria Matos, Fiadeiro 
subverte a formulação comum: não 
é daqui para a frente, mas sim daqui 
para trás, como se imprimisse um 
outro sentido ao curso do tempo. 
Conforme se lê no programa, neste 
trabalho ele continua a explorar o 
“tempo” ao “mesmo tempo” que 
foca a sua atenção naquilo que fica e 
no que foi esquecido. É aí que vamos 
encontrar os vestígios que nos 
permitem dar início à impossível 
tarefa de reconstruir o mundo, uma 
e outra vez, numa fuga permanente 
para coisas que ainda não existem, 
para o que as coisas podem. 

 As operações que o coreógrafo 

coloca em cena remetem assim o 
observador para um tempo circu-
lar, percebido através do des-
vendamento de um processo que 
não para de acontecer: a escrita 
retroativa de um passado que só se 
materializa depois de confirmado 
por uma ação futura.  

Uma das perguntas que colo-
quei a João Fiadeiro foi a seguinte: 
num tempo de velocidades e de 
acelerações, será que este trabalho 
explora e acontece nos registos de 
desaceleração dos corpos?  

O espetador vai estar perante 
um dispositivo simples: um palco 
vazio com um microfone bem no 
centro. Esse vazio é também o vazio 
de uma primeira interrogação que 
o espetador pode colocar: o que 
se passa? Quando cada performer 
surge em cena o espetador sentirá 
talvez o cansaço daquele corpo que 
irrompe. Surgindo um corpo, outro 

Durante 20 anos Fiadeiro 
investigou e dissecou o 
tempo-suspenso da escrita 
coreográfica, propondo um 
método que ele designou como 
composição em tempo real. 
Agora, com este novo trabalho 
ele inverteu por assim dizer 
a ordem dos fatores para se 
centrar sobre “o quê” e já não 
sobre “o como”. Em resultado,  
“o que fazer daqui para trás” já 
não se centra sobre o método, 
mas sobre o “afeto”. O que me 
afeta? O que nos afeta uns aos 
outros? Como sentes a minha 
presença? Como sentes a 
ausência da minha presença? J 

› João Fiadeiro
O QUE FAZER  
DAQUI PARA TRÁS
Teatro Maria Matos, em Lisboa,  
de 11 a 14 de novembro

João Fiadeiro
Colocar questões

João Fiadeiro Na nova coreografia, depois do método, o afeto

DANÇA
Daniel Tércio

corpo desaparecerá, numa rotati-
vidade que deixa, sempre e ainda, 
espaço para o vazio. Fiadeiro não 
tem horror ao vazio. Pelo contrário, 
ele busca o sentido justamente aí, 
no lugar da ausência. 

Um performer ainda ofegante 
aproxima-se do microfone e pode 
dizer “ali fora está tudo ligado por 
um fio. Um fio daqueles bem finos 
e delicados, quase transparentes.” 
Quando outro surge, o primeiro 
desaparece e a nova voz declara “é 
isso: a fragilidade desse momento. 
A imagem que vocês formam para 
mim. Eu consigo ver que vocês es-
tão aí e isso, tenho a certeza, não 
vai acontecer de novo. Não vai!” 

Os performers cocriadores são 
Adaline Anobile, Carolina Cam-
pos, Márcia Lança, Iván Haidar e 
Daniel Pizamiglio. As vozes cru-
zam línguas diferentes, presenças 
diferentes. 
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aprende francês, à romena que tra-
balha na vinha em redor de Vila Nova 
de Foz Côa, permanece o fascínio 
pelo universo feminino, que é uma 
imagem de marca de João Canijo ao 
longo de quase toda a sua filmografia. 
Também este Portugal - Um Dia de 
Cada Vez é um filme de mulheres, em 
que os homens aparecem como me-
ros figurantes das suas história. Cer-
tamente há uma inquietação sobre a 
profundidade do universo feminino, 
mas talvez também haja neste caso a 
intenção de fazer sobressair a ideia de 
mátria, tão forte também no Portugal 
contemporâneo.

Imiscuindo-se na crise, em 
casos pessoais e talvez exempla-
res, num Portugal esquecido pelos 
grandes centros urbanos, Canijo e 

Um Dia de Cada Vez,  
de João Canijo e Anabela Moreia
Era uma vez um país

CINEMA
Manuel Halpern

 Os efeitos devastadores da grave 
crise económica são um tema 
urgente no cinema português, 
numa compreensível vinculação 
do artista ao seu tempo, à sua 
circunstância e ao mundo em redor. 
Tal transparece de forma gritante 
n'As Mil e Uma Noites, de Miguel 
Gomes; tal como neste Portugal - 
Um Dia de Cada Vez, de João Canijo 
e Anabela Moreira, a primeira parte 
de um longo projeto que pretende 
fazer uma espécie de radiografia 
de um país em crise. Os registos 
são distintos e, de alguma forma, 
complementares. Miguel Gomes 
opta por um realismo onírico, 
passe-se a contradição, em que a 
fantasia e a realidade convivem 
lado a lado, com cruzamentos 
ocasionais, e muitas vezes ao 
serviço de um experimentalismo 
narrativo e cinematográfico. Canijo 
e Moreira optam por um estilo mais 

clássico, num documentário mais 
cru, objetivo e eficaz. Portugal 
- Um dia de Cada Vez confronta-
nos com pedaços de realidade não 
filtrada (na aparência) de famílias 
de aldeias e vilas do interior 
transmontano.

Os realizadores mostra-nos que 
esse documentarismo de proximida-
de manifesta-se numa forma íntima 
de contar histórias. E, como acontece 
sempre com João Canijo, o registo é 
profundamente cinematográfico e 
artístico, afastando-se radicalmente, 
por exemplo, da assinalável experiên-
cia televisiva da série de documentá-
rios Portugal, Um Retrato Social.

Tal acontece por uma questão de 
postura, em que se dá a primazia ao 
cinema e sua subjetividade ineren-
te, e não a uma responsabilidade 
científica que obriga a escolher casos 
exemplares sociologicamente perti-
nentes. O filme de Canijo e Moreira 

obedece antes a preceitos artísticos e 
estilísticos e não científicos.

Logo à partida há uma opção por 
um estilo de documentário não par-
ticipante, em que as personagens 
comportam-se como personagens 
de ficção, abstraindo-se da câmara, 
dando-nos a sensação de que estar 
perante a sua vida sem artificia-
lismos. Tão pouco há uma contex-
tualização narrativa em voz off ou 
através de separadores. Tal como 
havia feito através da montagem de 
imagens de arquivo em Fantasia Lu-
sitana, aqui as imagens falam por si, 
sem recursos a qualquer subterfúgio 
para além da edição.

Por outro lado, dentro da aparente 
abrangência de retratos, que vai des-
de uma escola de província onde se 

Moreira revelam que a crise chegou 
a este Portugal remoto décadas 
antes da troika, num sucessivo 
desinvestimento e consequente 
desertificação. Talvez este seja a 
mais importante ilação sociológica 
a tirar do filme.

Curioso é igualmente encontrar 
a linha de coerência na cinemato-
grafia de João Canijo (e de Anabela 
Moreira enquanto atriz de muitos 
dos seus filmes). Este Trás-os-
-Montes que agora documenta 
tem semelhanças com aquele que 
ficcionou em Noite Escura (2004) e 
Mal Nascida (2007). Por outro lado, 
há um caminho para o documen-
tário que se inicia, pelo menos, 
em Sangue do Meu Sangue (2011). 
Ali havia um exigente trabalho 
de ator e de inserção no meio, na 
mais pura ficção do real. No seu 
filme seguinte, É O Amor (2013), 
realizado no âmbito do progra-
ma Estaleiro, de Vila do Conde, 
havia uma original fusão entre 
documentário e ficção, em que a 
atriz Anabela Moreira se imiscuiu 
num meio real das da comunidade 
piscatória de Caxinas, fabricando 
situações cinematográficas. E agora 
chega ao documentário, que não 
é encarado como um mero retrato 
da realidade, mas um meio mais 
direto de encontrar personagens e 
descobrir as suas histórias.J

 PORTUGAL - UM DIA  
DE CADA VEZ 
de João Canijo e Anabela Moreira, 
Documentário, 155 min

João Canijo Um retrato de Portugal em crise

 Lear segundo Rei Lear (1606) de 
William Shakespeare (1564-1616) e 
Ran (1985) de Akira Kurosawa (1910-
1998), é uma produção do Fatias 
de Cá (FdC) que estreou em Lisboa 
no Palácio Fronteira, onde fez três 
representações, e que agora pode ver 
na Destilaria da Brogueira ,em Torres 
Novas.

Conta a descida ao inferno da 
loucura de Lear, rei da Bretanha, que 
embora querendo manter o título de 
majestade, não pretende continuar 
a administrar o território e por isso 
reparte o seu reino por suas filhas, 
Goneril e Regan, falsas, ambiciosas e 
ingratas, depois de precipitadamente 
rejeitar a candura e a honestidade da 
mais nova, a doce Cordélia. Parece 
um conto de fadas e de facto a Tra-
gédia do Rei Lear convocou inúmeras 
fontes de inspiração entre elas uma 
variante de uma narrativa popular.

A versão de Carlos Carvalheiras 
que o FdC apresentou em Fronteira é 

de tom realista, escuro e denso, qua-
se sem respiração, a ser introduzida 
pelo bobo, neste caso sisudo, algo 
tristonho, a proferir a verdade em 
tom irónico e reprovador e a tentar 
em vão dissuadir o seu rei a alterar 
a sua decisão, tanto a de repartir o 
reino como a de deserdar e desterrar 
Cordélia. Mas a vertente conto de 
fadas, de facto, permanece, não só 
pelo guarda-roupa mas sobretudo 
pela “cenografia” natural e esplen-
dorosa do Palácio do Marquês de 
Fronteira.

As cenas têm lugar na Sala das 
Batalhas, no terraço ladeado de 
estátuas de divindades gregas e de 
belos azulejos, na fachada da capela, 
em frente à Casa do Fresco e à volta 
do tanque; depois, na volta, durante 
o intervalo, na Sala dos Painéis é ser-
vido um jantar volante, e termina-
mos no jardim, junto do imponente 
Tanque dos Cavaleiros, com cisnes, a 
contemplarmos na escadaria a morte 

de Cordélia nos braços de um Lear 
desolado.

De facto, o FdC, de Tomar, que 
daí tomou o nome segundo uma 
especialidade doceira local, privilegia 
os espaços naturais, apresentan-
do as suas produções em espaços 
não teatrais (quintas, conventos e 
mosteiros, palácios e castelos, hotéis 
e livrarias, etc.), a criar proximidade 
com o público por não delimitar os 
espaços a ocupar pelos atores e pelos 
espectadores. Neste sentido, durante 
as representações proporciona um 
convívio real com o público, servindo 
uma refeição normalmente a meio 
tempo e, neste caso, tanto no início, 
enquanto aguardávamos, fomos 
brindados com uma taça de vinho, 
como no fim tomámos chá em con-
junto com os atores.

Tudo isto é possível pela persis-
tência e entusiasmo na partilha e no 
ritual do teatro, pelo FdC, criado em 
1979, (que conta com cerca de cem 
membros) a desenvolver projetos 
de âmbito profissional e amador e 
que possui seis centros de produção 
teatral (Tomar, Barquinha, Chamus-
ca, Constância, Coimbra e Lisboa), a 
incrementar um teatro de repertório, 
tendo em cena vários espetáculos. A 
temporada deste outono é exem-
plo disso, com seis espetáculos em 
cartaz.

Não estamos certos que a simbo-
logia da viagem que Lear a si próprio 
inflige, a sua queda e o caos que ins-
taura para se confrontar com a ilusão 

 LEAR A PARTIR DE 
KING LEAR DE WILLIAM 
SHAKESPEARE E DE RAN DE 
AKIRA KUROSAWA 
Versão e Encenação Carlos Carvalheiro, com 
Carlos Carvalheiro, Victor Hugo, Humberto 
Machado, Gabriela Azevedo, Patrícia Guerreiro, 
Joana Jacob, Alexandra Carvalho, António 
Lourenço dos Santos e José Simões.

Produção Fatias de Cá/Lisboa, em parceria 
com a Fundação das Casas de Fronteira e 
Alorna. Destilaria da Brogueira, 6, 13, e 20 
de dezembro às 17h, 17 e 31 de dezembro às 
20h20.

TEATRO
Helena Simões

Lear na Paisagem

Lear a partir de King Lear Em tom realista

do poder e apreender o sentido da 
existência como homem, tenha sido a 
pedra de toque desta adaptação, mas 
seguramente assistimos a jogos de 
poder muito violentos e à convicção 
teatral de um Lear (Victor Hugo) que 
parece encarnar a sua própria som-
bra. O trabalho dramatúrgico e de 
encenação evidentemente precisou 
de encurtar texto e personagens e so-
bretudo de corresponder à circuns-
tância espacial e à sua fruição pelo 
público, o que tornou este Lear num 
desafio difícil e fascinante.J
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 La Rappresentatione di Anima e 
di Corpo, de Emílio de Cavalieri, 
foi posta em cena em Florença, na 
viragem para o século XVII, quando 
a oratória e a ópera, como mais tarde 
seriam concebidos, eram ainda 
um vislumbre, uma premonição, a 
suspeita de uma possibilidade a ex-
plorar. Na cidade italiana, Cavalieri, 
compositor, bailarino, coreógrafo, 
era então o principal dinamizador 
da Camerata Corsi, centro de debate 
de caminhos por vir. 

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

Em La Rappresen-
tatione di Anima e di 
Corpo",  com libreto do 
padre Agostino Manni, 
o compositor adver-
tia desde logo para a 

necessidade de "recitar cantando", 
com indicações precisas ao nível cé-
nico e dramático. A música ganhava 
a capacidade de imitar os movimen-
tos da alma. E foi essa capacidade 
que veio alargar as suas próprias 
possibilidades, enriquecendo-a em 
cromatismos, em modulações, em 
ornamentos expressivos que, mais 
tarde, hão de materializar a ópera 
de Monteverdi ou – na emancipação 
dos instrumentos a que o processo 
conduz – a sofisticação do concerto. 

Nos últimos 15, 20 anos, o resgate 
da obra de Cavalieri 
deu já origem a 
notáveis interpreta-
ções em disco, quase 
sempre após outras 
notáveis inter-
pretações ao vivo. 
Christina Pluhar e 
L’Arpeggiata, Marco 
Longhini e Le Ins-
titutione Harmoni-
che, Sergio Vartolo e 
La Cappella Musicale 
di San Petronio di 
Bologna são forma-
ções que arriscaram 
essa representação.  

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

Pela mão de Jacobs, os instru-
mentos da Academia de Música 
Antiga de Berlim (Akademie für Alte 
Musik Berlin) ganham igualmente 
dimensão teatral. Tudo é invenção 
e clama pelo maior virtuosismo dos 
intérpretes, que se mostram à altura:  
Marie-Claude Chappuis, Johan-
nes Weisser, Gyula Orendt, Mark 
Milhofer,  Kyungho Kim, Marcos 
Fink, Luciana Mancini, Christina 
Roterberg, Elisabeth Fleming, Ben-
no Schachtner e Florian Feth. 

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

Alma e corpo num só 

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

Ellington e também de Charlie Pa-
rker) a maior parte são composições 
originais. Um dos temas, The only 
one, tem espírito e melodias altamen-
te monkeanas e um tema composto 
pelo próprio Thelonious Monk surge 
depois mais à frente confirmando 
a ligação. Os dois já se conheciam 
desde os anos 60, isto é, o contrabai-
xista Dave Holland e o pianista Kenny 
Barron. Após a admiração mútua 
cruzam-se em estúdio na década de 
’80. Depois de, durante dois anos, 
tocarem juntos ao vivo, gravam então 
esta colaboração para a Impulse! E 
o que podemos dizer? É um disco 
discreto, mas de grande beleza e até 
em vários momentos bem alegre. 
Parece de outros tempos, revelan-
do ao mesmo tempo modernidade. 
Outra coisa interessante e também 
sintomática de apurada sensibilidade 
artística é a forma como, com apenas 
dois instrumentos, piano e contra-
baixo, Holland e Barron conseguem 
fazer-nos chegar ao fim do disco, 
quase jurando ter ouvido muito mais 
instrumentos - ou seja vozes, ideias 
ou participantes – nesta que é de 
facto uma estimulante conversa para 
razão e sentidos. 
 › Kenny Barron – Dave Holland 
THE ART OF CONVERSATION      
2014 Impulse! / Universal, 65’ 
ANDRÉ PINTO 

No limiar do 
desconhecido

 As cordas da 
guitarra de Joe 
Morris são o 
solo fértil por 
onde a música 
deste singular 
encontro de 
mestres se vai 

erguendo e escorando, o sustento 
telúrico desta humilde odisseia 
sónica de contornos metafísi-
cos. Mas é entre os saxofones de 
Evan Parker e a trompete de Nate 
Wooley que a epifania categórica 
se revela, é nessa fricção que tudo 
descola rumo a um infinito cerífe-
ro, estelar, cósmico. Onde a espe-
culação impera, inviabilizam-se 
os axiomas e os dogmas – contudo, 
suspeita-se que a “isto” se chama 
jazz livre e improvisado por se tra-
tar de um ainda-quase-não-jazz 
que se vai cruzando desbragada e 
espontaneamente com memórias 
espetrais dos blues, do folk, do 
rock, da eletrónica, do dub ou de 
diversos folclores locais, para se 
consumar num utópico patamar 
estético de êxtase fratal. Mais uma 
louvável adição ao catálogo de 
edições da portuguesa Clean Feed, 
este Ninth Square é francamente 
aconselhável para espíritos abertos 
à surpresa perene que experimen-
ta quem opta por viver no limiar 
do desconhecido.

› Evan Parker / Joe Morris / 
 Nate Wooley
NINTH SQUARE
Clean Feed, 2015
BRUNO BÈNARD-GUEDES

Coro de Câmara de São Petersburgo e 
Nikolai Korniev.  

As gravações estendem-se ao lon-
go de quase 40 anos, da 6.ª Sinfonia, 
Patética, com toda a sua comoção, 
por Mravinsky,  em 1960, às 18 peças 
para piano solo, por Pletnev, em 
2005. O conjunto, porém, não deixa 
de somar cerca de século e meio da 
história do mundo e de uma obra que 
nunca deixou de a acompanhar. 

› Tchaikovsky 
MASTERWORKS EDITION 
27CD Deutsche Grammophon 
MARIA AUGUSTA GONÇALVES 

JAZZ

A beleza chega 
discreta 

 A arte de 
conversar. Como 
é que não havia 
ainda um disco 
de um duo com 
um título destes 
é que é de estra-
nhar. Por outro 

lado, com um esta designação ou es-
tamos na presença de um disco muito 
bom ou de um disco muito mau. 
Trata-se do primeiro caso. O álbum 
até já saiu há algum tempo, mas não 
tem importância, porque é daqueles 
raros registos intemporais e eternos. 
Na verdade, é com fortes âncoras no 
passado que este duo se apresenta. No 
entanto, apesar de haver standards e 
versões (de temas de Strayhorn/Duke 

adormecida, O quebra-nozes, as seis 
sinfonias e “Manfred”, sobre Lord 
Byron, as quatro Suites orquestrais, 
o sexteto Souvenir de Florence, em 
versão para orquestra, o 1.º Concerto 
para piano e o Concerto para violino, 
o 1.º Quarteto de cordas, e o Trio op. 
50, As Estações e 18 Peças para piano 
solo, op.72, as canções russas, sobre 
Tolstoi, Maikov ou Romanov, mas 
também sobre Goethe ou Heine, além 
de nove peças sacras e da bizantina 
Divina liturgia de São João Crisóstomo. 

Depois, é o “valor seguro” das 
interpretações: Martha Argerich e 
Nathan Milstein, nos concertos para 
piano e para violino, respetivamente, 
o violoncelista Mischa Maisky, na 
Serenade, e a violinista Midori, na 
Valse-Scherzo, o barítono Thomas 
Allen e a soprano Mirella Freni, com 
o maestro James Levine, em Eugene 
Onegin, a soprano Galina Vishne-
vskaya e Mstislav Rostropovich, 
na Dama de Espadas, o Quarteto 
Emerson e o chamado “Golden Trio” 
- Argerich, Gidon Kremer e Misha 
Maisky –, no op.50, os pianistas Vla-
dimir Ashkenazy e Mikhail Pletnev, a 
solo, as canções, pela meio-soprano 
Olga Borodina e a pianista Larissa 
Gergieva. Depois, ainda as gran-
des formações e os seus regentes: a 
Orquestra Sinfónica de Boston e Seiji 
Osawa, a Orquestra Nacional Russa 
e Pletnev, a Filarmónica de Lenine-
grado e Evgeny Mravinsky, a Nova 
Filarmonia e Antal Dorati, a Orques-
tra de Câmara Orpheu e a Orquestra 
Mahler, com Daniel Harding, a Filar-
mónica de Viena e Claudio Abbado, o 

independente de expressões domi-
nantes da época, traduzindo uma 
perspetiva muito pessoal da música, 
das preocupações do compositor e da 
sua própria pesquisa. A recuperação 
destas gravações reforça essa visão 
privilegiada sobre a obra de Sibelius 
- e sobre a orquestra –, como um só 
gesto, genial, inspirado e diverso em 
si mesmo. 

› Jean Sibelius 
GREAT PERFORMANCES 
11 CD Decca 
  

Tchaikovsky  
em 27 etapas 

 A edição é 
extensa e de uma 
amplitude rara, 
em termos de 
abordagem da 
obra de Tchai-
kovsky. Tem a 
ópera, os baila-

dos, as sinfonias e peças orquestrais, 
os mais conhecidos concertos, música 
para conjuntos de câmara e menos 
recorrentes obras sacras, canções e 
composições para piano solo. São 27 
CD, ao todo, sob o lema da “renova-
ção da música russa”, quando passam 
175 anos do nascimento do compo-
sitor, com intérpretes que, ao longo 
de gerações, honraram a emoção, o 
drama, o melhor de Tchaikovsky – a 
música, ela mesma.  

Aqui estão Eugene Onegin e Dama 
de Espadas, Lago dos cisnes e Bela 

CLÁSSICA

Uma visão 
privilegiada de 
Sibelius 

 A integral das 
Sinfonias de 
Jean Sibelius, 
pelo maestro 
Anthony Collins, 
com a Orques-
tra Sinfónica de 
Londres, cons-

tituiu, durante anos, uma espécie de 
paradigma da interpretação da obra 
sinfónica do compositor finlandês. 
Havia o início das primeiras sinfonias, 
o último andamento da 5.ª, a magia 
das duas últimas, a 6.ª e a 7.ª, em par-
ticular, a “continuidade temática” da 
derradeira, e sempre a proximidade 
ao essencial, para que este ciclo fosse 
citado como exemplo, como escolha. 
Depois, as gravações de Collins foram 
dando lugar a outras versões, algumas 
não menos excelentes. Efetuadas na 
década de 1950, foram desaparecendo 
do mercado, tornando-se cada vez 
mais memória e deixando perder a 
possibilidade de comparação com 
versões mais recentes – e mais pre-
sentes –, com mais do que merecidos 
destaques,  como as dirigidas por 
Herbert von Karajan, Lorin Maazel, 
Colin Davis, Vladimir Ashkenazy, 
Mariss Jansons, Simon Rattle ou mes-
mo Osmo Vänskä.  

Até agora. Os 150 anos do nasci-
mento do compositor resgatam não só 
as sete sinfonias, dirigidas pelo maes-
tro britânico, mas também a abertura 
Karelia, Phojola, Night, ride and sunri-
se e a suite Pelleas et Melisande, dos LP 
originais. O “tesouro” mereceu uma 
edição especial em vinil e abre a caixa 
de 11 CD, recém-editada, dedicada ao 
compositor e às gravações históricas 
da sua obra.  

Thomas Jensen e Erik Tuk-
sen, com a Orquestra Sinfónica da 
Rádio Nacional Dinamarquesa, Hans 
Rosabud e a Filarmónica de Berlim, 
Pierre Monteaux, Alexander Gibson 
e Charles Mackerras, com a Sinfónica 
de Londres, Eduard van Beinum e a 
Orquestra do Real Concertgbouw, 
Bertil Bokstedt e a Orquestra da 
Ópera de Viena surgem à vez, em 
gravações originais, vindas das dé-
cadas de 1950 e 1960, que sobrepõem 
leituras das peças mais emblemáticas 
do compositor: Valse triste, Tapiola, 
En Saga , O cisne de Tuonela, Lem-
minkainen e Karelia, a 5.ª Sinfonia (e 
o seu derradeiro andamento, um dos 
exemplos mais evidentes da visão 
pessoal de Sibelius) e Finlândia.  

O Concerto para violino, op. 47, 
conta igualmente com duas leituras, 
por dois protagonistas da época: os 
violinistas Jan Damen e Ruggiero Ric-
ci. E o Quarteto op.56, Voces intimae, 
surge pelo histórico Quarteto Griller, 
de Sidney Griller, com origem nas 
salas de concerto da década de 1930. 
As canções, pelas sopranos Kirsten 
Flagstad e Birgit Nilsson são outros 
trunfos da edição. 

A sequência permite perceber 
como a obra de Jean Sibelius constitui 
um corpo único, com vida própria, 
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J. J. Gomes Canotilho

Algumas importantes questões da atualidade na perspetiva, em texto exclusivo para o JL,  
de uma muito destacada figura intelectual do nosso país, constitucionalista de prestígio 
internacional, prof. catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra, anterior membro do 
Conselho de Estado, administrador (não executivo) da Fundação Calouste Gulbenkian e, 
entre outras distinções, Prémio Pessoa

Stasis e metanoia 
A Europa e o regresso das banalidades

1
1. O METEOROLOGISTA
Não esperava que um dos meus escrito-
res preferidos – Olivier Rolin – resolvesse 
colocar-nos nas nuvens. Sim, nuvens, 
dessas “longas penas de gelo dos cirros, das 
torres florescentes dos cumulonimbos, os 
estratocúmulos que encarquilham o céu 
como as pequenas ondas da maré a areia da 
praia, os altos estratos que se tornam véus 
do sol, todas as grandes formas que andam 
à deriva orladas de luz, os gigantes de algo-
dão donde caem chuva e neve e trovoada”. 
Os segredos destas constelações marcaram 
a vida de um homem – o “meteorologista” 
–, que “sonhava domesticar a energia dos 
ventos e do sol”. Que acreditava “construir 
o socialismo”, mas que acabou com a desci-
da aos infernos dos campos concentracio-
nários do estalinismo. Deixou o Álbum de 
Eleanora, uma maravilhosa correspondên-
cia com a filha, cheio de desenhos, herbá-
rios e adivinhas. 

Porquê este introito romântico quando 
se pretende falar da banalidade? Olivier 
Rolin explica. A retórica real do meteoro-
logista alicerça, nas suas próprias palavras, 
“a convicção de que estas histórias de um 
outro tempo, de um outro país, não são 
tão longínquas como poderíamos pensar: 
o triunfo mundial do capitalismo não se 
explica sem o fim terrível da esperan-
ça revolucionária”. A banalidade do mal 
inoculou-se nestas concentrações de terror 
no Mar Branco de Arcangel. Os críticos 
literários confirmam: “É essa normalidade, 
essa banalidade do mal na Rússia vermelha, 
que dá dimensão excecional a este texto 
sumptuosamente escrito”.

2. A ANAMNESIS DA BANALIDADE DO 
MAL DO SENHOR NETANYAHU
Só nos faltava, numa Europa onde cam-
peiam frentes e frontes de cidadãos que 
odeiam os outros, o contributo do profundo 
saber histórico do primeiro-ministro de 
Israel, o senhor Netanyahu. Na véspera 
de visitar Berlim, e em pleno Congresso 
Mundial Sionista realizado em Jerusalém, 
avançou com uma descoberta fantástica 

que os órgãos de informação registaram: 
“Este e outros ataques contra a comunidade 
judaica em 1920, 1921, 1929, foram instiga-
dos pelo Mufti de Jerusalém, Haj Amin Al-
Husseini, que disse a Hitler: 'Se os expulsar, 
eles virão todos para aqui'. Então o que é 
que eu faço com eles, pergunta Hitler, tendo 
ele respondido 'Queime-os'. Foi a chanceler 
Merkel a assumir a banalidade holocaus-
tiana dos nazis: 'Posso afirmar que sabemos 
quem foram os responsáveis. A responsa-
bilidade cabe aos nacional-socialistas. Não 
vemos nenhum motivo para mudar o nosso 
ponto de vista em relação à história'”.

Estamos em 2015: a hermenêutica rabí-
nica do senhor Natanyahu esconde, como 
é óbvio, a razão anamnésica da banalidade 
do mal. Pelo ódio aos palestinianos, resolve 
inventar culpas outras para o Holocausto! 

3. UNIÃO EUROPEIA: PRÉMIO NOBEL 
DA PAZ EM 2012
Foi há tanto tempo! As razões do Nobel 
foram as mais nobres: “Esforço em prol da 
paz, da reconciliação, da democracia e dos 
Direitos Humanos”, “evolução do continen-
te europeu que passou, em grande parte, de 
um espaço de guerra a um espaço de paz”. 
Não faltou sequer o “hino à alegria”. 

Alguém se lembra deste prémio? Para 
a história resta também o voluntarismo 
constituinte capaz de revelar o espírito 
da Constituição da Europa. Peter Häberle, 
o jurista mais entusiasta da constituição 
cultural europeia, divulgou pelo mundo, 
muitas vezes tocando ao piano Bach e 
Mozart, a utopia de um contrato de uma 
sociedade europeia, com os seus cida-
dãos, os seus municípios, as suas regiões, 
as suas nações, os seus estados-membros. 
Um contrato que, a partir de uma iden-
tidade cultural europeia forte, oferecia o 
regaço humanamente acolhedor a várias 
culturas espalhadas por vários espaços 
desde a educação, o ensino, a arte, a reli-
gião, o desporto, até aos seus patrimónios 
materiais e imateriais. 

O espirito constitucional europeu, em-
bora já com esquissos de estatalidade hege-
liana, arrogava-se a uma peregrinação livre 
num espaço de publicidade, onde a política 
assumiria um papel de relevo com partidos 
de nível europeu, associações e confissões 
religiosas plurais, instituições científicas de 
renome mundial. A comunidade constitu-
cional formada pelas constituições nacio-
nais e pela constituição material europeia, 
perfilar-se-ia, pois, como uma casa cultural 
onde a liberdade, a emancipação e a capa-
citação das pessoas daria o sopro criador 
do espaço mais justo e de economia mais 

competitiva a nível mundial, bem ao jeito 
da Agenda de Lisboa. 

Utopias passadas não pagam dívidas e 
utopias presentes aceleram a bancarrota 
de estados falidos. Os modos discursivos 
alinham agora com a banalização do bem 

Utopias passadas não pagam 
dívidas e utopias presentes 
aceleram a bancarrota de 
estados falidos. Os modos 
discursivos alinham agora 
com a banalização do bem  
de braço dado com o regresso 
da banalização do mal

A realidade aí está e é tão 
dura e inimiga que precisa 
de muros de arame farpado. 
Estamos a um passo do 
caos. Ele instala-se com os 
emigrantes, os novos hunos 
da terceira modernidade

“
J.J.Gomes Canotilho

de braço dado com o regresso da banali-
zação do mal. Os momentos de stasis – os 
momentos de turbulência política grave 
no seio da república – são assinalados com 
palavras saibrosas. “Falência da demo-
cracia”, “fastídio do jogo democrático”, 
“pós-democracia”, “ódio à democracia”, 
“crepúsculo da política”. À falta de nervos 
positivos, os maître penseurs da nova “re-
volução conservadora” preferem dar saltos 
no espaço e no tempo. Um prefixo obsi-
diante avança como pelotão de infantaria. 
Veja-se: “pós-política”, “pós-democra-
cia”, “pós-socialidade”, “pós-ecologia”. A 
“crise” ganha superlatividade substantiva 
e quase ontológica: “crise da dívida”, 
“crise de legitimação política”, “crise de 
participação”, “crise de representação”, 
“crise financeira”, “crise do euro”, “crise 
do desemprego”, “crise da emigração”, 
“crise dos terrorismos”, “crise das pande-
mias” (ébola).

4. REGRESSO À CONSTITUIÇÃO0 
 DE EXCEÇÃO
O combate à crise clama para alguns, dentro 
da União Europeia, a devoção dos cruzados. 
O senhor Orban, do alto dos seus cavados 
magiares, assume urbi et orbe os desafios que 
Deus lhe confiou, defendendo a “civilização 
greco-cristã ocidental”. Não sabemos se 
o “novíssimo ditador”, exemplo típico da 
“modernidade líquida” espalhada na União 
Europeia, leu e estudou alguma coisa sobre 
Israel, Atenas e Roma. Arvorado em estrela de 
redenção de uma Europa fractalizada, calca 
a razão de Atenas, despreza a fé de Israel e 
espezinha a racionalidade jurídica romana. 
Não lhe venham falar de dignidade de pessoa 
humana e de deveres morais. O “imperialismo 
moral” da senhora Merkel esbarrará contra a 
realidade. 

E a realidade aí está e é tão dura e 
inimiga que precisa de muros de arame 
farpado. Estamos a um passo do caos. Ele 
instala-se com os emigrantes, os novos 
hunos da terceira modernidade. Estes – os 
emigrantes, os refugiados, os fugitivos, 
os perseguidos, sejam crianças, velhos 
ou adultos, mulheres ou homens, sírios, 
iraquianos ou paquistaneses – justificam a 
suspensão não apenas da democracia mas 
de todas as retóricas europeias sobre o ser 
humano e a dignidade da pessoa humana.

5. ESGOTAMENTO DO PROJETO DE-
MOCRÁTICO E A INSTAURAÇÃO CON-
SERVADORA DA BANALIDADE DO BEM
O conhecido historiador americano Tony Judt 
trouxe para a publicidade crítica a perturba-
dora categoria da “banalidade do bem”. Esta 
banalidade emerge entre estratégias sofisti-
cadas. Começa pelo esgotamento do projeto 
democrático, desde logo dos seus mitos 
fundadores. Povo, soberania, estado, cidadão, 
representação, reduzem-se a tecnologias 
políticas imprestáveis para resolver proble-
mas não democráticos. Os substantivos e os 
adjetivos indiciam já que a contemporaneida-
de política expulsou a democracia para abrir 
caminho à revolução conservadora. Fala-se 
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de “despolitização positiva”, deslocando os 
problemas densamente políticos para outras 
arenas: a “arena global”, a “arena managera-
lista concorrencial” e a “arena europeia”. Os 
pós-democratas adoram as arenas!

Mesmo com momentos basistas de 
mobilização, é inevitável a entropia 
positiva da democracia. O ritualismo 

Pintura de Nikias Skapinakis “É inevitável a entropia positiva da democracia”

A metafísica da eficiência com 
marginalização da cidadania 
mobiliza uma parte da classe 
média seduzida pela nova 
definição da liberdade como 
liberdade de consumo e de 
escolha de produtos

Aceitar que a política 
como tal não tem sentido 
é o momento mais trágico 
da 'pós-democracia 
performativa'. Transporta 
no seu bojo os nacionalismos 
antidemocráticos e a redução 
eidética da política a simples 
governance administrativa

Impõe-se um sopro de 
metanóia, de renovação dos 
ideais democráticos e sociais. 
Não é fácil preferir a escuta 
democrática perante a escuta da 
ordem imposta pelas matrizes 
comunicativas anónimas 

“

Não invocar o nome 
de Deus em vão

ECOLOGIA
VIRIATO SOROMENHO 

MARQUES

Na altura em que o 
leitor chegar a estas 
linhas não é certo 
que o ministro da 
Administração 
Interna Calvão da 

Silva ainda se encontre no pleno 
gozo das suas competências. Mas 
o seu desastrado desempenho 
perante a destruição parcial da 
baixa de Albufeira, debaixo de uma 
enxurrada de enormes proporções, 
não deve passar sem severa 
reprimenda. 

À medida que os dias passam 
vamos conhecendo melhor a 
etiologia da catástrofe. Por um 
lado, estamos perante um eventual 
evento extremo, daqueles que 
têm aumentado de intensidade e 
frequência em todo o mundo, em 
virtude do processo de alterações 
climáticas em marcha crescente. O 
volume de precipitação num curto 
período de tempo vai nesse sentido. 
A mesma inclinação para o extremo 
tem ocorrido em Portugal com a 
multiplicação de casos de ondas de 
calor, que antes eram de uma grande 
raridade. 

A segunda razão, é mais vulgar 
e típica: eventual desordenamento 
do território na componente 
urbanística. Traduzido num, repito 
eventual, desenho imperfeito ou 
gestão inadequada do sistema 
hidráulico construído para regular o 
caudal de ribeiras que se colocavam 
no caminho da edificação.

O que nada justifica ou 
desculpabiliza é a manifestação de 
profundo analfabetismo funcional 
em matéria ambiental, aliada a uma 
falta total de senso comum, exibida 
pelo ministro. Como se tivéssemos 
recuado ao período medieval, Calvão 
Silva invocou deuses e demónios, 
esquecendo-se daquilo que, já em 
1756, o jovem Kant dizia, a propósito 
do terramoto que destruiu Lisboa em 
1755: “Foi necessário que às vezes 
ocorressem terramotos sobre a Terra, 
mas não era necessário que nós 
erguêssemos grandiosas habitações 
sobre ela? Os habitantes do Peru 
vivem em casas que só são muradas 
até uma pequena altura, sendo o 
resto composto de canas. O homem 
tem de aprender a acomodar¬-se à 
Natureza, mas ele quer que ela haja 
de acomodar-se a ele." 

Resta-nos o consolo de que são 
os governos que se devem adaptar 
aos povos, e não os povos aos 
governos...J

eleitoralista indispensável no cumprimento 
“de constituições arcaicas de política” 
prolonga a agonia do “sujeito político”. A 
“performance pós-política” eleva-se a forma 
de administração socialmente objetivada, 
manejando instrumentos para a objetivação 
dos problemas, desde o conhecimento 
científico e da gestão racional até à regulação 

jurídico-económica. The rise of the company 
destrona definitivamente as pesadas 
ontologias dos políticos, ocupando todos os 
domínios da sociedade, desde a educação, 
a saúde e a justiça até à mercantilização dos 
partidos políticos”. Está, assim, aberto o 
caminho para uma outra democracia – a 
democracia reacionária da “sustentabilidade 
da insustentabilidade”. 

O senhor David Cameron – o próximo 
desertor – pretende alicerçar democrati-
camente uma big society com uma política 
maciça de desmantelamento social e de 
crescente desigualdade a nível de emprego, 
com precariedade permanente e pessoas 
descartáveis para o sistema. Pelo menos, 
tem o mérito da frontalidade ao abraçar 
um projeto pós-democrático de crescente 
desigualdade ecológica e social. A agenda 
política da revolução conservadora recla-
ma para si o único projeto emancipatório 
credível da modernidade líquida. Contra a 
conceção normativa da política e dos seus 
sacerdotes (constitucionalistas, politó-
logos, sociólogos) avança-se para uma 
desdemocratização liberalizadora com a 
reiterada litania da liberdade como a única 
força revolucionária. 

Não admira, pois, que o tormentoso 
problema dos mecanismos redistributivos 
seja reconduzido a resquício de auto-ilusões 
sociais. That is the point! A distribuição/
repartição desloca-se dos rendimentos 
para a distribuição de cortes. Por mais 
que nos custe, a metafísica da eficiência 
com marginalização da cidadania, da 
modernização assente em imperativos 
sistémicos e não nas pessoas, mobiliza uma 
parte da classe média seduzida pela nova 

definição da liberdade como liberdade 
de consumo e de escolha de produtos. A 
igualdade de oportunidades e o dever de 
solidariedade, esses são remetidos para 
o reino dos absolutamente carenciados. 
A “reserva do possível” e do “mínimo de 
dignidade da dignidade mínima” servem de 
esteio para as argumentações estabilizadoras. 

Instala-se a banalidade do bem a bater à 
porta dos novos pobres.

6. A POSITIVIDADE DA POLÍTICA
As crise políticas, ou, como atrás dissemos, 
os “momento de stasis”, convocaram sempre 
a positividade da política. No característico 
estilo discursivo de Foucault, a política 
tem positividade e com positividade deve 
ser exercida. Talvez por isso, a dialética 
da negatividade mereça cada vez mais 
reticências pelo quietismo problematizador 
que a envolve. Prefere-se, hoje, apelar para 
“diferenças diferidas”, bem no modo de 
Derrida, a fim de não neutralizar a erosão da 
utopia de “democratização da democracia”. 
Aceitar que a política como tal não tem 
sentido é o momento mais trágico da “pós-
democracia performativa”. Transporta no 
seu bojo os nacionalismos antidemocráticos 
e a redução eidética da política a simples 
governance administrativa. Por esta 
última andaram Clinton, Blair, Schröder 
com as suas enxurradas de neoliberalismo 
social. Até o Obama dos cuidados de saúde 
abandonou o esperançoso “Yes, We can”, 
para estacionar numa desalentadora 
resignação “We have no choice”.

Impõe-se um sopro de metanóia, 
de renovação dos ideais democráticos 
e sociais. Não é fácil preferir a escuta 
democrática perante a escuta da ordem 
imposta pelas matrizes comunicativas 
anónimas dos “senhores mercados”, 
da “senhora comunicação social”, das 
“senhoras agências de rating”. Mas as duas 
banalidades – a do mal e a do bem – num 
mundo só aí estão com os seus êxodos nos 
novos “montes Sinai”. JL
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A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

“

Na comemoração dos dez anos da Convenção 
de Faro, a Convenção-Quadro do Conselho da 
Europa sobre o valor do Património Cultural 
na sociedade contemporânea, que teve lugar 
no Teatro das Figuras, naquela cidade, a 27 de 
outubro, foi possível, com o Município da capital 
algarvia e a Universidade do Algarve, pôr a tónica 
na defesa e salvaguarda da memória histórica 
e cultural, encarada como realidade dinâmica, 

como ponte entre o que recebemos das gerações passadas e o que cons-
truímos hoje no sentido de valorizar e proteger tal acervo. 

Lídia Jorge assinalou a grande importância da salvaguarda do patri-
mónio cultural como fator de paz e de reco-
nhecimento da terra – referindo os casos da 
destruição de bens patrimoniais que prolongam 
o sacrifício bárbaro de vidas humanas, como 
tem acontecido no Iraque e na Síria… Palmira, 
como antes a ponte de Mostar, são exemplos 
do triunfo da barbárie perante a indiferença de 
muitos. 

A verdade é que o serviço e a proteção do 
património cultural são responsabilidades da 
cultura, da cidadania, do respeito e da paz – o 
que obriga a que haja uma visão de conjunto, 
complementaridades e autêntica cooperação. 
Infelizmente, aquilo a que assistimos não tem 
a ver com essas ideias, mas com indiferença e 
com leviandade. Todos puxam para seu lado, 
sem preocupação de criar catalisadores suscetí-
veis de proteger o património construído e ima-
terial, que temos o dever de legar nas melhores 
condições às gerações futuras.

Há exemplos que nos são dados pela natureza 
e que constituem motivo sério de reflexão 
sobre as noções de património e de memória. 
As borboletas-monarca são alvo de atenções 
especiais dos cientistas, em virtude das miste-
riosas migrações que protagonizam de muitos 
milhares de quilómetros e há milhões de anos, 
no Atlântico e no Pacífico, especialmente nas 
Américas. Tendo uma vida curta, de dois a sete 
meses, esse tempo não permite a estas borbo-
letas realizarem mais do que uma viagem em 
vida e num só sentido – demonstrando que a 
memória genética pode ser mais importante do 
que a aprendizagem. 

Um segundo exemplo tem a ver com as 
nossas observações do firmamento. Verificamos 
que muitos dos corpos celestes que ainda vis-
lumbramos, há muito que estão extintos e no entanto ainda parecem ser 
nossos contemporâneos, em virtude da "lentidão" da velocidade da luz. 
Vemo-los, mas já não existem… O terceiro caso relaciona-se com os belos 
jacarandás que temos em Portugal e cuja floração é fugaz, quase imperce-
tível no outono europeu, uma vez que prevalece a lembrança genética da 
primavera brasileira. Afinal, as árvores têm memória. 

As três referências levam-nos a dar uma especial atenção às nossas 
responsabilidades ligadas ao tempo e ao que dele recebemos. No fundo, 
temos o dever de estar atentos ao valor dinâmico do que recebemos e do 
que legamos – seja memória genética, seja perceção virtual do passado, 
seja reminiscência histórica… Quando falamos de património cultural é de 
atualização criadora que cuidamos – pelo que não é apenas o passado que 
importa, mas sim uma responsabilidade presente que renova e atualiza a 
fidelidade à herança recebida. 

Quantas épocas diferentes, quantos estilos, quantas intervenções 
compõem o mosteiro dos Jerónimos? O mesmo se diga das grandes 
catedrais europeias, que foram sendo construídas em diversos momentos 
e em camadas arqueológicas e arquitetónicas múltiplas. Na catedral de 
Salamanca, entre os elementos decorativos foi acrescentada no século 
XX a representação de um pequeno astronauta, que não choca que o des-
cobre e que apenas demonstra que a História não se detém. Também no 
património imaterial, assistimos a atualizações, desde a gastronomia aos 
hábitos e costumes, não esquecendo a língua…

A diversidade cultural e a pluralidade de pertenças obrigam, deste 
modo, a recusar as identidades fechadas, uma vez que estas só ganham 
pleno sentido quando abertas e disponíveis para dar e receber, e para 

assegurarem um permanente diálogo entre a 
tradição e a modernidade. Tradição significa 
transmissão, dádiva, entrega, gratuitida-
de. Modernidade representa o que em cada 
momento acrescentamos à herança recebida, 
como fator de liberdade e de emancipação, de 
autonomia e de criação. A novidade resulta 
sempre desse diálogo entre o que recebemos e 
o que criamos. E a cultura situa-se no ponto de 
encontro e de saída – não em confronto com a 
natureza, mas de complemento relativamente 
a ela. A terra, as casas, os lugares, as regiões, os 
povos, as nações têm um espírito, sempre feito 
de diferenças e de interdependência. 

Eis por que se tornou importante, em nome 
da dignidade da pessoa humana e da procura de 
um “património ou herança comum”, consi-
derar, em ligação com o reconhecimento de 
um “código genético cultural”, os valores que 
o homem intui na sua experiência individual e 
social e que, depois, reelabora racionalmente, 
com ideias de proporção e de ordem, com vista 
à realização do bem comum, segundo o que 
exigem os valores da pessoa e a conservação 
e desenvolvimento da cultura. A Convenção 
de Faro insere-se na coerência do Conselho da 
Europa expressa nas Convenções de Granada de 
1985, sobre o património arquitetónico, de La 
Valetta de 1992, sobre o património arqueoló-
gico, e de Florença de 2000, sobre a paisagem. 
Trata-se do culminar de uma reflexão levada a 
cabo desde os anos 70, em matéria de “conser-
vação integrada” dos bens culturais. 

Sem retornar a mecanismos de proteção 
cobertos pelas Convenções precedentes, o texto 
de 2005 insiste nas funções e no papel do patri-
mónio: trata-se de passar do “como preservar 

o património e segundo que procedimento”, à questão do “porquê e para 
quem dar-lhe valor”. Se é importante preservar e saber como fazê-lo, 
tornou-se indispensável introduzir o elemento teleológico – por que razão 
e com que finalidade procedemos à preservação e à conservação, longe de 
uma perspetiva de antiquário ou de “bric-à-brac”, mas dando um valor 
social e histórico aos bens do património material e imaterial. 

Por outro lado, a noção de património comum (de várias culturas) está na 
encruzilhada e no ponto de encontro de várias pertenças. E, indo mais longe 
do que outros instrumentos e convenções, o texto visa prevenir os riscos do 
uso abusivo do património, desde a mera deterioração a uma má interpre-
tação enquanto “fonte duvidosa de conflito”. Um mesmo bem patrimonial 
pode estar ligado a tradições diferentes ou conflituais e haverá a tendência 
para valorizar apenas a conceção dominante atual. Caberá à sociedade en-
contrar o denominador comum, que permita evitar ser fonte de conflito.J

Das borboletas-monarca  
ao Património

A diversidade cultural e a 
pluralidade de pertenças 
obrigam a recusar as 
identidades fechadas, uma 
vez que estas só ganham pleno 
sentido quando abertas e 
disponíveis para assegurarem 
um permanente diálogo entre 
a tradição e a modernidade

Mosteiro dos Jerónimos Quantas épocas diferentes, 
quantos estilos, quantas intervenções o compõem?

A “Carta” contra 
a Inquisição

 Um documento a 
vários títulos muito 
interessantes e uma 
investigação assi-
nalável de Carlos (A. 
Moreira) Azevedo, 
historiador e teólogo, 
que foi bispo-auxi-

liar de Lisboa e atualmente mem-
bro da Comissão Pontifícia  de 
Arqueologia Sacra, na Santa Sé, 
em Roma: Terramoto Doutrinal, 
é o título, e o autor explica que o 
escolheu porque a obra tem como 
tema a “Carta dogmática-política 
do padre João Moutinho contra a 
Inquisição”, carta publicada em 
1755, poucos meses antes do sismo 
que destruiu Lisboa. A obra, dada 
à estampa por um impressor 
de Florença, foi “condenada à 
fogueira” e o autor, que nascera 
em 1698, preso - e na prisão vindo 
a morrer, em data desconhecida. 
Carlos Azevedo dá-nos um “rápi-
do relance pelo ambiente crítico 
do Tribunal da Inquisição pri-
vilegiando os seus contemporâ-
neos”, depois os dados biográficos 
possíveis do padre João Moutinho, 
a seguir analisa a sua obra, aquela 
Carta enviada ao rei D. José I e por 
fim avulta o apêndice documen-
tal, com documentação inédita e 
a reprodução da própria Carta, do 
texto do exemplar da Biblioteca 
Nacional.   

› Carlos (A. Moreira) Azevedo
TERRAMOTO DOUTRINAL
Temas e Debates/ Círculo de Leitores, 276 pp., 
18,80 euros

Portugal, Barca 
do Inferno?

 "Longe de ser uma 
jangada de pedra, 
Portugal é hoje a 
Barca do Inferno, 
o país de todas as 
oportunidades 
perdidas", assim 
começa  este 

Janela do Futuro - Portugal 
2016, de Paulo Morais, que se 
tem distinguido na denúncia 
da corrupção, e luta contra ela, 
e que pretende ser candidato à 
Presidência da República. Este 
livrinho tem tudo a ver com 
aquela denúncia, e a ele não é 
decerto alheia esta pretensão. 
Frontal e corajoso, muitas vezes 
controverso, e quase sempre 
pessimista (será?): "O regime 
constitucional está agonizante: 
a Assembleia da República 
abastardou-se, os governantes 
mentem todos os dias, o povo tem 
sede de uma justiça que nunca 
chega".

› Paulo Morais
JANELA DO FUTURO - 
PORTUGAL 2016
Gradiva, 132 pp., 10 euros
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Sofia Pinto Coelho 
O meu avô Luís 

 “Um homem que renunciou à 
pátria, a Salazar e à família por 
amor.” É este o retrato que Sofia 
Pinto Coelho, jornalista, 51, faz do 
avô, Luís Pinto Coelho, advogado 
e embaixador, figura do Estado 
Novo, que renunciou ao que defen-
dia empenhadamente pelo amor a 
Kit, uma modelo norte-americana 
20 anos mais nova que conheceu 
em Madrid, e com quem se casou 
em 1971. “A classe social de onde 
ele emerge torna esta história úni-
ca, porque há, de facto, uma gran-
de encruzilhada interior” adianta a 
autora ao JL. Licenciada em Direito 
e com um percurso onde a justiça 
marcou sempre presença, mor-
mente em programas na SIC, onde 
trabalha, Sofia Pinto Coelho nega 
que este livro seja uma tentativa de 
fazer justiça a um homem que se 
desviou das regras impostas pelo 
regime salazarista a que estava 
ligado. “Foi uma coisa completa-
mente diferente e muito difícil. Não 
só pela relação familiar - com tudo 
o que implica, de não querer ferir a 

sua memória e de tentar ser justa -, 
mas também do ponto de vista de 
construção da escrita.” 

Jornal de Letras: Quando é que 
percebeu que tinha de contar a 
história do seu avô?  
Sofia Pinto Coelho: Foi um processo 
muito lento. Descobri um espólio 

de documentos e filmes em 2008, 
quando o meu pai morreu, e decidi 
agarrar nesses filmes e digitalizá-los. 
Por graça, fiz um filme de família 
com as imagens antigas, mas não 
pensei mais no assunto. Mais tarde, 
a Marisa Vieira, minha colega da 
SIC, estava a elaborar um trabalho 
universitário e descobriu que o meu 

avô tinha feito um filme de época 
muito célebre, uma espécie de ícone 
do Estado Novo chamado Chaimite. 
Veio falar-me sobre a minha família, 
que a minha mãe [Maria Filomena 
Mónica] era de esquerda, que tinha 
um primo do PNR que era fascista 
[José Pinto Coelho], e que agora apa-
recia este avô realizador de cinema... 
Expliquei-lhe que era um professor 
catedrático de Direito, que tinha ido 
para embaixador e teve uma paixão 
enorme, que causou um verdadeiro 
terramoto na sua vida. Disse-me 
que devíamos contar esta história, 
mas passaram-se meses até ficar 
convencida de que havia, de facto, 
uma história por e para contar.  
  
Há em geral uma ideia muito 
‘fechada’ sobre as figuras ligadas 
ao Estado Novo…
Não tinha essa perceção, porque 
sempre o vi como ‘o meu avô’. Mas 
quando comecei a contar a história 
aos meus colegas, percebi que a ideia 
do avô salazarista era um chavão 
que causava reações. Também me 
causou uma certa irritação a ideia 
de que 'se és comunistas és bom, se 
és salazarista és mau'. O rótulo que 
tudo abafa incomoda-me imenso, e 
portanto gostei da ideia de apro-
fundar o conhecimento sobre a vida 
deste meu avô. Não tinha percebido 
que essa coisa do homem salazarista 
era um pedregulho que existia e que 
tinha de se ir encarando.  
  
A visão que tinha sobre este avô 
alterou-se? Qual foi a maior 
surpresa? 

Alterou-se completamente porque 
o descobri. No fundo, eu não o 
conhecia. As cartas que enviava 
surpreenderam-me pela qualidade 
da escrita. Lê-las deu-me imenso 
prazer porque são muito bem cons-
truídas e há um despojamento dos 
sentimentos. Parece que ele está a 
falar connosco. E isso é um dom.   
  
O que é que a história do seu avô 
nos diz, hoje, de nós?  
Diz que mudámos brutalmente em 
termos de costumes. Tudo mu-
dou sobre as ideias de Pátria, de 
dedicação a um serviço público, de 
lealdade ao Estado e a uma figura 
paternal. Pressenti que esses traços 
vincados do meu avô iriam atrair 
muitos saudosistas do antigo regime 
- e já recebi e-mails que o confir-
mam. Mas também senti que podia 
mostrar aos mais novos como é que 
o Estado Novo nasceu e como é que 
a cabeça de uma pessoa que estava 
dentro do regime pensava. J

Luís Pinto Coelho e Kit O embaixador com a modelo que mudou a sua vida

Vitor Alves Um dos principais “capitães de Abril” (à dtª.) com o Presidente Ramalho Eanes, 
seu amigo e autor do prefácio

› Sofia Pinto Coelho  
O MEU AVÔ LUÍS 
  Guerra & Paz, 248 pp, 16,50 euros 

Rita Alves dos Santos

› Carlos Ademar
VITOR ALVES - O 
HOMEM, O MILITAR, 
O POLÍTICO
Parsifal, 598 pp., 23 euros 

 Vítor Alves (VA) foi uma das figuras-chaves 
do 25 de Abril – pois, além do mais, com Otelo 
Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço consti-
tuiu o secretariado, por isso núcleo central, da 
Comissão Coordenadora do MFA (Movimento 
das Forças Armadas), que derrubou a ditadura 
e abriu as portas da democracia. Foi, aliás, o seu 
primeiro “rosto”, ao ser ele a ler aos jornalistas, 
na manhã de 26 de Abril, o programa do MFA. 
Depois, foi influente ministro sem pasta nos pri-
meiros governos, a seguir ministro da Educação 
– e, mais importante, sempre membro, e muitas 
vezes porta-voz, das principais estruturas do 
MFA, incluindo o Conselho da Revolução. 

Muito próximo do gene-
ral Ramalho Eanes, primeiro 
Presidente da República eleito, 
com ele colaborou a diversos ní-
veis, mormente como presidente 
da comissão organizadora do Dia 
de Portugal. Nesta qualidade, 
e não só, ainda antes dela, foi 
talvez a figura militar que andou 
mais pelo mundo, em particu-
lar junto da nossa diáspora, a 
esclarecer o que era e represen-
tava o 25 de Abril e a posição do 
novo Portugal. Sempre teve um 
perfil de moderado e “diploma-
ta”, sendo um dos elementos do 
“grupo dos nove”, com papel 

fundamental no processo que conduziria à 
ultrapassagem, em democracia, do período 
escaldante e de tentativas totalitárias de 1975.

Findo, em 1982, o período em que se man-
teve, nos termos constitucionais, a intervenção 
dos militares de Abril, como praticamente 
todos os seus camaradas VA não foi “aprovei-
tado” como devia pelo poder democrático. 
Mas manteve sempre, além dos princípios, 
uma presença e atividade cívica, até à morte 
prematura, por cancro, em janeiro de 2010, aos 
75 anos. Nesse interim foi, designadamente, 
candidato a deputado e a presidente da Câmara 
de Lisboa pelo PRD, partido fundado em 1985, 

tendo Eanes como referência. 
É toda a história deste “ho-

mem, militar e político” que nos 
dá a sua biografia agora publica-
da, da autoria de Carlos Ademar. 
Biografia que tem na sua base 
não só a imprensa da época e 
toda a documentação relativa a 
ele já publicada, como entrevis-
tas feitas pelo autor a alguns dos 
seus mais próximos, em particu-
lar a viúva, Teresa Alves, que lhe 
facultou ainda documentação 
inédita, com destaque para os 
seus “bloco-notas”. A obra tem, 
pois, nas suas mais de 500 pá-
ginas, com fotos em hors-text, 

Vítor Alves, uma história de vida

copiosa, e muitas vezes pormenorizada, 
informação, alguma nova, em especial sobre 
as posições e opiniões de VA. 

Assinale-se que Carlos Ademar - durante 
cerca de duas décadas quadro operacional da 
secção de homicídios da Polícia Judiciária - 
com mestrado em História Contemporânea 
pela Un. Nova de Lisboa, é autor de vários 
livros relacionados com a nossa história mais 
recente, inclusive três romances. 

O volume tem um prefácio de 20 pági-
nas, exatamente de Ramalho Eanes, que dá 
um bom contributo não só para o conheci-
mento do biografado, do período revolucio-

nário e da normalização subsequente, como 
para a perceção do ambiente então vivido e 
do papel desempenhado por Vítor Alves. E 
se é controversa a sua, de Eanes, afirmação 
de não haver sobre aquele período “obra 
tão completa, de tanto rigor e de leitura tão 
apelativa” como a que agora nos ocupa, já 
parece mais pacífica esta sua convicção: 
“Creio bem que a ação de Vítor Alves, quer 
nos meandros da preparação de Abril, quer, 
também, nos tumultuosos tempos de Abril, 
quer, ainda, depois, no período de institu-
cionalização democrática, nos pode servir 
de elucidativa lição”.J
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Claro que fui entusiasticamente ver o 
Lang Lang ao Boston Symphony Hall, 
mas o estilo dele todo fiteiro irrita-
-me um bocadinho. Fica a fazer muito 
género, com as mãos a pairar, como se 
estivesse já a caminho de ser bailarino, 
deixa as estações de Tchaikovsky todas 
contaminadas por aquela coisa insi-
nuante e carente, como se estivesse a 

prometer tirar coelhos de cartolas. Parece muito um striper 
de Las Vegas, talvez queira ser o Elvis Presley do piano. Não 
tem muita explicação.

O Lang Lang a tocar parece o fantasma do Lang Lang. Vira 
tudo tão forçadamente inspirado e suspensivo que dá o sono 
a quem vê. As estações passam a fronteira da melancolia e 
tornam-se canções de embalar. Eu que o diga, a cotovelar 
a senhora do meu lado direito que ressonava em oitavas 
distintas, completamente destrambelhada do sono. Ajudado 
pelo facto de o público da música clássica ser envelhecido, 
estavam velhotes tombados para todo o lado ao fim de apenas 
dez minutos. Domingo, três da tarde, frio lá fora, não há como 
escapar ao torpor do descanso.

O magnífico, gigantesco, Boston Symphony Hall estava 
repleto, e um sem número de orientais era a substancial 
plateia. Viam-no religiosamente, como quem assistia a 
uma aparição, as mãos em prece, estupefactos. Os orientais 
estupefactos têm olhos grandes. Uma das moças ao meu pé 
levantava-se sempre nos aplausos e perscrutava em redor 
à procura de correspondência. Era uma atitude de missa, a 
lembrar aquela parte em que se cumprimentam as pessoas 
entre si como se fossem amigas ou ficassem amigas e se 
ajudassem para o futuro.

Nos aplausos também era quando acordavam os tombados, 
estremunhados e certamente frustrados por estarem longe 
dos seus sofás de domingo. O Lang Lang fazia umas vénias 
dramáticas, saía do palco nos seus sapatos de verniz 
cintilante, e voltava de seguida num sorriso engatatão, um 
bocado à dentinho de ouro.

Tenho a mania parola de querer ver os mais 
referenciados do mundo. Gosto de poder sentir o que 
poderá justificar a glorificação de um determinado artista, 
mas é certo que vou passando numa felicidade anónima 
pela cidade de Boston. Quero dizer, os alunos dos diversos 
conservatórios têm servido de génios bastantes, com outros 
Tchaikovskys e muitos Stravinskys ou Chopins. A cidade 
oferece recitais e concertos a cada dia, portas abertas de 
graça, programas impressos anunciados com semanas de 
antecedência, uma organização de rigor e simpatia. Passo 
pelas principais salas a ver alunos e professores, mais 
virtuosos convidados de toda a América, e é entusiasmante 
vivenciar o frenesi de um universo maduro na música, 
amplo, revigorante, como se a música erudita ainda 
estivesse toda a começar.

Desconfiei do meu erro quando não encontrei nas filas do 
Lang Lang as pessoas que vou encontrando em todas as outras 
ocasiões. Deparei-me com uma plateia mais comprometida 
por uma questão de saudade do que pela música. Isso pode 
acontecer nos concertos de fado, aos quais acorrem muitos 
portugueses também por celebrarem uma origem e não 
apenas, ou sobretudo, a música. É normal que assim seja. No 
entanto, para os ocidentais o Symphony Hall transformou-se 
numa festa alheia, como se tivéssemos trocado os convites 
e nos víssemos metidos na celebração errada. Chegou a ser 
confrangedor. Não aplaudíamos na mesma medida, não 

nos perigava o coração. Víamos o senhor cheio de volúpias 
e permanecíamos um pouco incrédulos. Era fundamental 
fechar os olhos para que alguma coisa ganhasse sentido e, era 
verdade, ganhava.

Em casa, para me apaziguar, ouvi os discos de Lang Lang 
e recriminei-me por não haver gostado da sua interpretação 
ao vivo. De alguma forma, no mesmo dia, já eu me censurava 
por não ter encontrado jeito de atentar só na grandiosidade 
do pianista. Fiquei mesquinhamente a reparar nos tiques 
espalhafatosos e mimados. Destruí a possibilidade de, por 
duas horas, ser feliz.

Ouço os discos de Lang Lang para imitar a felicidade.J

Lang Lang

No mesmo dia, já eu me censurava por 
não ter encontrado jeito de atentar só na 
grandiosidade do pianista (Lang Lang). 
Fiquei mesquinhamente a reparar nos 
tiques espalhafatosos e mimados. Destruí a 
possibilidade de, por duas horas, ser feliz

“
Lang Lang em concerto
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PARALAXE
Afonso Cruz

A vida devia vir com manual 
de instruções. E milhares de 
pessoas procuram-no nas 
prateleiras de não ficção das 
livrarias, procurando respostas 
fáceis, para problemas reais 

e estados de alma. E eventualmente estão 
procurá-los na prateleira errada. Talvez seja 
por isso que um livro como Aprender a Gostar 
de Mim, de Walter Riso, seja mais lido do que 
a obra poética de Regina Guimarães, apesar da 
segunda nos dizer mais sobre a vida.

A autoajuda enquanto género de não ficção 
pode ser vista como um retrato da sociedade 
contemporânea. Sugere, em primeiro lugar, 
que a ajuda simples (de uns aos outros) está em 
crise: as pessoas andam demasiado ocupadas 
nos seus pequenos mundos para se ajuda-
rem umas às outras, resta-lhes, portanto, 
esta criativa ideia de se poderem ajudar a si 
próprias, com o auxílio de um livro, ganhando 
autonomia e perpetuando assim o isolamento. 
Por outro lado, em muitos livros de autoajuda, 
subsiste a ideia de sucesso fácil. Mais uma vez, 
deixam de valer os conselhos sábios dos pais, 
dos anciãos, dos amigos, para dar lugar a fór-
mulas desenvolvidas por teóricos de filosofia 
de algibeira. Em resumo, a proliferação da 
autoajuda pode esconder uma crise de relações 
numa sociedade virtual e individualista.

Contudo, convém não esquecer, que a ideia 
de autoajuda não é um fenómeno moderno. 
Apenas a forma mudou. O primeiro livro de 
autoajuda da sociedade judaico-cristão é a 
própria Bíblia, que está cheia de indicações 
concretas sobre a melhor forma de viver a vida, 
tendo em vista o conceito geral de felicidade 
individual e coletiva, terrena e celeste. A sua 
linguagem é intrincada, o contexto antiquado 
e distante, e o excesso de parábolas e metáforas 
perde e aborrece o leitor comum. Mais ainda na 
tradição católica, em que a Bíblia foi traduzida 
do latim tardiamente e com uma interpretação 
fechada. Ao contrário do que aconteceu nos 
países protestantes que favoreceram mais cedo 
a relação individual com as escrituras.

Os livros de autoajuda vão muitas vezes 
resgatar a base religiosa, sobretudo ao budis-
mo (que é bastante mais cool), juntando-lhe 
umas quantas citações de filósofos, e cozinham 
uma teoria prática para o dia-a-dia, cheia de 
deslumbramentos espirituais e às vezes até 
esotéricos. A sua linguagem acessível, com 
máximas isoladas, a divisão inteligente por 
capítulos, dão-lhes grandes vantagens com-
petitivas, até porque normalmente têm a arte 
de dizer o que as pessoas já sabem, e as pessoas 
gostam de se ouvir a si próprias.

A autoajuda funciona assim como um 
placebo espiritual perante a crise das religiões 
e das relações num mundo dominado pela 
competitividade. Inteligentemente, serve-se 
da ideologia e do marketing dominante, não 
se incomodando em misturar planos aparen-
temente distantes, com máximas do género: 
“Conhecer-se a si próprio é melhor forma de 
progredir na carreira”. JL

Auto ajudem-se

A viagem é um esforço quotidiano. Algo que devemos 
fazer todos os dias, e não somente quando temos um 
bilhete de avião nas mãos e uma mala feita em cima 
da cama. Algo que se faz interiormente, ainda que 
possamos estar a viver com os pés enfiados na lama. 
Mas, por vezes, não é suficiente

“

Existe a teoria da viagem 
enquanto obrigação. O 
homem terá começado 
a deslocar-se devido 
às suas fezes. Para 
se afastar delas. Não 
tinha esgotos, por isso, 
viajava, movia-se, 
procurava território 

limpo. O lixo teria sido o combustível para a 
migração.

Será que começámos a enterrar 
cadáveres por salubridade, por escape, ou 
porque acreditávamos na ressurreição, na 
agricultura? Por fuga ou desejo? Eu não 
tenho dúvidas. Ainda que a corrupção seja 
um motivo para a alienação, parece-me que 
a ideia é mais luminosa: a viagem começa 
mais para encontrar comida do que para 
fugir aos restos putrefactos. Mais pelo desejo 
do que pelo medo ou pelo asco.

Os árabes, por tradição nómada, tal como 
os hebreus, desprezam ou desprezavam o 
porco. O motivo para o fazerem de modo 
ritualístico é simples: o porco não é um 
animal nómada. A ideia que temos dele 
não é propriamente de limpeza, pureza, ou 
beleza. O porco vive na lama, no esterco, na 
sua imundície. Como disse Renard, o porco 
é como o artista, só é apreciado depois de 
morto. Para o nómada é o exemplo acabado 
do sedentário. É a comida desse homem que 
se fixou, por isso rejeita-a. É impura.

Tal como os gamos todos os anos  
mudam de hastes, o homem deve mudar 
a sua conduta. Muer sa tête, dizem os 
franceses, referindo-se à muda de hastes 
dos gamos. Mudar a cabeça, metanoia, 
diria São João Baptista. A viagem é um 
esforço quotidiano. Algo que devemos 
fazer todos os dias, e não somente quando 
temos um bilhete de avião nas mãos e uma 
mala feita em cima da cama. Algo que se 
faz interiormente, ainda que possamos 
estar a viver com os pés enfiados na lama. 
Mas, por vezes, não é suficiente. Sentimos 
o ar demasiado empestado, sentimo-nos 
contaminados.

E, assim: a imundície pode impelir-nos 
a viajar, há sempre alguém que não tolera a 
falta de salubridade à sua volta, o cheiro que 
se instalou, e emigra. Afasta-se.

Em 1938, o berlinense Raimund Pretzel 
decidiu exilar-se por motivos "meramente" 
morais. Fê-lo para salvar a alma, que sentia 
estar a afundar-se num pântano ético. 
Pequenas liberdades desapareciam todos 
os dias (lembra-nos alguma coisa?) e ele, 
sem informação exclusiva acima de qualquer um dos seus 
concidadãos, decidiu abandonar o país por sentir que algo 
cheirava a porco, a lama, a fezes. O seu filho publicou as 
suas memórias já neste século. A pergunta aterradora que 
Raimund Pretzel fez é, sabendo que todos tinham a mesma 
informação, porque é que não houve mais como ele?

Como diria Bataille,  
um leve travo a rato

O grande problema é que esta é uma pergunta que 
volta a ser pertinente.

No meio da Europa, com todos os seus porcos, onde o 
cheiro a podre e a fezes começa a ser, não apenas banal, 
mas vendido como perfume, surge a mesma pergunta de 
Pretzel. E, desta vez, quantos seremos? J

© 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 21:12)



› au tob io g r a f i a ‹

J 32   J

uma cientista que estava com um 
ar aborrecido, triste. Dispus-me 
a ouvi-la e desta conversa nasceu 
uma parceria para responder a uma 
pergunta que na altura me ator-
mentava há já uns dois ou três dias. 
Trabalhámos juntas para mostrar 
que o parasita da malária transmitido 
pelo mosquito Anopheles se dirige 
ao fígado atravessando várias células 
antes de se fixar numa célula final, 
onde acaba por se desenvolver e re-
plicar em milhares de novos parasitas 
que depois serão responsáveis por 
provocar os sintomas da doença. Esta 
descoberta feita há cerca de 15 anos 
ainda hoje tem repercussões na forma 
como pensamos desenhar estratégias 
de combate ao parasita nesta fase. Foi 
uma das descobertas mais fascinantes 
(sem dúvida a primeira) da minha 
vida como cientista. Foi publicada na 
Science e fiquei com uma amiga para a 
vida, a Ana Rodriguez.  

Terminado o pós-doc, decidimos 
voltar a Portugal. Havia a família e 
também uma vontade de contribuir, 
de fazer a diferença num país que 
estava a apostar em criar uma geração 
de cientistas. Regressei no final de 
2001, grávida da minha primeira 
filha (tenho duas, a Inês e a Vânia) e 
montei o meu laboratório no Instituto 
Gulbenkian de Ciência (IGC), em 
Oeiras, dirigido na altura por António 
Coutinho. Foi um período muito 
intenso da minha vida profissional. 
Estava a criar o meu primeiro grupo 
de trabalho como cientista indepen-
dente e o campo começava a recolher 
interesse internacional. Pouco tempo 
depois de a Inês nascer já estava de 
volta ao laboratório, pois eu e o pai 
dividimos o tempo com a nossa filha 
e assim durante o primeiro mês, de 
manhã ficava um com ela e à tarde 
o outro. Nos dois meses seguintes a 
Inês ia para o trabalho comigo; estava 

Maria Manuel Mota no laboratório em 2011 (à direita) e em 2005 (ao centro) e, em 2013, na cerimónia de entrega do Prémio 
Pessoa, com o Aníbal Cavaco Cilva e Francisco PInto Balsemão. 

sempre ao meu lado no gabinete. O 
IGC deu-me a oportunidade de criar 
um grupo coeso, dando seguimento à 
investigação que tinha começado nos 
Estados Unidos, mas permitindo-me 
também começar linhas de investiga-
ção completamente distintas; eu ti-
nha liberdade total de seguir os meus 
interesses e a minha curiosidade.  

Quando abriu o Instituto de 
Medicina Molecular, em Lisboa e sob 
a direção de Carmo Fonseca, concorri 
a uma posição de investigador para 
continuar as minhas linhas de inves-
tigação, mais uma vez com liberdade 
total. Estou no iMM Lisboa desde 2005, 
liderando e orientando o trabalho de 
uma equipa com cerca de 16 investi-
gadores. Continuo fascinada com os 
mecanismos de sobrevivência e estra-
tégias de adaptação do Plasmodium e 
descobrimos, por exemplo, moléculas 
chave do hospedeiro que ditam a 
resistência, tolerância ou suscetibilida-
de a formas severas da doença. No ano 
passado uma das nossas descobertas 
acabou com um dogma com mais de 
seis décadas. Mostramos que o parasita 
da malária, ao contrário do que se pen-
sava, é detetado pelo sistema imunitá-
rio (que o tenta combater) enquanto se 
replica no fígado.  

No iMM Lisboa temos conseguido 
atrair financiamento internacional, 
como as bolsas do European Reserach 
Council, do Howard Hughes Medical 
Institute ou da Fundação Bill and 
Melinda Gates, estas últimas espe-
cificamente para a área da malária. 
Mesmo assim, assisto com preocu-
pação aos cortes nos financiamentos 
públicos; põem em risco toda uma 
estratégia que permitiu que muitos 
cientistas de grande valor tenham 
desenvolvido trabalho excecional. E 
porque acredito e defendo o envol-
vimento da sociedade na Ciência, 
fundei com outros colegas, em 2004, 
a Associação Viver a Ciência, com o 
objetivo de dar conta do que fazemos 
e aproximar a Ciência dos cidadãos. 
Participo sempre que posso em diver-
sos fóruns em que pretendo contribuir 
para uma sociedade mais informada, 
crítica, interessada e igualitária.   

Sou desde 2014 diretora do iMM 
Lisboa e empenho-me com dedica-
ção nas funções de liderança científica 
e gestão do instituto. Mas continuo a 
sentir-me, acima de tudo, uma cien-
tista. É esta a minha essência.  

Ao longo da minha carreira, tenho 
recebido alguns prémios científicos 
nacionais e vários internacionais. 
Destaco, no entanto, o Prémio Pessoa, 
que recebi em 2013, por ser atribuído 
a um membro da sociedade em geral. 
E que a meu ver foi o reconhecimento 
e a homenagem a toda uma geração de 
cientistas que tem contribuído para o 
desenvolvimento do País numa área 
tão crítica. E apaixonante. E este é o 
verdadeiro prémio: poder fazer da 
curiosidade uma profissão e trabalhar 
com pessoas admiráveis e inspirado-
ras. Porque têm sido as pessoas com 
quem me cruzo que me ajudam a defi-
nir o caminho que vou percorrendo.J

Maria Manuel Mota, 
44 anos, cientista. É 

investigadora e diretora 
executiva do Instituto 
de Medicina Molecular 
de Lisboa. Em 2013, foi 

distinguida com o Prémio 
Pessoa

meses, depois mais cinco meses e no 
final fiquei quatro anos a fazer o dou-
toramento. Na altura, década de 90 
do século passado, não se falava mui-
to em malária e foi um desafio entrar 
no universo complexo do parasita (o 
Plasmodium), com um ciclo de vida 
que passa por fases muito distintas 
– eu dediquei-me à fase sanguínea, 
aquela que causa a doença. 

Em Londres tive ainda de vencer 
dois obstáculos. Primeiro a língua. 
Depois a perda do meu orientador, 
que decidiu reformar-se. Desenvolvi 
a minha tese neste estado de “orfan-
dade”. Foi uma experiência solitária 
mas extremamente motivante. Por um 
lado, vivi com intensidade e entusias-
mo a descoberta da ciência, o prazer 
da descoberta. Por outro tive de ir 
resolvendo, por minha conta e risco, 
todos os problemas que vão surgindo 
durante o doutoramento. E isto deu-
-me uma enorme resiliência. Até en-
tão eu tinha entusiasmo e energia, mas 
pouca paciência. Foi uma experiência 
fantástica, agora vista à distância. 

A seguir ao doutoramento, segui-
mos os dois (eu e o meu ex-marido, 
o também cientista Sérgio Dias) para 
Nova Iorque. Fiz investigação e dei 
aulas na Escola Médica da New York 
University (NYU). Os Estados Unidos 
foram a escolha óbvia. Comunicar 
com as pessoas à minha volta é essen-
cial. Aprender uma nova língua estava 
fora de questão. Além disso na NYU 
estava um dos grupos de investigação 
que mais me atraía, liderado por Victor 
Nussenzweig. Os três anos na cidade 
foram extraordinários! Vivíamos 
num apartamento minúsculo, com 
39 metros quadrados, mas senti-me 
como ‘peixe na água’. Identifiquei-me 
de imediato com a cultura científica 
americana e  com a forma como estão 
na vida, com um enorme entusiasmo e 
vontade incrível de fazer sempre coi-

Maria Manuel Mota
Fazer da curiosidade profissão

A pergunta que me fazem com mais 
frequência é: “Porque decidiu ser 
cientista?”. A resposta mais imediata 
é “por acaso”. Cresci numa típica 
família de classe média. O meu pai era 
comerciante, a minha mãe doméstica, 
dirigia a casa com austeridade. Era 
ela quem mandava e não havia lugar 
a discussões. Na escola fui boa aluna, 
sem ser a “melhor da turma”, mais 
virada para as ciências, a matemáti-
ca. A família esperava que estudasse 
Medicina ou Farmácia. Escapei-me, 
optando por Biologia, na Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto. 
Continuei a viver em casa dos meus 
pais, em Vila Nova de Gaia. Durante 
a licenciatura tive de estudar muita 
coisa de que não gostava – todo o lado 
“grande” da biologia, a classificação 
de animais ou a observação de pássa-
ros, entre outros. O que me entusias-
mava mesmo eram as células e as suas 
estruturas. Era um desafio para mim, 
tentar descortinar o que se passaria 
naqueles mundos invisíveis a olho nu.  

Um dia, já no último ano do 
curso, dei de caras com o anúncio de 
um mestrado em imunologia. Tinha 
apenas uma vaga ideia do que isso 
era, mas resolvi candidatar-me. As 
hipóteses de ser escolhida eram muito 
baixas. Afinal, ainda nem sequer tinha 
acabado o curso. Depois da entrevista, 
em inglês, que não dominava, conven-
ci-me mesmo de que estaria de fora. 
Para meu espanto, uns dias depois 
recebi um telefonema em casa. Tinha 
sido selecionada, contando que ter-
minasse as cadeiras que me faltavam. 
E assim foi. Os primeiros tempos no 
mestrado não foram nada fáceis. Era a 
mais nova e a menos bem preparada do 
grupo. Cheguei a pensar em desistir. 
Até que a Maria de Sousa, coorde-
nadora do mestrado, me dissuadiu. 
“Não vai nada desistir. Se não sabe, vai 
estudar... empenhar-se mais.” 

No mestrado, de semana em 
semana, recebíamos investigadores 
de todo o Mundo para falarem das 
suas descobertas, alguns de forma 
apaixonante. Durante uma dessas 
semanas vi uma imagem com um 
parasita (causador de leishmaniose) a 
viver dentro de um macrófago, uma 
célula do sistema de defesa do ser 
humano. Achei aquilo de uma ironia 
extrema. O ladrão que escolhia viver 
na casa do polícia. Hoje, sempre que 
me perguntam quando é que decidi 
ser cientista, recuo até este momento 
de surpresa. Foi ao ver essa fotografia 
que me “apaixonei” e decidi que o 
que eu queria compreender é como 
dois organismos – um parasita e um 
hospedeiro - coabitam. 

Novamente por acaso conheci um 
investigador do National Institute 
for Medical Research. Nunca me 
tinha interessado por malária, mas o 
Bill Jarra era uma pessoa cativante e 
acabei por aceitar a sua sugestão de 
ir lá trabalhar num projeto por dois 

a

sas novas. Senti que havia pessoas que, 
como eu, tinham em enorme prazer 
na descoberta e não tinham medo 
de o mostrar. E isso era uma sensa-
ção formidável. Além disso, a cidade 
fervilhava. Todos os dias havia algo 
de novo para fazer; espetáculos dos 
mais variados, encontros com grupos 
de pessoas de várias nacionalidades, 
tertúlias, enfim.  

Estava eu acabada de chegar, 
e aconteceu mais um daqueles 
encontros casuais que marcaram o 
meu percurso; este foi um momento 
verdadeiramente extraordinário. 
Um dia, cruzei-me no elevador com 
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A reedição da Pyrene, uma obra de 
Fidelino de Figueiredo (1888-1967), 
que mostra a importância do autor 
nos estudos de literatura comparada 
em Portugal e Brasil, foi lançada pela 
cátedra brasileira que tem o pensador 
português como patrono. O lança-
mento ocorreu durante a etapa do 
Congresso científico internacio- nal 
que foi dedicado a Fidelino de Figuei-
redo, estudioso de literatura e profes-
sor universitário, que teve como palco 
a sede do Camões, I.P. em Lisboa, em 
outubro passado.

O Congresso Internacional Fidelino 
de Figueiredo – Filosofia e Literatura 
foi organizado pelo Instituto de 
Filosofia da Universidade do Porto 
e pela Cátedra Fidelino de Figueiredo 
da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), em parceria com o Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa e 
o Camões – Instituto da Cooperação e 
da Língua, I.P.

Depois das sessões do Porto, na 
Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, e de Lisboa, onde além do  
Palacete Seixas (Camões, I.P.) também 
decorreu na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, o congresso 
terá em março de 2016 uma etapa 
brasileira em São Paulo e em Salvador 
da Bahia, esta da responsabilidade da 
cátedra Fidelino de Figueiredo, criada 
em junho de 2013 com o apoio do 
Camões, I.P.

Segundo o Grupo de Investigação 
Raízes e Horizontes da Filosofia e da 
Cultura em Portugal, do Gabinete de 
Filosofia Moderna e Contemporânea 
do Instituto de Filosofia da Universi-
dade do Porto, num texto publicado 
no blogue dedicado ao congres-
so, Fidelino de Figueiredo «é uma 
figura exemplar para os estudos que 
cruzam a filosofia com a literatura». 
«Tendo-se afastado do ambiente 
intelectual português por razões 
políticas», este antigo diretor da 
Biblioteca Nacional aproveitou «para 
alargar os horizontes do seu pensa-
mento». «O ensino − em países tão 
distintos como a Espanha, o Brasil ou 
os Estados Unidos – libertou-o das 
amarras do nacionalismo ideológico, 
tornando-o cada vez mais sensível 
ao que Goethe chamou um dia a 
‘Literatura do Mundo’, um conceito 
que só se entende (em 1827 como 
hoje) se acreditarmos numa filosofia 
que possa transcender as identidades 
individuais ou nacionais».

Este cruzamento entre filosofia 
e literatura constituiu assim o cerne 
das sessões portuguesas do congresso 
luso-brasileiro, que contou com a 
participação de especialistas dos dois 
países, incluindo as filhas de Fidelino 
de Figueiredo, que deram o seu 
testemunho numa mesa-redonda, e 
durante as quais foi lançada reedição 
de Pyrene, - obra sobre as literaturas 

comparadas de Portugal e Espanha, 
publicada original- mente em 1935 
–, numa iniciativa da cátedra dirigida 
pela professora univer- sitária bra-
sileira Rita Aparecida Coelho Santos, 
responsável pela cátedra da UNEB.

Nas palavras de Cleonice Berardi-
nelli, uma das mais destacadas lusita- 
nistas brasileiras, professora da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e aluna de Fidelino de Figueiredo, este 

«foi no Brasil, praticamente, o criador 
dos estudos de literatura comparada. 
Foi ele um dos que mais se dedicaram 
a aprofundar a crítica comparativa 
das duas literaturas peninsulares, a 
de Espanha e a de Portugal», de que 
Pyrene é um «belo testemunho», no 
dizer da investigadora.

LINHA DE INVESTIGAÇÃO
A démarche comparatista está preci-
samente no âmago de uma das duas 
grandes linhas de investigação da 
cátedra Fidelino de Figueiredo, segundo 
Rita Aparecida Coelho Santos. É ela a 
investigação sobre a memória e histó-
ria das literaturas de língua portugue-
sa que compreende a sua visão com-
parada. A outra linha é o estudo sobre 
a obra do próprio patrono da cátedra. 
«Embora Fidelino de Figueiredo tenha 
feito um livro a partir da comparação 
da literatura espanhola e da literatu-
ra portuguesa, as bases que lá estão 
servem para estudar as literaturas, 
qualquer literatura, nessa perspetiva 
comparada», diz a professora brasilei-
ra da UNEB.

Na linha de dar a conhecer e tornar 
acessíveis as obras do seu patrono, 
dada a sua «contribuição à crítica li-
terária, à história da literatura e à his-
tória do comparativismo», a cátedra 
escolheu «algumas obras basilares» a 
partir das indicações Mário Carneiro, 
membro do Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa e autor do li-
vro O Pensamento Filosófico de Fidelino 
de Figueiredo (2004), e da professora 
Cleonice Berar dinelli. «Elegemos 
algumas obras primordiais. Pyrene é 
a primeira, mas temos Torre de Babel 
[1924], As Duas Espanhas [1932], 
Música e Pensamento [1954]», que 
serão as primeiras a editar, afirma a 
professora da UNEB.

A escolha de Pyrene como primeira 

obra resultou de conversas de Rita 
Aparecida Coelho Santos com Nuno 
de Figueiredo, filho de Fidelino e 
professor da Universidade de São 
Paulo (USP), corroboradas por D. 

Cleo, o diminutivo carinhoso com 
que a responsável da cátedra se refere 
a Cleonice Berardinelli, que preten-
dia publicar a obra pela Academia 
Brasileira de Letras. «Quando soube 

dessa nossa intenção, ela achou que a 
melhor publicação seria pela cátedra 
Fidelino de Figueiredo». E D. Cleo só 
não foi a apresentadora da obra em 
Lisboa, porque um acidente a impediu 
de estar presente. Mas a escolha 
deveu-se também a ser «um livro já 
esgotado (...) e pelo momento que 
nós vivemos no tocante ao estudo 
das literaturas comparadas de língua 
portuguesa – e é este o objetivo da 
cátedra, estudar as literaturas como 
um todo».

A obra, indica Rita Aparecida, 
resultou de um curso dado em 1931 
nos Estados Unidos sobre literatura 
comparada. Pyrene é o resultado das 
anotações desse curso. Mas o interesse 
de Fidelino de Figueiredo pelas litera-
turas comparadas vem desde 1912. A 
importância da obra é que «a proposta 
não é de comparar por comparar, 
fazendo uma comparação deste ou 
daquele autor, mas é de observar 
para além dessas fronteiras aquilo 
que temos de peculiar». E é aí que a 
professora brasileira pensa nas litera-
turas em língua portuguesa. «Não é 
fazer uma comparação a partir de um 
método, deste ou daquele autor. Mas 
ver aquilo que nos aproxima, vendo a 
portuguesa,a africana e a brasileira». 
Cita Cleonice Berardinelli, para quem 
mais do que uma comparação entre 
literaturas, Fidelino de Figueiredo 
«faz uma comparação de culturas». 
A proposta dele é «ver nesse conjunto 
de diferenças que certamente serão 
apontadas, aquilo nos une, aquilo que 
é comum». A cátedra busca precisa-
mente nas literaturas de língua portu- 
guesa «aquilo que nos une».

A maior 
lusitanista bra-
sileira, Cleonice 
Berardinelli, 
professora  
emérita da 
Universidade de São Paulo (USP) e 
especialista em Camões e Fernando 
Pessoa, costuma dizer, ecoando 
a frase bíblica ‘ao princípio era o 
verbo’, que nos estudos literários 
brasileiros ao princípio era Fidelino 
de Figueiredo a que ela e todos os 
alunos chamam ‘mestre’. Fidelino de 
Figueiredo viveu 13 anos no Bra- 
sil. Segundo Rita Aparecida Coelho 
dos Santos, titular da cátedra da  
Univer- sidade do Estado da Bahia 
(UNEB) que tem o seu nome, «se  
fizermos hoje um panorama 
muito breve do ensino da literatura 
portuguesa, temos uma ideia do 
que representou a ida do Fidelino 
de Figueiredo para o Brasil no final 
da década de 30». «Ele foi o primeiro 
professor de literatura portuguesa 
no Brasil, foi ele quem criou uma 
cátedra de literatura portuguesa, 
ele quem sugeriu a criação de um  
instituto de literatura na USP», apro-
vado em 1944, mas que só  
pôde ser criado em 1955 por Antó-
nio Soares Amora, seu assistente 
que assumiu o lugar do Fidelino de  
Figueiredo. «A partir da criação des-
ses centros de literatura portuguesa 
em São Paulo por sugestão do 
Fidelino de Figueiredo, por inicia- 
tiva dele, é que outros centros foram  
criados no Brasil. Esse gesto, por si, 
já dá uma ideia» da importância do 
estudioso de literatura português.

Além disso, Fidelino «formou 
gerações de pesquisadores e profes- 
sores de literatura portuguesa», de 
que Rita Aparecida destaca, além  
de Cleonice Berardinelli, as profes- 
soras Teresa Cristina Cerdeira e Gilda 
Santos, discípulas da ‘linhagem 
fideliana’.

Rita Aparecida Coelho Santos
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Congresso internacional sobre Fidelino de Figueiredo
Pyrene ou a importância dos  
estudos de literatura comparada

A cátedra Fidelino de Figueiredo

Fidelino  
de Figueiredo 
e o Brasil

Além do seminário, a cátedra 
fez em junho, em Salvador, uma 
exposição sobre a história da língua 
portuguesa, numa associação aos 
8 séculos da língua. Agora a expo-
sição está em Caetité (no interior 
do Estado da Bahia), terra de Anísio 
Teixeira, um intelectual brasileiro 
que dialogou com Fidelino de 
Figueiredo, com quem fundou a 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, e vai para mais cerca de 
20 cidades do Estado da Bahia. É 
uma exposição de caráter literário, 
em que as últimas telas são sobre 
autores e com a possibilidade de 
cada cidade incluir os seus autores 
locais.

Em dezembro a cátedra realiza 
a 3a edição do seminário ‘A litera-
tura e o Natal’, uma iniciativa em 
que «tem sido pioneira» no Brasil, 
onde não existe a prática das 
edições por ocasião do Natal. Para 
2016, além do congresso sobre 
Fidelino de Figueiredo, a cátedra 
propõe- se realizar no 2o semestre 
uma mostra de cinema português, 
acompanhada de uma exposição, 
como que antecipando o proje-
to de implementar no Gabinete 
Português de Leitura de Salvador 
sessões de cinema português 
mensalmente.

 A proposta do Centro de Filosofia 
da Universidade do Porto de rea-
lizar um congresso sobre Fidelino 
de Figueiredo «veio a calhar» 
com a intenção da cátedra da 
Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB) que tem como patrono o 
pensador português de provocar 
«um movimento em Portugal e 
Brasil sobre Fidelino de Figueiredo 
e a sua importância para a cultura 
brasileira e a cultura portuguesa». 
O Congresso Internacional Fidelino 
de Figueiredo – Filosofia e Literatura, 
cuja continuação terá lugar em 
março de 2016, no Brasil, em duas 
universidades, a Universidade de 
São Paulo (USP) e na UNEB, é uma 
etapa importante na atividade da 
cátedra patrocinada pelo Camões, 
I.P., que neste ano promoveu um 
seminário sobre os 100 anos da 
revista Orpheu. «Foi importante 
porque contámos com a presença 
do professor Jerónimo Pizarro, 
da cátedra Fernando Pessoa, da 
Universidade de Bogotá», diz Rita 
Aparecido dos Santos, titular da 
cátedra da Bahia. «Creio que é 
um movimento que caminha na 
direção dos objetivos do Camões, 
I.P., que é o das cátedras estarem 
a trabalhar de maneira integrada, 
em rede».
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Cinema português  
em novembro

Universidade de Goa aprova criação 
de cátedra em Estudos Portugueses

 Tal a variedade e quantidade de 
eventos, que novembro parece ser o 
mês do cinema de autor português no 
mundo, com exibições em festivais e 
mostras dedicadas a uma cinemato-
grafia cujo relativo desconhecimento 
suscita não raro curiosidade.

O mês cinéfilo começou no hemisfério 
sul, com a realização, na ARGENTINA, 
de 29 de outubro a 1 de novembro, no 
prestigiado MALBA - Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires, da 
3ª Semana do Cinema Português, pro- 
duzida e programada pela VAIVEM, 
uma associação cultural com sede em 
Buenos Aires e Lisboa, com o apoio 
do Camões, I.P. e da Embaixada de 
Portugal.

A programação, dividida em três 
focos, obedeceu à visão sobre a cine-
matografia portuguesa dos organiza-
dores, que dizem expressar ela dois po-
los opostos: «por um lado, um cinema 
de artifício, que costuma tornar-se, à 
força de extrema teatralidade, numa 
espécie de relato sobre a encenação da 
ficção»; por outro, o «registo docu-
mental quase dogmático, que acaba 
por repousar, na base da sua austerida-
de, no engenho da montagem, na sua 
maior parte herdeiro das estruturas da 
literatura de ficção».

Cobrindo a visão dos organizadores, 
os três focos da programação traduzi- 
ram-se numa homenagem a Paulo Ro- 
cha, com a apresentação de cópias res- 
tauradas dos filmes Os Verdes Anos e 
Mudar de Vida; num panorama com 
longas-metragens de Catarina Mourão 

(presente para dialogar com o público), 
Sérgio Tréfaut, Manoel de Oliveira, João 
Botelho, Joaquim Pinto e Nuno Leonel, 
Cláudia Alves João Pedro Plácido; e na 
estreia de Cavalo Dinheiro, de Pedro 
Costa, na Sala Leopoldo Lugones.

No hemisfério norte, decorreu de 4 a 
8 de novembro o 1º festival de cinema 
português em São Petersburgo, no 
cinema Velikan Park, numa iniciativa 
do Camões, I.P. na RÚSSIA, em colabo-
ração com o cineclube CineMáfia e com 
o apoio da Fundação Lusitânia e da 
Embaixada de Portugal na Rússia.

A programação incluiu obras de 
Manuel Mozos, Sérgio Tréfaut, Salomé 
Lamas, João Salaviza, Vítor Gonçalves 
e António Pedro Vasconcelos, isto na 
ficção de longa-metragem. Houve 
também uma sessão exclusiva dedica-
da a curtas de ficção e de animação. 

Mais a sul, em ITÁLIA, o 37º Festival 
de Cinema e Mulheres, de 5 a 10 de 
novembro no cinema Odeon, de 
Florença, voltou a acolher o programa 
Uma Casa Portuguesa em Florença, em 
colaboração com o Camões, I.P. e da 
Embaixada Portuguesa em Roma.

Este ano, procurou-se entender 
as grandes mudanças no campo do 
trabalho. Dois filmes de Susana Nobre, 
investigadora e estudiosa da realidade 
socioeconómica de Portugal, deram 
corpo a esse intento. As películas - Vida 
activa e Provas, exorcismo centram-se 
em pessoas que vivem transformações 
e dificuldades ligadas ao trabalho.

Após a presença dos mestres da 
animação como Regina Pessoa e Abi 
Feijó, o festival aguardou também com 
grande expectativa a animação Os 
prisioneiros, realizada por Margarida 
Madeira, tendo como foco uma rede de 
relações familiares que a prisão quebra 
e recompõe de forma muito especial.

Dando continuação a 5 anos de sucesso 
dedicados a explorar a relação entre 
cinema e artes, a Utopia-Filmville – 
Festival de Cinema do Filme Português 
no REINO UNIDO está de volta, em 
Londres, de 17 a 22 de novembro, para 
a 6ª edição, com um programa que 
comemora Manoel de Oliveira e as mu-
lheres cineastas de língua portuguesa.
Organizado pela Filmville com o apoio 
do Camões, I.P., com o objetivo de levar 
o cinema português a um público mais 
amplo, os filmes serão exibidos em ci-
nemas e universidades com apresenta-
ções e debates. Locais escolhidos são o 
Ciné Lumière e o Birkbeck College.

No Ciné Lumière, a Utopia vai cele- 
brar o amor de Manoel de Oliveira pelo  
cinema, através das suas obras Vou para  
Casa e O Gebo e a Sombra. Ambas as 
seleções serão seguidas de debates com 
personalidades próximas do seu  
trabalho e da sua carreira. No Birkbeck 
College o festival vai mostrar a criati- 
vidade das mulheres cineastas falantes 
de português, com uma gama eclética  
de talento, de Teresa Villaverde a Mar-
garida Leitão. Os filmes serão acompa-
nhados de debates com os cineastas e 
especialistas em género e cinema.

Entretanto, em ESPANHA, o Centro 
de Língua Portuguesa/Camões, I.P. de 
Cáceres apresenta até 10 de dezem-
bro, em colaboração com a Filmoteca 
da Extremadura, a exposição Cinema 
Português, em 22 placards. A exposição 
é  acompanhada de uma mostra de ci-
nema português, em 5 datas diferentes 
e em vários locais da cidade.

 O Conselho Executivo (Executive 
Council) da Universidade de Goa (UG) 
aprovou a 30 de setembro a proposta 
de criação de uma cátedra de Estudos 
Portugueses naquela universidade, 
depois do voto favorável do Conselho 
Científico (Academic Council).

A criação da cátedra, que terá o 
nome de Joaquim Heliodoro da Cunha 
Rivara (1809-1879), antigo secretário-
-geral do Governo do Estado da Índia, 
surge na sequência da visita a Goa, em 
fevereiro de 2015, da Presidente do 
Camões, I.P., Ana Paula Laborinho. No 
encontro tido com o Vice-Chancellor 
(Reitor) da Universidade de Goa, 
Satish Shetye, na presença do Cônsul 
Geral de Portugal em Goa, Rui 
Baceira, e do leitor do Camões, I.P. em 
Goa, Delfim Correia da Silva, anun-
ciou, entre outras ações de promoção 
do português naquele Estado indiano, 
e em particular na Universidade, o 
desejo da criação de uma cátedra em 
Estudos Portugueses.

A decisão do Conselho Executivo 
determina a celebração de um proto-
colo (Memoradum of Agreement) com 
o Camões, I.P., para assim implemen-
tar o plano de atividades da cátedra e 
oficializar os trâmites legais e admi-
nistrativos do seu funcionamento.

A intenção manifestada por Ana 
Paula Laborinho seria concretizada 
em carta de agosto passado, seguin-
do a proposta para apreciação pelos 
orgãos institucionais, primeiro o 
Conselho Departamental, onde sob 
a orientação do leitor Delfim Correia 
da Silva foram discutidas as áreas de 
investigação e traçados os objetivos 
do funcionamento da cátedra, de 
acordo com os projetos e interesses do 
Departamento de Português e Estudos 
Lusófonos.

O Camões, I.P., assume o compro-
misso de garantir um financiamento 
anual na ordem do 10.000 euros, de 
modo a possibilitar a implementação 
das ações e atividades da cátedra que 
se espera que inicie o seu funciona-
mento já no próximo ano académico 
de 2016-2017.

A denominação ‘cátedra Joaquim 
Heliodoro da Cunha Rivara’, proposta 
pelo leitor do Camões, I.P., prende-
-se com a dedicação do linguista, 
historiador e investigador português 
(1809-1879) que se destacou na defesa 
e promoção do concanim, língua 
local, e da historiografia da presença 
portuguesa no Oriente. 

A cátedra Cunha Rivara, seguindo o 
modelo das outras cátedras atual-
mente em funcionamento na UG, será 
dirigida por uma comissão constituída 
por 3 elementos, sendo um deles o 
leitor do Camões, I.P.

Entre os seus objetivos está a 
promoção dos Estudos Portugueses 
na Índia, e em Goa em particular, 
criando as condições para desenvol-
ver projetos de investigação a nível 
do doutoramento (M.Phil e Ph.D) 
nas áreas do ensino-aprendizagem 
do Português Língua Estrangeira no 
contexto indiano e dos estudos com-

parativos indo-portugueses (designa-
damente na linguística, tradução e li-
teratura); o fortalecimento do diálogo 
intercultural entre a Índia e Portugal; 
e a criação de condições logísticas e 
científicas necessárias à concretização 
da aspiração de tornar a UG um centro 
de excelência nos Estudos Indo-
Portugueses e Lusófonos na Ásia, 
dadas as suas condições geográficas 
e culturais privilegiadas na expressão 
artística multicultural.

Entre as atividades previstas, 
conta-se a realização de seminários 
e conferências, com a participação 
de professores visitantes e espe-
cialistas nos Estudos Comparativos 
Indo-Portugueses, no âmbito dos 
programas de Estudos Portugueses 
já existentes, como o M.A. (Master of 
Arts) e o M.Phil (1º ano do programa 
de investigação com vista ao douto-
ramento), visando, a breve trecho, 
a abertura do único Programa de 
Estudos Portugueses ainda não dispo-
nível na Universidade de Goa, o Ph.D. 
(equivalente ao 3º ciclo de Estudos 
Superiores); cursos intensivos e ofici-
nas de trabalho dirigidos a um público 
específico, como por exemplo, cursos 
de Paleografia, Tradução Literária e 
Técnica, Português Jurídico, metodo-
logia e didática do PLE.

A cátedra possibilitará ainda a 
promoção e divulgação dos projetos e 
trabalhos científicos realizados, desig-
nadamente através do website da UG 
e da parceria com outras instituições, 
revistas e outras publicações académi-
cas locais e internacionais.

O Camões, I.P. tem apoiado 
os Estudos Portugueses na UG, 
desde 1987, ano da criação do 
Departamento de Português. No 
âmbito do Acordo de Intercâmbio 
Cultural Indo-Português, a UG tem 
beneficiado da ação dos leitores 
do instituto, que têm orientado e 
dinamizado os diversos programas 
de estudos, assim como as atividades 
culturais e docentes. 

O Departamento de Português 
tem também usufruído do apoio e 
colaboração estabelecida com o CLP 
do Camões, I.P. em Pangim através 
do Acordo de Cooperação assinado 
em 2007 e renovado em 2013. Além 
disso, diversos alunos da UG têm 
sido contemplados com bolsas de 
estudo para a frequência de cursos 
de Língua e Cultura Portuguesas em 
Portugal.

Correção
Por lapso, a fotografia que 
ilustrou o artigo Companhia 
Olga Roriz no SIDance 2015 em 
Seul, publicado na anterior edi-
ção, dizia respeito à exposição 
fotográfica Espectros de lo (in) 
visible, el fenómeno de la luz entre 
la ciencia y el arte, que esteve 
patente de 1 de setembro a 26 de 
outubro no Centro de Fotografia 
de Montevideu.

José Luís Peixoto  
no Fórum das Letras  
de Ouro Preto

artísticas, além de uma homenagem 
e exposição em memória do escritor 
brasileiro Graciliano Ramos.

José Luis Peixoto participou numa 
sessão cujo tema foi O que signifi-
ca escrever na língua de Camões e 
Fernando Pessoa? e que contou com 
a participação do escritor e cineas-
ta brasileiro João Batista Melo, do 
escritor Pedro Vazques e da escritora 
Maria Esther Maciel, da Faculdade 
de Letras da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

Este encontro literário tornou-se 
referência em todo o Brasil pelo seu 
caráter inclusivo, democrático e de 
fomento à leitura, contribuindo para 
a aproximação entre autores e leito-
res, a compreensão da diversidade 
cultural, o respeito pelas individuali-
dades e os debates sobre a produção 
artística e literária.

 Mais de 80 autores de diversos paí-
ses, entre os quais o escritor portu-
guês José Luís Peixoto, participaram 
na edição 2015 do Fórum das Letras 
de Ouro Preto, de 4 a 8 de novembro, 
que teve como tema a Diversidade 
Cultural e Liberdade de Expressão. 

A iniciativa, organizada pela 
Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), e apoiada pelo Camões, I.P. 
e pela Embaixada de Portugal no 
Brasil, contou com 40 sessões, entre 
debates, workshops e intervenções 
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Agenda 2030  
é «realizável»  
- Jorge Sampaio

Camões no Mundo
República Checa
Exposição O Amor Infinito que te tenho - ilus-
trações do artista português Paulo Monteiro, 
no Centro de Língua Portuguesa/ Camões I.P. 
em Praga, até 20 de novembro.

Espanha
Colóquio sobre Almada Negreiros, na 
Biblioteca Nacional de Espanha a 25 e 26 de 
novembro, organizado por esta entidade e 
pela Universidade Autónoma de Madrid, no 
âmbito da XIII Mostra Portuguesa.

Alemanha
Performance A suspended gesture from me  
to you de Jorge Gonçalves, a 8 e 9 de  
dezembro, na Tanzfabrik, em Berlim,  
com o apoio do Camões, I.P. e da Embaixada  
de Portugal 

Brasil
Lançamento dos livros Dentro do Segredo 
(2014) e Galveias (2015) de José Luís Peixoto, a 
16 de novembro, no auditório do Camões, I.P. 
em Brasília, com a presença do autor

450 anos do Rio de Janeiro assinalados  
com ciclo de conferências

 Duas efemérides da História comum do Brasil e Portugal são assinaladas a 16 
de novembro no Camões, I.P., em Lisboa, com um ciclo de conferências Circula-
ridades e trânsitos culturais luso-brasileiros, organizado pelo Centro de História 
da Universidade de Lisboa (CHUL), Grupo «Cultural Encounters and Intersecting 
Societies», e pelo instituto que acolhe a iniciativa.

Segundo a professora universitária Maria Adelina Amorim, coordenadora 
científica do evento, os dois acontecimentos - a fundação oficial da cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro a 1 de março de 1565, pelo Governador-Geral 
Estácio de Sá, e a elevação do Estado do Brasil, antigo vice-reinado colonial 
português, à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, por Carta 
Régia de 16 de Dezembro de 1815 – são de «superior importância na história 
comum de Portugal e do Brasil».

Com o ciclo, que se quer multidisciplinar, «pretende-se pôr em diálogo as 
várias artes e suas representações no tempo, os seus produtores, intérpretes e 
fruidores, os encontros e os confrontos, a produção e circulação de instrumen-
tos culturais, seus agentes e sua receção em Portugal e no Brasil, tendo como 
ponto de partida os textos (escritos, desenhados, cartografados, musicados...)», 
diz Maria Adelina Amorim, docente universitária de História do Brasil, com 
especialização no período colonial e enfoque na História da Amazónia e do Grão 
Pará e Maranhão, bolseira de pós-doutoramento da FCT e investigadora do 
CHUL e do Centro de História de Além Mar (CHAM) da Universidade Nova.

Ao todo serão 8 conferências que abordarão as relações da literatura com a 
mitografia, a cartografia, a história, a música e a imprensa periódica, proferidas 
por estudiosos de Portugal, Espanha e Brasil, terminando com uma palestra e 
recital com textos de 22 autores pelo Embaixador brasileiro Lauro Moreira sobre 
os 400 Anos de poesia brasileira.

Os conferencistas são investigadores e professores portugueses, brasileiros 
e espanhóis. O público esperado na conferência é universitário, nomeadamente 
os numerosos estudantes brasileiros em universidades portuguesas, e ainda 
da comunidade brasileira residente em Portugal, «que normalmente é muito 
ativa» nos eventos que tratam da História do Brasil.
A proclamação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815, «ponto 
prévio para independência [do Brasil], que a partir daí seria inevitável, em 1822» 
será objeto de comemorações mais desenvolvidas em 2016, também por ini-
ciativa do CHUL e do CHAM, com a participação do Camões, I.P. e de entidades 
brasileiras, nomeadamente com a Universidade Federal do Pará, segundo a 
investigadora portuguesa. 

FLIPORTO 2015 acolhe autores portugueses  
e homenageia Pessoa

 Sete autores portugueses participam, em Olinda, Brasil, na 11ª edição da Festa 
Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto), que presta homenagem a 
Fernando Pessoa. Manuela Nogueira, Sérgio Godinho, Miguel Sousa Tavares, 
Arnaldo Saraiva, Paulo José Miranda, André Morgado e Alfredo Antunes são os 
autores portugueses no evento que começa amanhã em Pernambuco. 

A sobrinha de Pessoa, Manuela Nogueira, protagoniza a sessão de abertura, 
segundo previsto no programa. Fundadora da Associação Fernando Pessoa, 
dedicou boa parte de sua vida à difusão da literatura portuguesa e da obra do 
seu tio, em palestras e livros – são mais de vinte títulos, como Fernando Pessoa - 
imagens de uma vida e O meu tio Fernando Pessoa, que acaba de lançar.

Sérgio Godinho tem debate marcado com o tradutor Ioram Melcer sobre 
Mentiras sinceras, verdades fingidas: As vidas duplas (e múltiplas) do escritor. 
Conhecido como cantor, além de músicas, poemas e textos teatrais, tem uma 
forte produção literária infantojuvenil. Entre os seus livros mais recentes, 
destacam-se Caríssimas 40 canções (2012) e Vida dupla (2014). 

Um dos autores mais aguardados neste ano na Fliporto é Miguel Sousa 
Tavares, que conversa com o brasileiro Mário Prata a respeito do tema Portugal 
e Brasil: o que nos une, o que nos afasta. 

Paulo José Miranda e Alfredo Antunes explicarão ao público «por que Pessoa 
nunca enjoa?», comentando a vida e a obra do escritor. Miranda é um premiado 
poeta e romancista. Antunes é reconhecido principalmente como autor de Sau-
dade e profetismo em Fernando Pessoa. Também a novíssima geração de autores 
portugueses teve um autor convidado. O professor e escritor André Morgado. 
Com 28 anos de idade, lança na Fliporto a graphic novel juntamente com o 
brasileiro Alexandre Leoni: A vida oculta de Fernando Pessoa. Outro escritor por-
tuguês icónico na Fliporto é Arnaldo Saraiva. Além de moderador da abertura, 
com Manuela Nogueira, participa na mesa-redonda Fernando Pessoa traduzido, 
Fernando Pessoa tradutor, ao lado de Richard Zenith, cujo trabalho de tradução 
para o inglês da obra de Pessoa é reconhecido em todo o mundo. 

A Fliporto 2015 conta com o apoio institucional da Embaixada de Portugal 
no Brasil, do Camões, I.P. e da Casa Fernando Pessoa.

Prémio Giovanni Pontiero 2015
 O tradutor literário Carles Sanz, antigo aluno de Tradução e Interpretação 

da Universidade Autónoma de Barcelona (UAB) e ex-bolseiro do Camões, I.P., 
foi o vencedor do XV Prémio Giovanni Pontiero pelo seu trabalho de tradução 
de O meu pé de laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos, para catalão, 
língua em que recebeu o título de La meva planta de taronja lima.

O prémio, no valor de 6 mil euros, é atribuído anualmente pelo Centro de 
Língua Portuguesa / Camões, I.P. de Barcelona e pela Facultat de Traducció 
i Interpretació (FTI) da UAB. Destina-se a traduções de obras literárias, de 
qualquer género, escritas originariamente em língua portuguesa e publicadas 
em espanhol e catalão (respetivamente nos anos pares e nos anos ímpares). 

O antigo Presidente da República de 
Portugal Jorge Sampaio defendeu na 
Conferência Internacional do Ano 
Europeu para o Desenvolvimento, 
subordinada ao tema O Desenvolvi-
mento Global é Realizável?, que o 
cumprimento da Agenda 2030, ligada 
ao desenvolvimento sustentável, só 
será exequível se, paralelamente, se 
proceder à reforma da ONU, nomea-
damente do Conselho de Segurança.

Jorge Sampaio destacou também 
que, para atingir os 17 objetivos e 169 
metas da Agenda terá também de 
se investir em novos mecanismos de 
prevenção e mediação de conflitos.

Para o atual presidente da 
Plataforma Global de Assistência 
Académica de Emergência a 
Estudantes Sírios terá também de 
se «aperfeiçoar» o trabalho das 
agências especializadas das Nações 
Unidas, e de outras organizações 
regionais para «agilizar respostas 
atempadas» às crises sanitárias, 
educativas ou humanitárias.

Defendendo que o desenvolvi-
mento sustentável é «possível», em- 
bora exija uma «mudança de paradi- 
gma» mundial, o ex Alto Represen- 
tante das Nações Unidas para a Alian- 
ça das Civilizações sustentou que 
o cumprimento da agenda terá da 
passar ainda pela criação de meca-
nismos de financiamento «eficazes, 
transparentes e direcionados para a 
produção de resultados».

Sampaio apresentou «dois 
reparos» aos objetivos e metas 
constantes na Agenda 2030, como 
a «omissão do pilar da diversidade 
cultural» que, de resto, lembrou, já 
esteve «completamente ausente» 
nos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milénio (2000/15) e as questões 
ligadas às situações de emergência.

Como conclusão, Jorge Sampaio 
afirmou não ter dúvidas de que a 
globalização requer regulação que, 
por sua vez, exige o reforço da diplo-
macia multilateral.

monitorização, da responsabilização 
partilhada e dos financiamentos 
(através da mobilização de recursos 
internos e internacionais) e contar 
com liderança e vontade política, 
quer por parte dos governos quer 
das instituições multilaterais. Foi 
exigido um multilateralismo mais 
eficaz: ONU, Banco Mundial, OCDE 
e a própria União Europeia têm pela 
frente o desafio de trabalharem em 
conjunto e operacionalizarem uma 
real divisão de trabalho. 

RISCOS
Algumas intervenções questionaram 
se o atual contexto será favorável 
ao sucesso da nova Agenda Global, 
quando assistimos ao ressurgimento 
dos nacionalismos, a ameaças à paz 
e segurança, a uma pressão crescen-
te sobre os orçamentos da ajuda ao 
desenvolvimento e a uma relutância 
em assumir compromissos finan-
ceiros concretos nesta área. Existe 
ainda o risco de a universalidade da 
Agenda resultar numa diluição dos 
compromissos, na medida em que, 
«sendo uma agenda de todos para 
todos, encerra o risco de não ser 
responsabilidade de ninguém». 

Outra dificuldade reside na sua 
complexidade, pois, apesar de mais 
adequada aos atuais desafios do 
desenvolvimento do que a anterior 
Agenda do Milénio, será certamente 
difícil gerir 17 objetivos e 169 metas. 
A comunicação da Agenda Global 
assume aqui uma importância pre-
ponderante.

Na Europa, destacam-se duas 
dimensões: por um lado, as políticas 
internas dos Estados membros, que 
têm implicações globais, e por outro, 
as responsabilidades europeias para 
com os mais pobres e vulneráveis. 
Na primeira, um dos desafios é 
tornar coerente o que são as posições 
europeias externas (tendo a UE sido 
grande impulsionadora desta nova 
agenda) com aquilo que são as suas 
políticas e práticas internas. Na se-
gunda, debateu-se o papel da ajuda 
ao desenvolvimento nos países mais 
frágeis e como catalisadora de outros 
financiamentos e ações em prol do 
desenvolvimento, não descurando o 
papel que deve caber à capacitação e 
mobilização de recursos internos nos 
países em desenvolvimento. Com as 

alterações e desafios identificados, os 
países – incluindo Portugal - serão 
cada vez mais chamados a refleti-
rem sobre qual o seu papel, as suas 
mais-valias e o seu contributo para o 
desenvolvimento global.

 A rápida alteração das dinâmi-
cas internacionais, bem como a 
crescente complexidade e mul-
tidimensionalidade dos desafios 
de desenvolvimento – da segu-
rança às alterações climáticas, 
das migrações ao emprego, entre 
outros tópicos – foi destacada pelos 
25 oradores que intervieram na 
Conferência O Desenvolvimento 
Global é Realizável?, do, organizada 
no âmbito do Ano Europeu para o 
Desenvolvimento pelo Camões, I.P, 
o European Centre for Development 
Policy Management, o Instituto 
Marquês de Valle, o Centro de 
Informação Regional das Nações 
Unidas e a Fundação Oriente.

A conferência reuniu, em outu-
bro, 330 participantes no Museu do 
Oriente, em Lisboa, para debater 
os desafios do desenvolvimento 
global e, em particular, a imple-
mentação dos novos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

A ideia de interdependência este-
ve também subjacente à maior parte 
das intervenções, que salientaram o 
esbatimento da dicotomia Norte-
Sul, o aumento da relevância de 
alguns atores (sociedade civil e setor 
privado) e o surgimento de novos 
paradigmas, que exigem respostas 
mais abrangentes, coordenadas e de 
longo prazo. 

O desenvolvimento, foi frisado, 
não pode ser encarado como um 
processo linear, envolvendo uma 
grande diversidade de fatores e 
desafios, os quais não se esgotarão 
no prazo temporal da nova Agenda 
(2030). Neste contexto, as políticas 
económicas não devem visar apenas 
o crescimento, mas principalmente 
aumentar o bem-estar das popula-
ções, melhorando as condições de 
vida e a felicidade das pessoas.

A resposta à pergunta formulada 
pelo título da conferência é positiva, 
mas implica, para os intervenientes, 
alterações na forma de articulação, 
nos padrões de produção e con-
sumo, na governação da arquite-
tura global do desenvolvimento e 
num conjunto de políticas globais, 
para que seja possível responder 
de forma eficaz às desigualdades. 
Nesse sentido, a implementação 
dos novos objetivos globais terá 
que ter em atenção os aspetos da 

Conferência debate novos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável
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J educação

Nos últimos 15 anos houve uma evolução positiva na qualificação educativa da população portuguesa. 
Esta é uma das conclusões do relatório Estado da Educação 2014, da responsabilidade do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), de que nos fala o seu presidente e ex ministro dessa área - que analisa  
a situação atual e apresenta os seus pontos de vista e propostas para o futuro 

Francisca Cunha Rêgo a encontrar boas soluções”.
Licenciado em Economia e 

doutorado em Sociologia, David 
Justino é prof. associado com 
agregação, de Sociologia, na 
Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas, da Universidade 
Nova de Lisboa. Em 1987, 
recebeu o Prémio Gulbenkian 
de Ciência e Tecnologia na área 
das Ciências Sociais. Entre 
1999 e 2002, foi deputado, 
pelo PSD, à Assembleia da 
República, tendo sido ministro 
da Educação do XV Governo 

de professores são algumas das 
palavras-chave desta entrevista 
com David Justino, 62 anos, 
agora que acaba de ser editado 
o relatório Estado da Educação 
2014 que traça um panorama do 
sistema educativo português, 
desde o Ensino Pré-Escolar 
ao Superior. O presidente do 
Conselho Nacional de Educação 
(CNE) levanta questões e propõe 
caminhos consciente de que 
“o papel do CNE não é o de 
fazer oposição ou dar apoio ao 
governo, mas antes o de ajudar 

t
Constitucional (chefiado por 
Durão Barroso). É também, 
desde 2006, assessor para os 
Assuntos Sociais do Presidente 
da República. 

À frente dos destinos do 
CNE até agosto de 2017, tem 
vários projetos em curso, como 
o ciclo de debates sobre a Lei 
de Bases do Sistema Educativo 
(que em 2016 celebra 30 anos) 
ou a edição compilada de toda 
a legislação portuguesa sobre 
Educação, desde 1835 até à 
atualidade. Além disto, em 

Sucesso e insucesso escolar, 
abandono precoce, equidade, 
exames, currículos ou avaliação 

colaboração com a Fundação 
Francisco Manuel dos Santos, 
a CNE vai promover, sempre 
ao final da tarde, 11 seminários 
sobre 11 questões ligadas à 
Educação. A entrada é livre.

JL/Educação: O Estado da 
Educação 2014 mostra que 
nos últimos 15 anos houve 
uma evolução positiva na 
qualificação da população 
portuguesa. A que se atribui 
este sucesso?
David Justino: Existem várias 
razões. Os dados mostram-
nos uma progressão linear que 
não depende necessariamente 
das políticas, mas 
fundamentalmente da forma 
como as famílias investem na 
educação. Hoje temos mais 
pessoas escolarizadas, os 
ambientes de aprendizagem 
são melhores, mas, acima de 

A escola está preparada 
para ensinar, mas nem 
sempre está preparada 
para fazer aprender

Se queremos valorizar 
o Ensino Profissional 
não podemos 
considerá-lo um 
refúgio, uma opção 
para os mais fracos

Não precisamos de 
grandes reformas, 
mas de pequenas 
medidas que possam 
constituir-se como 
processos de uma 
reforma mais geral

tudo, os pais destes alunos 
sendo mais escolarizados 
fazem um investimento nos 
filhos muito mais assertivo e 
empenhado. Em segundo lugar, 
relativamente a há 15 anos, 
estou plenamente convencido 
de que temos melhores 
aprendizagens, melhores 
escolas e em muitas delas 
melhores professores.

E pode-se fazer mais? 
Julgo que sim. Existe uma 
margem de progressão 

“
Por uma Escola preparada
para fazer aprender

David Justino
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razoável. Há ainda muitos erros 
e insuficiências, mas de uma 
forma geral, os resultados são 
melhores. Por vezes, existe 
mais escolarização mas nem 
por isso melhor escolarização. 
O principal bloqueio é o 
que designo por cultura de 
insucesso. Continuamos a ter 
uma das mais elevadas taxas 
de insucesso da Europa. Há 
uma acumulação de retenções 
motivada, em grande parte, pela 
má orientação relativamente aos 
percursos escolares. 

Existe uma cultura de retenção?
Estou plenamente convencido 
de que sim. Se tivesse dúvidas, 
perdê-las-ia quando o CNE 
publicou o parecer sobre as 
retenções, pois algumas das 
reações demonstraram-no 
plenamente. Houve vozes 
que disseram que as elevadas 
retenções se deviam aos exames. 
Pode demonstrar-se, com 
números insofismáveis, que o 
contributo dos exames para a 
retenção não ultrapassa 1 ou 2%. 
Temos que pôr em causa a forma 
como avaliamos. E a forma como 
os alunos aprendem. O insucesso 
escolar tem que ser prevenido 
e não se resolve no final do 
trajeto educativo. É preciso 
identificar as situações de risco 
para encontrarmos soluções que 
evitem o insucesso.
A chamada intervenção 
precoce…
Exatamente. A escola está 
preparada para ensinar, mas 
nem sempre está preparada para 
fazer aprender. Este trabalho 
passa muito pelas escolas, pelos 
professores, mas também pelos 
pais. É um mundo de desafios 
que temos pela frente. Não se 
resolvem de um dia para o outro 
e terá que haver um esforço 
conjugado dos vários parceiros. 
É preciso também encontrar 
soluções expeditas que permitam 
atenuar o efeito do nosso défice 
de qualificações. Estamos a 
manter um sistema altamente 
seletivo e pouco integrador. 
E, desse modo, a desperdiçar 
capital humano. Espero que haja 
um bom retorno individual, 
mas também um bom retorno 
coletivo que só existirá quando 
eliminarmos as ineficiências e 
iniquidades que caracterizam o 
sistema de ensino.

Que são...
Por exemplo, o caso dos cursos 
profissionais e dos cursos 
vocacionais. Se queremos 
valorizar o Ensino Profissional 
não podemos considerá-lo um 
refúgio, uma opção para os 
mais fracos. Tem que ter um 
valor próprio. Grande parte 
da oferta de cursos não é feita 
para satisfazer necessidades da 
sociedade, mas para satisfazer 
as necessidades da escola. 
Isto é a perversão completa 
do sistema. Há cursos que não 
tem empregabilidade quase 

nenhuma e que as escolas 
teimam em manter. Um dos 
pontos fundamentais a ter em 
conta é a adequação da formação 
de jovens relativamente às 
necessidades do mercado de 
trabalho. De outra forma, 
estamos a criar expectativas que 
se saldam em frustrações. 

VISÃO DE LONGO PRAZO
Escreve no Relatório que existe 
um problema ao nível dos 
currículos escolares. Na sua 
perspetiva não são adequados à 
realidade? 
Tenho algumas dúvidas se são 
adequados ao tipo de sociedade 
que queremos no futuro. Todo 
o projeto educativo precisa de 
uma visão de longo prazo. Há 
muita gente preocupada com a 
dimensão tecnológica e também 
com a dimensão cívica. Não são 
exclusivas. Desde o séc. XIX 
que todos os sistemas de ensino 
têm que conciliar três objetivos: 
formar pessoas, formar cidadãos 
e responder às necessidades 
do mercado de trabalho. 
Somos cidadãos portugueses, 
precisamos de ser cidadãos 
europeus, mas acima de tudo 
cidadãos globais, conscientes 
dos problemas da Humanidade. 
Não vejo que no currículo 
escolar essas dimensões possam 
estar.

A disciplina de Educação Cívica 
existiu no tempo da ministra 
Maria de Lurdes Rodrigues. 
Acha que deveria voltar?
Não. A cidadania tem uma 
dimensão universal que se 
aprende na vivência da sala de 
aula e através dos contributos 
de várias disciplinas como a 
Língua Portuguesa, a Geografia, 
a História. Preocupa-me 
especialmente o papel das 
ciências e o desenvolvimento da 
cultura científica.

Em que medida?
A Ciência é a linguagem 
comum da Humanidade. Mais 
do que o Inglês… Continuo a 
pensar que a Língua Materna, 
a Matemática e as Ciências 
são fundamentais, porque 
estruturantes do conhecimento. 
O Inglês é importante como 
língua franca, mas não o posso 
pôr à frente do conhecimento 
científico. É preciso definir 
claramente o perfil de 
formação que queremos e agir 
de acordo com ele. O caso da 
língua é estruturante não só 
por causa da comunicação, 
mas também porque nos dá 
a dimensão profundamente 
humana da nossa cultura. 
Mas não nos podemos fechar 
nela e antes utilizá-la como 
instrumento de comunicação e 
de desenvolvimento. Quantas 
vezes o mau domínio da 
língua conduz ao insucesso na 
Matemática? Ou ao insucesso 
na Física e na Química pelo não 
domínio da Matemática? 

Estas disciplinas continuam a 
ser o calcanhar de Aquiles dos 
estudantes portugueses. Como 
se pode dar a volta?
Não podemos atuar 
pontualmente. Temos que 
pensar de forma gradualista, 
com uma estratégia a prazo. 
Não precisamos de grandes 
reformas, mas de pequenas 
medidas que possam constituir-
se como processos de uma 
reforma mais geral. 

ADEQUAR EDUCAÇÃO  
E ECONOMIA
Outro dos aspetos que o 
Relatório mostra é a grande 
percentagem de abandono 
escolar. Como se combate este 
flagelo?
Portugal fez uma progressão 
excecional. Não conheço país 
nenhum na Europa que nos 
últimos 15 anos tenha feito 
esta evolução. Em 2000/2001, 
o abandono escolar era de 
mais de 45%, hoje é de 17.4%. 
Mas deve-nos preocupar 
não só a quantidade do 
abandono, mas a qualidade 
desse abandono. Grande parte 
destes jovens continua a ir 
para o mercado de trabalho 
sem grandes qualificações. 
Portanto, o esforço tem 
que ser não só prevenir o 
abandono, mas tornar útil e 
socialmente reconhecido o 
tipo de ofertas educativas. A 
adequação da oferta de escola 

David Justino O Inglês é importante como língua franca, mas não o posso  
pôr à frente do conhecimento científico

“Grande parte da  
oferta de cursos  
não é feita para 
satisfazer necessidades 
da sociedade mas  
para satisfazer  
as necessidades  
da escola

Não sei se temos 
excesso ou escassez 
de cursos superiores, 
mas sei que a oferta 
de cursos está 
desadequada em 
relação às necessidades

É preciso encontrar 
soluções expeditas  
que permitam atenuar 
o efeito do nosso défice 
de qualificações.  
Estamos a manter um 
sistema altamente 
seletivo e pouco 
integrador

às necessidades da sociedade 
é fundamental. 

Como se faz essa adequação?
Quando uma escola apresenta 
um novo curso tem que o 
justificar. Do mesmo modo que 
qualquer empresa que queira 
apresentar um novo produto 
tem que ter um estudo de 
viabilidade. 

Essa não é uma visão demasiado 
'economicista'?
Não. Por detrás disto está a 
preocupação social de não 
andarmos a formar pessoas 
frustradas com profissões menos 
qualificadas. Se queremos 
aumentar a produtividade das 
empresas e ter mão-de-obra 
qualificada, não basta apostar 
em qualquer formação. Não 
basta ter o canudo. Existe hoje 
uma lógica “educativa” quando 
deveria haver uma lógica mais 
social, mais económica e mais 
cultural.

A Educação teve melhor 
desempenho que a Economia 
nos últimos anos. A solução para 
a Economia está na Educação?
Não tenho dúvidas nenhumas. 
A Educação respondeu melhor 
que a Economia. É preciso 
adequá-las uma à outra. Se a 
Economia não tem capacidade 
para absorver as qualificações 
que existem, a emigração 
não é de admirar. O mercado 
de trabalho já não é apenas 
nacional e as pessoas vão para 
os países onde lhes pagam 
melhor e onde tem melhores 
condições de vida. Ainda assim, 
dois terços dos emigrantes 
portugueses continuam a ter 
baixas e médias qualificações. 

EXAMES PARA 
PROFESSORES E ALUNOS
Os dados estatísticos 
mostram que existe 
um envelhecimento da 
população docente, com 
um aumento do número de 
professores com mais de 40 
anos. Como vê o futuro? 
Um corpo docente com mais 
experiência deve ser valorizado, 
mas é preciso manter um 
equilíbrio que não está a 
acontecer. Nos próximos 15 anos 
é natural que grande parte desse 
corpo docente se reforme. E vão 
ser precisos novos professores. 
Ora, havendo maior oferta 
que procura, o Estado tem ou 
não o direito e a obrigação de 
selecionar os melhores? 

Qual o sistema ideal?
Tem que haver uma seleção 
à entrada. O Estado tem 
que avaliar e preparar os 
professores para que possam 
ser bons profissionais. É 
preciso desburocratizar o 
sistema e chegar a um consenso 
relativamente alargado entre as 
forças políticas. O critério tem 
que ser o mérito.
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Refere-se à prova de avaliação 
de professores?
Sim. Posso criticar o exame, 
mas ele tem a função de 
eliminar os que não merecem 
ser professores. Não ter nada, 
não me parece uma boa 
opção. As classificações com 

sem uma prova de avaliação 
externa que permita saber até 
que ponto foram cumpridas, 
não servem de nada. O Estado 
não pode prescindir deste 
instrumento de regulação.  
Não compreendo porque 
aceitamos que os nossos alunos 

cursos, mas sei que a oferta 
de cursos está desadequada 
em relação às necessidades, 
o que gera situações de 
desemprego estrutural em 
alguns setores. O Ensino 
Superior não tem que parar 

de crescer, tem que melhorar 
o seu crescimento. 

Como? 
Há um excesso de formações 
generalistas. Qualquer 
pequena universidade 
tem um leque de ofertas 
muito diversificado. Por 
exemplo, o número de cursos 
de Gestão é abissal. Nas 
estatísticas do desemprego 
estão imensos licenciados 
em Gestão... Terá que existir 
um efeito regulador não só 
do Ministério, mas também 
das próprias universidades 
e politécnicos. O Estado ao 
atribuir vagas e definir bolsas 
deveria considerar critérios de 
empregabilidade. Penso que 
as universidades deveriam 
fazer uma especialização 
inteligente. Não podemos 
andar todos a fazer o 
mesmo. As universidades 
mais pequenas deviam 
especializar-se. Admito que 
as maiores universidades 
possam ter uma oferta mais 
generalista.

Mas a procura também é 
generalista…
Eu sei. Mas não podemos 
estar só orientados pela 
procura. Acima de tudo a 
Educação é um bem público, 
onde o Estado investe muitos 
milhões de euros. Portanto 

também tem que exigir 
aos decisores políticos que 
invistam bem. 

Em 2014 o investimento 
financeiro do Ministério, 
sobretudo no Ensino Superior, 
subiu um pouco. É sempre 
menos do que o necessário? 
As variações da despesa 
do Ministério da Educação 
não são investimentos, mas 
salários. Haverá investimento 
quando existir uma estratégia 
de desenvolvimento para o 
Ensino Superior que o Estado 
tem a responsabilidade de 
definir para os próximos 5, 
10, 15, 20 anos. Deve então 
adequar o investimento a essa 
estratégia. 

Que 'conselhos' para o próximo 
titular da pasta da Educação?
Acima de tudo terá que saber 
ouvir. Conhecer os problemas 
e o sistema e envolver o 
máximo de atores na sua 
tomada de decisão. É preciso 
definir prioridades. Deve 
tentar fugir da crispação e 
do clima de combate político 
que muitas vezes existe na 
Educação. Por debaixo da 
espuma, o rio continua a 
correr para a foz. A ministra 
ou o ministro terá que olhar 
mais para o fundo do rio do 
que para a superfície das 
águas. J

Grande parte da 
oferta de cursos não 
é feita para satisfazer 
necessidades da 
sociedade, mas 
para satisfazer 
as necessidades 
da escola. Isto é a 
perversão completa do 
sistema

Vão ser precisos 
novos professores. 
Ora, havendo maior 
oferta que procura, o 
Estado tem ou não o 
direito e a obrigação 
de selecionar os 
melhores?

“

que os licenciados saem das 
faculdades, mesmo em cursos 
de formação de professores, 
não refletem necessariamente 
a qualidade. Há coisas que só 
se conseguem saber ao fim de 
algum tempo. Por isso existe um 
período probatório que deve ser 
regulamentado. Seria ótimo que 
o processo de profissionalização 
pudesse coincidir com esse 
período. 

E o exame do 4.º ano, tem mais 
vantagens ou inconvenientes?
Tem a vantagem fulcral de 
regular as aprendizagens. Não 
tenho grandes dúvidas que o 
saldo é positivo. Mais uma vez, 
se eliminarmos a prova o que 
vamos fazer em vez dela?

A prova vai desaparecer?
Não sei, mas já ouvi dizer que se 
pensa em a suprimir. 

Acredita que só a ferramenta 
‘exame’ pode regular? As metas 
de aprendizagem, por exemplo, 
não regulam também?
Regulam. Mas as metas, 

façam testes internacionais 
– PISA (Programm for 
International Student 
Assessment), TIMSS (Trends in 
International Mathmatics and 
Science Study) – e não testes 
nacionais. 

ESPECIALIZAÇÃO 
INTELIGENTE
O Ensino Superior também é 
analisado no relatório. O que 
se pode fazer melhor, uma vez 
que estamos ainda uns pontos 
abaixo da média europeia, 
nomeadamente no programa 
Europa 2020?
Precisamos de aumentar 
o número de licenciados. 
As metas só têm sentido 
se coincidirem com 
uma estratégia de 
desenvolvimento nacional. 
Não vale a pena aumentarmos 
a oferta de qualificações se a 
economia não as absorver. A 
adequação das qualificações 
às necessidades da sociedade 
coloca-se também no Ensino 
Superior. Não sei se temos 
excesso ou escassez de 

O Ensino Superior não tem que parar de crescer, tem que melhorar o seu crescimento
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‘As bibliotecas escolares são 
mais importantes do que nunca’

Ross Todd

 Ross Todd foi um dos principais 
oradores do seminário internacional 
"Educação, Leitura, Literatura", que 
decorreu durante o Folio – Festival 
Internacional Literário de Óbidos, 
nos dias 17 e 18 de outubro, e cuja 
curadoria do programa educacional 
esteve a cargo de Teresa Calçada, 
anterior presidente da Rede de 
Bibliotecas Escolares (RBE), e de 
Maria José Vitorino, responsável, 
entre outros projetos, pelas "Leituras 
em Cadeias". Esta não foi no entanto 
a primeira vez que Ross Todd visitou 
Portugal: já cá esteve várias vezes 
e tem inclusive um documento 
publicado em 2011 pela RBE, O que 
queremos para o futuro das bibliotecas 
escolares. Em Óbidos, entusiasmou 
uma sala cheia, com mais de 200 
pessoas, com a sua comunicação The 
school library rocks!

Jornal de Letras: Há um papel, 
no futuro, para as bibliotecas 
escolares?
Ross Todd: Sim. Argumentaria 
que há até um futuro que é mais 
importante do que nunca. 

Porquê?
O argumento de que com o 
crescimento dos recursos digitais 
disponíveis já não precisamos de 
bibliotecas escolares é baseado 

numa ideia ignorante, a de que o 
papel está a desaparecer. Olhe para 
nós aqui em Óbidos, rodeados pelas 
mais belas livrarias! E a ideia de que 
o papel não existe na vida dos jo-
vens também é errada. Além disso, 
mais do que nunca, o que vemos 
em muitos países é uma crescente 
importância do papel pedagógico 
da biblioteca escolar. Se tiver um 
professor bibliotecário, a questão 
importante que se coloca é como 
envolver os miúdos na riqueza de 
diversidade de informação em que 
hoje vivemos. 

E quanto à internet...
O que se encontra na internet não é 
necessariamente exato, apropriado 
ou credível. Então, como podemos 
fazer com que os miúdos desenvol-
vam competências, atitudes e va-
lores que os ajudem a analisar essa 
informação e integrá-la naquilo 
que eles já sabem, de forma a criar 
um conhecimento profundo? Esse 
é um papel pedagógico; e eu argu-
mentaria que o papel pedagógico é 
cada vez mais importante.

Como é que as bibliotecas podem 
hoje seduzir os miúdos?
Temos de tornar as bibliote-
cas sítios vivos e vibrantes! Um 
das tendências atuais em todo o 
mundo é a de tornar as bibliote-
cas escolares em algo diferente 
do modelo tradicional, passando 

Biblioteca vibrante Os livros e projetos de investigação feitos pelos próprios miúdos devem ser incluídos na coleção 

Mais do que nunca, o 
que vemos em muitos 
países é uma crescente 
importância do 
papel pedagógico das 
bibliotecas escolares

Uma das tendências 
atuais em todo o 
mundo é a de tornar as 
bibliotecas escolares 
em algo diferente do 
modelo tradicional

É isso que uma 
biblioteca escolar deve 
fornecer aos miúdos:  
a melhor oportunidade 
de aprendizagem

Centros de 
‘performance’ em que 
os estudantes atuam 
e mostram aquilo que 
os preocupa e por isso 
tornam-se também a 
voz viva da escola

Conheci ainda clubes de leitura ma-
ravilhosos, dirigidos pelos próprios 
miúdos, e envolvendo a comunida-
de, que incluiam criatividade e arte. 
Entre as bibliotecas mais tradicio-
nais, visitei algumas que estão a 
desenvolver ‘makerspaces’, onde os 
miúdos pesquisam e criam produ-
tos de informação. É isso que uma 
biblioteca escolar deve fornecer aos 
miúdos: a melhor oportunidade de 
aprendizagem.

As bibliotecas escolares também 
podem ser uma arma contra a 
pobreza?
Sim. Esse é uma ideia que enquadro 
na justiça social, na igualdade no 
acesso à informação de qualidade. 
Em muitos países, o único acesso 
que os miúdos têm ao conhecimen-
to, à tecnologia, a revistas e a jor-
nais, independentemente das suas 
condições económicas, é através das 
bibliotecas escolares, onde encon-

levar os miúdos à biblioteca. A 
primeira prende-se com as inicia-
tivas de leitura, com os clubes de 
leitura digital e com os espaços de 
criação [‘the makerspaces’, locais 
onde os estudantes podem criar, 
desenvolver atividades e resolver 
problemas]; são todas elas estra-
tégias para criar a tal atmosfera de 
aprendizagem rica e vibrante! A 
segunda é trabalhar em conjunto 
com os professores das turmas. 
Todas as escolas têm projetos de 
investigação e articulá-los com os 
professores bibliotecários é uma 
boa forma de fazer desenvolver 
nos miúdos competências ativas 
de pesquisa. Aprende-se através 
da pesquisa.

O espaço físico da biblioteca 
também tem um papel nesse 
‘trabalho’ de sedução?
Sim. É importante criar um local 
onde as pessoas se sintam bem-
-vindas e onde sintam essa vibração 
daquele espaço como o centro de 
muitas atividades. Estive recente-
mente numa biblioteca onde o todo 
o mobiliário, incluindo as prateleiras 
dos livros, tinham rodas e podiam 
ser mudadas de sítio com facilidade, 
criando-se rapidamente um espaço 
para se apresentar uma peça de 
teatro ou se tomar um café. Seduzir 
os miúdos faz-se com imaginação, 
com programas cheios de significa-
do e com design.

Conhece bibliotecas escolares em 
centenas de países. Do que visitou 
até hoje, quais os projetos que mais 
o impressionaram?
O que mais me tocou foram os pro-
jetos de pesquisa que têm de facto 
aplicação no mundo real, projetos 
nos quais os miúdos estão a resolver 
problemas reais das comunidades. 
Dou o exemplo de uma pequena 
aldeia na América Central, que ti-
nha uma escola com uma biblioteca 
muito vibrante e o bibliotecário e o 
professor da turma bastante cria-
tivos. Era uma aldeia com lixo por 
todo o lado, com problemas rela-
cionados com segurança alimentar, 
e os alunos decidiram desenvolver 
um projeto, para Estudo do Meio, 
sobre como resolver estes proble-
mas. Os miúdos fizeram as suas 
pesquisas, mas decidiram também 
avançar com recomendações para 
a Junta de Freguesia, onde foram 
recebidos e ouvidos. É com projetos 
deste género, muito inspiradores, 
que acredito conseguirmos desen-
volver as capacidades de pesquisa 
dos miúdos.

Cláudia Lobo

“

¶
Um dos grandes 

especialistas mundiais 
em bibliotecas escolares, 

professor na Rutgers 
University, EUA, Ross 

Todd fala-nos do que são, 
do que devem ser, dos 

projetos que conhece em 
todos os continentes, e 

afirma que Portugal é um 
exemplo a seguir

de repositório de coleções para 
centros de recursos, centros de 
tecnologia, centros de pesquisa. 
Acho que há duas estratégias para 

tram também a ajuda intelectual 
que precisam para entender essa 
informação. As bibliotecas – tanto 
as escolares como as públicas – são 
igualizadores da informação de que 
as pessoas precisam. Há países em 
que as bibliotecas públicas são o 
sítio onde as pessoas vão à procura 
de anúncios de emprego, onde vão 
para preencher as candidaturas a 
esses empregos… 

Ross Todd
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Na comunicação que fez em 
Óbidos defendeu também a ideia 
das bibliotecas escolares serem a 
«voz» dos alunos.
Por um lado, as bibliotecas devem 
ser espaços de produção, montras 
do conhecimento que os miúdos 
adquiriram, centros de ‘perfor-
mance’ em que os estudantes 
atuam e mostram aquilo que os 
preocupa - e por isso tornam-se 
também a voz viva da escola. Os 
produtos que os miúdos criam 
devem tornar-se parte da coleção 
maior da biblioteca. Estive em 
bibliotecas em que miúdos de 8 e 9 
anos criam os seus livros digitais, 
e, ao fazê-lo, estão a aprender a 
escrever, a ler, a integrar imagem 
e texto, a produzir e a publicar. E 
estes trabalhos originais tornam-se 
parte da coleção da própria biblio-
teca. Assim celebramos e honra-
mos a voz dos miúdos, através do 
conhecimento que eles criaram. 

Fez um estudo sobre miúdos e 
drogas. Pode falar-nos um pouco 
sobre isso?
Foi uma pesquisa longa, para o meu 
doutoramento, versando jovens 
e informação sobre drogas. Os 
miúdos têm questões pessoais (que 
podem ser sobre drogas, sexualida-
de, saúde, ou outro assunto qual-
quer) que podem ser tão profundas 
e tão íntimas que nem querem 
falar sobre isso. A minha pesquisa 
revelou que eles não queriam ir 
fazer perguntas sobre drogas a um 
professor ou ao pai porque prova-
velmente ficariam debaixo de olho 
durante semanas. Por isso, temos 
de providenciar recursos ricos 
em informação, a todos os níveis, 
que lhes permitam fazerem essas 
descobertas de forma privada e 
anónima. Essa é ideia da biblioteca 
como ajuda ao desenvolvimento da 
identidade pessoal.

Portanto as bibliotecas devem 
estar organizadas de modo a que 
um miúdo possa ir buscar essa 
informação de forma anónima?
Absolutamente. Queremos que 
esse espaço esteja lá para eles, 
para poderem fazer as suas pes-
quisas em privacidade e de forma 
anónima. 

Qual é a sua opinião sobre o 
trabalho desenvolvido em Portugal 
no que diz respeito às bibliotecas 
escolares?
Portugal está a fazer um trabalho 
muito bom em termos do desen-
volvimento das bibliotecas esco-
lares, do treino dos professores 
bibliotecários e do entendimento 
da biblioteca como um parceiro 
pedagógico. Neste último ponto, 
Portugal está muito à frente dos 
EUA, devo dizer. Aliás, acho que 
Portugal, a Austrália e a Suécia, 
que acaba de tornar obrigatória a 
existência de bibliotecas em todas 
as escolas, são modelos educa-
tivos a seguir, pela forma como 
as bibliotecas escolares estão a 
fazer a transição de uma noção 
de coleção para a do seu papel 
pedagógico.J

O valor da leitura

 Criado em 2006 e a cumprir 
nove anos de existência, o Plano 
Nacional de Leitura tem como 
missão primordial melhorar os 
níveis de literacia dos portugue-
ses, promovendo os seus hábitos 
de leitura. Concentrando a sua ac-
ção nos alunos do Ensino Básico e 
Secundário, as iniciativas do PNL 
têm envolvido centenas de milha-
res de crianças e jovens em práti-
cas de leitura, tanto na sala de aula 
como nas bibliotecas escolares, 
cuja importância é fundamental. 
No entanto, os efeitos do PNL ul-
trapassam os estabelecimentos de 
ensino e têm-se alargado às áreas 
da leitura em família e da rede de 
leitura pública, congregando os 
esforços de professores, biblio-
tecários municipais ou encarre-
gados de educação, mas também 
de outros intervenientes activos 
na promoção da leitura, como é o 
caso dos editores e livreiros.

De facto, o papel desempenha-
do pelos editores tem-se revelado 
essencial para assegurar o acesso 
aos livros, na diversidade de um 
mercado que deverá permitir aos 
leitores uma ampla escolha de 
títulos. Nesse sentido, um bom 
catálogo editorial tenderá a incluir 
autores portugueses, mas também 
lusófonos e de literaturas estrangei-
ras, abrangendo obras clássicas de 
referência universal, mas também 
livros contemporâneos, num equi-

líbrio dinâmico que possa satisfazer 
diversos públicos, de diferentes 
idades e com diferentes interesses.

Diversos estudos têm mostrado 
que existe uma nítida correlação 
entre os graus de literacia de um 
país e os seus níveis de desenvol-
vimento económico. O aumento 
dos índices de leitura dos portu-
gueses constitui, também por esse 
motivo, um desígnio nacional, 
que não deve estar dependente da 
oscilação das circunstâncias polí-
ticas ou económicas, mas que, pelo 
contrário, só conseguirá resultados 
frutuosos se obedecer a uma acção 
continuada ao longo do tempo. 

Nesse sentido, aprender bem 
a ler é uma necessidade essencial 
para qualquer criança: será 
através da leitura – seja qual for o 
suporte utilizado – que ela poderá 
compreender e interpretar o 
mundo que a rodeia, satisfazendo 
a sua insaciável curiosidade e 
vindo a tornar-se, mais tarde, um 
cidadão de pleno direito, capaz de 
pensar pela sua própria cabeça e 
de desempenhar um papel ativo e 
determinante na sociedade.

Desde a sua criação que o lema 
do Plano Nacional de Leitura 
foi sempre LER +. Ao ler mais, 
estamos a alargar conhecimentos 
e a melhorar os níveis de literacia 
dos nossos alunos, levando-
os cada vez mais à prática da 
leitura. De facto, verificamos 
que ler mais implica também ler 
melhor, porque está demonstrado 
que a persistência de hábitos de 

Só se não esquecer 
a importância de 
valores como esses 
(a solidariedade, a 
tolerância, o respeito 
pelo outro, a noção da 
dignidade humana) 
poderá a Escola ser 
capaz de formar 
futuros cidadãos livres

Fernando Pinto do Amaral   
"O nosso grande objetivo continuará 
a ser o de pôr os nossos jovens a lerem 
mais e a lerem melhor"

cultural português e universal, 
quer pelo sentido que podem dar 
às vidas de quem os descobre, 
muitas vezes em momentos tão 
decisivos como são a infância e 
a adolescência. É esse o nosso 
caminho, contando com o apoio 
quotidiano dos professores – nas 
salas de aula ou nas bibliotecas 
– para este desígnio cada vez 
mais necessário na sociedade 
contemporânea.

Subordinada ao lema geral 
«O valor da leitura – Leitura dos 
valores» e incluindo entre os seus 
convidados Adela Cortina (uma 
das vozes mais intervenientes em 
Espanha sobre questões de Ética) 
ou Joerg Mass (diretor do EU-
Read, grupo europeu de promoção 
da leitura), a VIII Conferência 
Internacional do PNL terá con-
tribuído para esse propósito. Os 
seus temas giraram em torno de 
questões vinculadas a um conceito 
de cidadania para cuja constru-
ção precisamos de valores éticos 
imprescindíveis à coesão social e 
cultural de uma sociedade livre e 
aberta como a nossa. Tais valores 
incluem, por exemplo, a solida-
riedade, a tolerância, o respeito 
pelo outro, a noção da dignidade 
humana ou, num sentido lato, o 
amor ao próximo – e são valores 
imateriais, na medida em que não 
têm um preço medido em euros ou 
em dólares, não se compram nem 
se vendem, situando-se para lá da 
lógica mercantil e economicista 
que, melhor ou pior, rege o mundo 
contemporâneo. 

Só se não esquecer a importân-
cia de valores como esses poderá a 
Escola ser capaz de formar futuros 
cidadãos livres, estimulando-lhes 
o sentido crítico, a capacidade 
de reflexão e, acima de tudo, a 
curiosidade – uma curiosidade que 
nos torna humanos e sem a qual 
nunca teria havido Arte, Ciência ou 
Cultura ao longo dos séculos que 
nos precederam e a cuja herança 
tentamos ser fiéis.

No caso da literatura, esses 
valores éticos envolvem também 
valores estéticos, e o nosso grande 
objetivo continuará a ser, a cada 
instante, o de pôr os nossos jovens 
a lerem mais e ao mesmo tempo a 
lerem melhor, para que dia a dia 
possam descobrir o valor do que 
lhes dá prazer, mas também o 
prazer do que tem valor, o prazer 
da literatura – essa literatura 
«que nos ajuda a compreender 
melhor a vida e a orientar-nos 
no labirinto onde nascemos, que 
atravessamos e onde haveremos 
de morrer», como disse Mario 
Vargas Llosa no seu discurso de 
aceitação do Prémio Nobel em 
dezembro de 2010. Cada bom 
livro que encontrarem poderá 
fazê-los sair de si próprios e 
abrir-se aos outros, numa atitude 
de descoberta ética e estética que 
é, afinal, um gesto de amor – um 
amor incondicional, que não quer 
nada em troca, e cuja plenitude 
nos faz descobrir o sentido mais 
verdadeiro da vida que nos coube 
viver.J

leitura, bem como o seu treino 
permanente, contribui para uma 
melhoria da compreensão e para 
um maior à-vontade quando nos 
confrontamos com cada texto. 

No entanto, gostaria também 
de sublinhar que pode existir 
uma correspondência biunívoca 
entre ler mais e ler melhor, já 
que a segunda destas condições 
pode também reforçar a 
primeira. Na verdade, se lermos 
melhor, acabaremos por ler 
mais profundamente cada texto, 
ampliando o nosso nível de 
conhecimento e penetrando mais 
intimamente nas suas subtilezas 
ou ambiguidades, graças a 
interpretações mais pessoais, 
mais vivas, mais profundas, mais 
capazes de abarcar os múltiplos 
sentidos dos textos.

Embora válidas para a leitura 
em geral, é claro que estas 
relações mais estreitas se fazem 
sentir, acima de tudo, perante 
as obras literárias, já que a 
literatura vive precisamente 

A VIII Conferência do Plano Nacional de Leitura 
(PNL), sobre “O valor da leitura – Leitura dos 
valores”, realizou-se nos passados dias 5 e 6 
na Fundação Calouste Gulbenkian. O escritor 
- ficcionista, ensaísta, poeta, crítico - e prof. 
universitário que é o comissário do PNL escreve 
sobre o tema e sobre o encontro

Fernando Pinto do Amaral

“

dessa pluralidade semântica e 
hermenêutica que faz de cada 
texto um organismo vivo, único, 
irrepetível, tornando-o singular 
e único para cada leitor. Deste 
modo, para o PNL o aumento das 
competências de leitura passa 
sempre, em maior ou menor 
grau, pela abordagem dos textos 
literários, dos quais nunca 
devemos abdicar, quer pela sua 
importância para o património 
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links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com 

inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt 

www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas

www.youtube.com/user/inquietPedagogicas

INQUIETAÇÕES 
PEDAGÓGICAS

Num momento em que se espera 
retomar o debate, o diálogo e a 
concertação com professores, 
pais e outros profissionais da 
educação, pedimos a um diretor 
de agrupamento e uma professora 
para nos ajudarem a refletir sobre 
as seguintes questões:

 -Como colocar as escolas ao 
serviço da aprendizagem dos alu-
nos – de todos os alunos – e atender 
ao bem-estar dos professores e às 
preocupações dos pais?

- Será inevitável ter que optar 
entre uma “escola de alunos” e 
uma “escola de professores” ou, 
pelo contrário, uma escola será 
tanto melhor quanto melhor 
conseguir criar uma “comunidade 
educativa”?

- Como é possível conjugar e 
articular interesses, muitas vezes 
natural e saudavelmente diversos, 
em prol de uma escola de qualidade 
e de boas e seguras aprendizagens? 

 

Um percurso 
divergente  
do tradicional

 Que escola queremos, que 
escola temos, que escola somos 
?Tradicionalmente a Escola 
implica alguém que ensina 
e muitos que aprendem. As 
Escolas são considerados 
espaços de formação, com vários 
atores, em papéis principais e 
secundários, e até com alguns 
figurantes !

O processo de aprendizagem 
sempre associado ao processo de 
ensino, valorizou, se não mesmo 
assacou toda a responsabilidade, 
à figura, primeiro do mestre 
e depois do professor. Na 
maioria das situações as Escolas 
assumem-se de professores 
com funções de transmissão 
de conhecimento, atribuindo 
ao aluno a mera figura de 
“recetor”.

A perceção que é assumida 
na sociedade atual sobre o 
desenvolvimento das atividades 
na Escola, responsabiliza, em 
última análise, a função docente 
sobre as aprendizagens que os 

contudo, ver-se um sistema 
de notações desde o 1º ano de 
escolaridade, numa escala de 1 a 
5, na avaliação das crianças e nas 
informações aos pais. Além de 
redutoras quanto à informação 
que veiculam, são estigmatizantes 
e castradoras de uma progressão 
normal das aprendizagens.

Em alguns agrupamentos 
introduziram-se as Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) 
no horário curricular, apesar 
de serem de carater facultativo, 
para rentabilizar os professores 
das respetivas disciplinas e 
assim facilitar a vida às entidades 
pagadoras. Além de comprometer 
seriamente o sistema de 
monodocência, cria uma enorme 
instabilidade nas escolas, o que, 
para quem precisa de condições 
de atenção e de concentração, 
tão difíceis nos dias que correm, 
não é, de todo, facilitador de boas 
aprendizagens. 

A normalização dos tempos 
escolares, através da exigência 
de um horário disciplinarizado, 
para serem visíveis os tempos 
estipulados para as várias áreas 
curriculares, é outra forma de 
destruir a monodocência, que 
preconiza a organização de 
atividades integradas, através das 
quais se trabalham diversas áreas 
do currículo. 

A racionalização dos processos, 
que se traduz na uniformização 
de procedimentos, exponenciada 
pela criação de plataformas 
internas, controla todas as ações 
dos professores e colide com a 

organização curricular do 1º Ciclo 
e com a liberdade metodológica 
dos professores, apesar de estar 
consignada no Estatuto da 
Carreira Docente (ECD).

Os exames no final do 4º ano 
vieram aumentar as pressões 
sobre os professores do 1º Ciclo. 
Passou a trabalhar-se para 
os exames e para as provas, 
atropelando tantas outras 
dimensões do currículo. 

Este nível de ensino é 
também um alvo fácil para 
experimentações, publicidades e 
campanhas diversas. Se o diálogo 
com as direções dos agrupamentos 
não for efetivo, facilmente estas 
aceitam projetos e ações, que 
professores e alunos têm de 
cumprir nas escolas, atropelando 
o seu Plano Anual de Atividades, 
em nome dos interesses dos 
alunos.

Mas não será necessário cruzar 
olhares e pontos de vista para 
se estabelecerem prioridades 
relativamente ao que melhor serve 
o desenvolvimento dos alunos 
em cada fase? E os professores, 
como mediadores fundamentais 
da apropriação do currículo pelas 
crianças e principais responsáveis 
pelo seu percurso escolar, não 
têm uma palavra a dizer? Já não 
falo das crianças que, por serem 
alunos e pequenos, raramente são 
consultados. 

Passados todos estes anos 
de organização das escolas em 
agrupamento podemo-nos 
interrogar: autonomia de quem? 
Para quê? A quem tem servido esta 
autonomia?  

Pode dizer-se que, na 
generalidade dos casos, esta escola 
não é nem para os professores nem 
para os alunos. A autonomia das 
escolas deveria corresponder à 
gestão dos interesses pedagógicos 
dos múltiplos atores que nela 
interagem, já que aquela não se 
pode conceber sem a dos seus 
atores. 

Para tal, importa “promover 
na escola uma cultura de 
colaboração e de participação 
entre todos os que asseguram o 
seu funcionamento, incluindo a 
própria definição e a realização 
dos objetivos organizacionais.” 
(Barroso, 1996).

Por isso, à dicotomia da questão 
de base, “uma escola para os 
professores ou para os alunos?” 
gostaria de contrapor uma escola 
dos alunos com os professores, 
tendo sempre como objetivo 
último o sucesso escolar das 
nossas crianças no quadro do seu 
desenvolvimento humano. J

* Professora do 1º Ciclo do Ensino Básico

alunos efetuam. A formação 
de docentes continua a partir 
do princípio que o professor é 
o centro, o ensino é mesmo a 
“tarefa” que exige especialização 
e para a qual focaliza toda a sua 
atuação. 

É o professor quem domina 
o conhecimento e determina 
o rumo a seguir, sempre num 
percurso delimitado por 
programas, normalmente 
estipulados centralmente pela 
administração e seguindo um 
processo que reproduz o que 
seguiu na sua formação enquanto 
aluno.

Uma visão mais abrangente 
sobre o que aprendemos aponta 
um percurso divergente do 
tradicional assumido como 
norma. A instituição Escola, 
mais que de professores ou 
alunos, deve ser entendida como 
um espaço privilegiado para o 
desenvolvimento das capacidades 
individuais, das aprendizagens e 
de educação no seu todo.

Entendemos portanto, que 
pese embora a obrigatoriedade 
da frequência da Escola, 
só as aprendizagens que se 
revelam como significativas 
é que efetivamente produzem 
alterações, produzem 
conhecimento e desenvolvimento 
que levam a o sucesso.

Claro que será sempre 
fundamental o papel a 
desenvolver pelos professores 
neste contexto, no entanto 
ele só será efetivo quando a 
docência refletir sobre o que 
é, e o que será, a sociedade no 
futuro. Atualmente o acesso à 
informação deixou de ser um 
privilégio de alguns para ser algo 
que quase nos submerge e onde 
nos perdemos a cada passo. 

Assim, o objetivo central do 
professor tem que passar a ser 
aquele que melhor consegue 
adequar as suas propostas de 
aprendizagem, que promove 
a criatividade e a pesquisa 
bem orientada, que estabelece 
relacionamentos  abrangentes 
mas assertivos e que valoriza 
as competências individuais 
celebrando cada aprendizagem.

Autonomia, empenho e 
responsabilidade são valores 
que sempre se apontam como 
determinantes para o sucesso 
dos alunos mas que pouco 
desenvolvemos, é que sem eles 

nem a Escola nem a sociedade 
conseguirá evoluir.

Claro que as alterações na 
Escola e da Escola, como aliás 
todas as mudanças, não serão 
fruto de uma evolução na 
continuidade mas serão efetuadas 
por impactos decisivos, correndo 
riscos elevados, divergindo da 
“normalidade”, acreditando que 
é possível.

*Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Carcavelos 

O caso  
do 1º Ciclo 

 Com a autonomia das escolas o 
1º Ciclo tem sido progressivamente 
descaracterizado, podendo mesmo 
chegar a ser completamente 
esmagado! Enunciarei alguns 
pontos de rutura em muitos 
agrupamentos do país:

O sistema de avaliação não é 
respeitado, apesar do despacho 
normativo n.º 24-A/2012 de 6 de 
dezembro no artigo 8º, determinar 
que “Nos 1.º, 2.º e 3.ºanos de 
escolaridade, a informação 
resultante da avaliação sumativa 
interna, nos três períodos letivos, 
expressa- se de forma descritiva 
em todas as áreas disciplinares 
e não disciplinares. É comum, 

Uma escola de professores, de 
alunos, ou de professores e alunos?
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Maria Cândida Proença 
Uma História Concisa  
de Portugal 

 Condensar a História de Portugal num único 
volume “foi um grande desafio”, adianta ao JL 
Maria Cândida Proença. Uma História Concisa de 
Portugal, que poderá ser especialmente adequada 
para a aprender em alguns graus de ensino, é 
o último livro da investigadora do Instituto de 
História Contemporânea da Universidade Nova 
de Lisboa e especialista em História Política e da 
Cultura e Mentalidades dos Séculos XIX e XX, 
já com uma vasta obra. O livro parte da coleção 
História de Portugal para Jovens, que percorre 12 
séculos de História através de sete volumes com 
ilustrações 3D, e “mostra a História como um 
todo, onde há uma evolução concomitante não 
só com os aspetos económicos e políticos, mas 
também com os  culturais e mentais, que as obras 
de grande síntese não focam tanto.” 

O que diferencia este livro de outras obras sobre 
a História de Portugal?  
O objetivo fundamental: é uma obra de 
divulgação, ao contrário de outras História de 
Portugal que são feitas para estudiosos. A esses 
aspetos mais comuns da divulgação, acrescem 
outros que só são tratados em obras destinadas 
a um público mais especializado. E pretende-
se também introduzir questões inovadoras 
da moderna historiografia. É uma obra para o 
grande público, para todos os que têm interesse 
pela História e que pode acompanhar os 
estudantes em toda a escolaridade obrigatória. 
É de fácil consulta, nele qualquer pessoa que 
não tenha conhecimento de uma época ou que 
esteja em dúvida sobre qualquer assunto pode 
encontrar facilmente a resposta. 

Também foi esse o objetivo da História 
de Portugal que lhe deu origem e que partiu 
das questões que a minha neta me colocava. 
Começou por me perguntar sobre os reis e as 
princesas e depois comecei a explicar-lhe como é 
que apareceu Portugal. Era importante que todos 
os portugueses conhecessem a sua História, 
pelo menos nos fatores essenciais. Aquilo que 
nos mudou e o que nos foi caracterizando como 
portugueses são aspetos que pretendi aqui 
estivessem esclarecidos. Quando pensei nos sete 
volumes que antecederam este livro, achei que 
estavam feitos, arrumados. Mas a editora achou 
que esta obra teria essa utilidade: dar a conhecer 
o evoluir da nossa História e as características 
que nos distinguem como povo autónomo. 

Foi um desafio reunir séculos tão 
distintos e complexos da História 
de Portugal num só volume?  
Sim. Embora para este volume 
único tenha feito algumas 
adaptações, mantenho no essencial 
o texto dos outros sete volumes 
ilustrados. Como era um texto 
para jovens houve a preocupação 
de ser muito didático, de as coisas 
estarem muito bem explicadas. 
Além de uma ordenação 
cronológica, que é o normal em 
História, a narrativa tem uma 
ordenação lógica que permite 
compreender a complexidade do 
processo histórico, principalmente 
em períodos mais complexos - 

como a crise final da Monarquia que conduziu 
à República. Toda a organização da obra 
teve a preocupação de conseguir explicar, 
preservando o rigor científico. É muito difícil 
fazer uma compilação de toda a riqueza da 
nossa História em tão pouco texto. De qualquer 
forma conseguimos ter todos os acontecimentos 
marcantes e, em muitos casos, ir a pormenores 
interessantes - o pormenor na História também 
é muito importante -, e sobretudo focar a 
mentalidade e os fenómenos culturais em todas 
as épocas.

Se tivesse de escolher um momento marcante da 
nossa História, qual escolheria?  
Como republicana, escolheria a implantação da 
República, embora reconheça que se fizeram 
vários erros em seguida. Outro momento 
marcante foi o 25 de Abril, que marcou mesmo a 
minha vida. Também me empolga a Expansão, 
época áurea de Portugal, não só pelo aspeto do 
heroísmo dos nossos marinheiros e guerreiros, 
mas sobretudo pelo contacto entre culturas 
que foi possível. O desenvolvimento científico 
que foi proporcionado, o facto de conhecermos 
outros mundos, o avanço do conhecimento, são 
questões que me empolgam mais do que os atos 
heróicos.

O que hoje nos distingue enquanto portugueses 
continua a ser reflexo da nossa História?  
Sim, acho que ainda temos muito de singular. 
Os portugueses são bastante permeáveis ao 

estrangeiro, talvez porque este 
‘feitio’ já vem de longe e porque 
há portugueses espalhados por 
todo o mundo. E a verdade é que 
sendo um povo do mundo, há 
variadíssimos aspetos que ainda 
nos distinguem. Conservamos 
muitos traços de períodos e 
acontecimentos que nos marcaram. 
Logo na ‘nacionalidade’, em que 
nos separámos dos outros reinos 
da Península, afirmamos uma 
certa individualidade. E penso 
que continuamos a afirmar. Não 
sou chauvinista nem nacionalista 
exagerada, mas continuo a achar 
que temos uma diferença saudável 
perante os outros povos.J RITA ALVES 

DOS SANTOS

Maria Cândida Proença

› Maria Cândida Proença
UMA HISTÓRIA 
CONCISA DE 
PORTUGAL
Círculo de Leitores, 808 pp., 24 
euros

Malala
 Eu sou Malala conta, 

na primeira pessoa, 
a história da jovem 
paquistanesa que "lutou 
pelo direito à educação 
e mudou o mundo". 
Aos dez anos, Malala 
Yousafzai viu a região 

onde vivia ser controlada pelos tali-
bãs, que impediam as jovens de fre-
quentar a escola. Desde criança que 
Malala deu corpo à luta pelo direito 
das mulheres à educação, tendo rece-
bido no ano passado o Prémio Nobel 
da Paz - tendo sido a pessoa a receber 
um Nobel com menos idade, 17 anos. 
Nesta edição para jovens leitores, 
dedicada "a todos aqueles que lutam 
pelos direitos humanos fundamentais 
e pela educação das crianças", Malala 
descreve o seu caminho desde a época 
em que vivia "livre como um passa-
rinho", passando pelo "crack, crack, 
crak" dos tiros, até ser baleada pelos 
talibãs, em 2012, ficando em risco 
de vida, e até à aos dias de hoje, em 
Birmingham, Inglaterra, onde agora 
reside. A edição inclui fotografias da 
infância e adolescência da autora em 
Swat, região do norte do Paquistão.

› Malala Yousafzai
EU SOU MALALA. ESTA É A 
MINHA HISTÓRIA
Editorial Presença, 238 pp, 14,90 euros

Língua
 Este é o 3º volume da 

coleção Lengalengando, 
que apresenta uma 
recolha de lengalengas, 
trava-línguas e canti-
lenas populares para os 
mais pequenos. Estas 
manifestações, trans-

mitidas oralmente de geração para 
geração, caracterizam-se por frases 
curtas, com a presença constante de 
rimas e repetições que se revelam um 
desafio para a língua. Algumas são 
acompanhadas por gestos ou fazem 
parte de jogos tradicionais, reflexo 
de origens rurais. As aqui reunidas 
por Marta Cancela são ilustradas por  
Ricardo Neto, aproximando-as das 
crianças de hoje. Um livro para reunir 
a família e pôr à prova a dicção de 
cada um. "Coma, comadre / Lima, 
limão / Azeite, vinagre / Pimenta 
com pão!"

› Marta Cancela com Ricardo Neto
LENGALENGANDO - 
LENGALENGAS, TRAVA-
LÍNGUAS E CANTILENAS 3
Papa-Letras, 48 pp, 7,50 euros

CR7
 Menino da Mamã é o mais recente 

livro de Álvaro Magalhães, um dos 
nossos melhores autores de livros 
para a infância e juventude, já pre-
miado por obras como O limpa-pala-
vras e outros poemas e Hipopóptimos 
- Uma história de amor. Agora 
dá-nos o "diário secreto (ficcionado, 
claro...) da mãe do melhor jogador 

do mundo", Cristiano 
Ronaldo. Inventivo e 
divertido, além dele 
também aparecem os 
outros jogadores de 
futebol mais famosos (e 
José Mourinho, Jorge 

Mendes, etc) e... as suas mães. Assim, 
com ilustrações de Carlos J. Campos, 
entramos num imaginário mundo 
secreto, desde criancinhas, do CR7 e 
de outros craques. ''Meninos das ma-
mãs'', ''Os três mandamentos'', ''Ser 
ou não ser (português): eis a questão'' 
e ''Aprendendo a ser rico'' são alguns 
dos capítulos do livro

› Álvaro Magalhães
MENINO DA MAMÃ
Verso da História, 144 pp, 14,95 euros

Pontuação
 A Tribo da Pontuação 

- A vida sentimental dos 
sinais de pontuação, 
de Rui Carreto, é um 
romance inspirado 
na obra de Joseph 
Campbell, que nos leva 
para o interior de um 

livro que ''nunca fora aberto para ser 
lido''. Neste mundo mágico vivem 
personagens como pontos finais, 
vírgulas, ponto e vírgula, pontos de 
exclamação, pontos de interrogação, 
reticências, dois pontos, ou traves-
sões. Também as ilustrações dos sinais 
de pontuação, feitas por Tânia Bailão 
Lopes, são um complemento bastante 
interessante. O livro está dividido em 
duas partes: as personagens pontuais 
e a floresta, e um romance pontual.

› Rui Carreto
A TRIBO DA PONTUAÇÃO -  
A VIDA SENTIMENTAL DOS 
SINAIS DE PONTUAÇÃO
Coisas de ler, 164 pp, 16,00 euros

Os Açores
 O Descobrimento 

Científico dos Açores, 
do investigador 
açoriano Luís M. 
Arruda, apresenta a 
sequência cronoló-
gica da descoberta 
científica daquele 

arquipélago. Uma análise que co-
meça no povoamento da região, e 
que destaca a passagem de Charles 
Darwin pela ilha Terceira, em 1836. 
Luís Arruda, 71 anos, natural da 
Horta, doutorado em Ciências, de 
cuja Faculdade, na Universidade de 
Lisboa, é prof. jubilado, percorre 
nesta obra o estudo científico dos 
Açores desde o seu povoamento à 
erupção do vulcão dos Capelinhos 
em setembro de 1957. O autor ana-
lisa as contribuições de viajantes, 
exploradores e cientistas, apresen-
tando um vasto acervo de docu-
mentação científica.

› Luís M. Arruda
DESCOBRIMENTO CIENTÍFICO 
DOS AÇORES
Instituto Açoriano de Cultura, 421 pp
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acompanhavam os alunos nos então 
denominados “postos da telescola”. 
Foi sim o contacto com a reali-
dade vivida por esses profissionais 
colocados em escolas situadas em 
locais recônditos, muitas delas sem 
as mínimas condições de trabalho. 
Constatei que a liberdade ainda não 
havia passado por ali.

Lecionar num Estabelecimento 
Prisional foi outro grande desafio. 
Conheci algo que eu sabia existir 
mas que nunca tinha visto. Ter, 
na minha frente, uma turma de 
alunos entre os 18 e os 60 anos 
de idade, privados de liberdade e 
que, ao fim do dia, se arranjavam 
como se fossem sair, para estarem 
presentes na aula, mostrou-me 
que o sonho comanda mesmo a 
vida, que errar é humano e que 
a reabilitação deverá ser sempre 
possibilitada.

Anos 80 e a instalação de 
escolas, uma das quais situada no 
alto de um monte a 70 kms de casa, 
uma nova aventura. Um edifício 
completamente vazio e a apetre-
char de junho a setembro… foi uma 
tarefa aliciante e também aluci-
nante. E, digo-o com orgulho, sei 
que o clima de alegria que ali deixei 
ainda hoje se vive nessa escola.

A chegada das tecnologias de 
informação às escolas desper-
tou-me interesse e levou-me ao 
mestrado em Tecnologia Educativa 
na Universidade do Minho. Para 
quê? Progredir na carreira? Não. 
O desafio parecia-me ser o de que 
talvez essas tecnologias abrissem 
janelas, criassem pontes de partilha 
de experiências e alargamento de 
horizontes. 

Anos 90 e novas aventuras gra-
ças aos computadores e à Internet 
(ainda a nascer nas escolas). Sou 
professora de português, o que eu 
quero é que todos os meninos e me-
ninas gostem de ler e de escrever. 
Os meninos e as meninas gostam 
de computadores. Por que não usá-
-los para desenvolver esse gosto?

O quê? Um sítio que compilasse 
pequenas fotobiografias de autores 
lusófonos de literatura infantojuve-
nil? Talvez.

Como? Com a ajuda e a boa von-
tade dos autores, bem como o apoio 

As aventuras de ser 
professora

Emília Miranda

¶
Emília (Maria Santiago) 

Miranda, 62 anos,  
é professora na Escola 

EB23 da Junqueira, 
Vila do Conde, tendo-o 
sido antes em Vila da 

Feira, Castelo de Paiva, 
Matosinhos, Espinho, 

Porto, Carvalhos  
e Lustosa. Tem várias 

publicações, mormente 
dois livros de apoio  
à leitura de obras 
de António Mota,  

e a intensa atividade  
que este seu autorretrato 

testemunha

E as aventuras continuaram… Em 
março de 2004 (os blogues tinham 
surgido em 2003) para dar voz aos 
meus alunos e a outros falantes de 
língua portuguesa, decidi criar o 
meu primeiro blogue. Este foi um 
dos projetos mais interessantes que 
desenvolvi e, à época, sem dúvida 
muito inovador. Permitiu aos meus 
alunos encetarem trabalho colabo-
rativo com falantes de língua portu-
guesa no Brasil e em França. 

Muitos blogues desenvolvi desde 
então, denominei-os "Voos em 
Língua Portuguesa". Todos foram e 
são dedicados à leitura de obras da 
lusofonia, à escrita individual e co-
laborativa, à interação entre alunos 
de escolas de diferentes países que 
são frequentadas por falantes de lín-
gua portuguesa. Houve videocon-
ferências, representações teatrais, 
encontros com escritores e até com 
ministros da Cultura! Maravilhosas 
criações de todas essas crianças 
nasceram. Uma delas foi mesmo 
denominada, pelo Observatório da 
Língua Portuguesa, de Hino à Lín-
gua Portuguesa http://www.nonio.
uminho.pt/vooslp2/?page_id=1232 
e permito-me contar em duas pin-
celadas a sua história.

Alunos meus, alunos de escolas 
brasileiras e de uma escola francesa 
leram diversas obras de diferentes 
autores (portugueses, brasileiros e 
angolanos) e, no final das leituras, 
foram desafiados a construir sex-
tilhas para cantar ao desafio. Essas 
rimas teriam de obedecer a três 
regras: incluir o nome dos autores, 
referir o nome das obras e algo do 
seu conteúdo.

Outro trabalho, também en-
quadrado nos blogues, foram os 
"Quadros da Lusofonia". Nova-
mente após leituras de biografias de 
personalidades lusófonas, os alunos 
versejaram-nas, músicos compu-
seram melodias para esses versos, 
uma coreografia, em jeito de revista, 
http://www.nonio.uminho.pt/
vooslp4/?p=431 foi representada e 
cantada pelos alunos no Auditório 
Municipal de Vila do Conde. Foi uma 
festa de luz, som e ritmo, maravi-
lhosa e divertida. 

Pelo meio coordenei projetos 
Comenius que levaram meninos a 
frequentar, por semanas, escolas em 
países europeus, como a Dinamarca 
e a Irlanda e tive até a sorte de fazer 
voar as minhas aventuras na web, de 
Hong-Kong a Washington, graças a 
um blogue sobre Alberto Santos Du-
mond http://voobpf.blogspot.pt/ .

Certamente que nada fiz sozinha. 
Tive alunos, amigos, autores, co-
legas, familiares que colaboraram, 
apoiaram, incentivaram, reconhe-
ceram e ajudaram. No fundo, somos 
todos cúmplices!

E termino pensando em Sebas-
tião da Gama quando dizia sobre 
os seus alunos: “O que eu quero é 
que vivam felizes.” Acho que tenho 
contribuído para a felicidade dos 
meus alunos: muitos gostam de ler, 
de escrever, de dançar, de cantar, de 
desenhar, de brincar, de sonhar, de 
aprender; alguns, hoje já pais e mães 
e mesmo avós, até são meus amigos 
(não só no FB).J

Dedicar a vida ao ensino é uma 
aventura constante. Creio que 
herdei esse espírito aventureiro dos 
meus pais, ambos professores fora 
do comum que, em 1950, tiveram 
a “ousadia” de fundar uma escola 
mista, laica e livre numa pequena 
vila do norte do país, a Vila da Feira.

Foi no Externato de Santa Maria 
que iniciei os meus estudos. Sempre 
fui uma aluna mediana, nunca re-
provei mas gostava tanto de brincar, 
de estar com os amigos, de ouvir 
os meus avós a contarem histórias, 
que o estudo e os trabalhos de casa 
eram sempre algo que não estava em 
primeiro plano.

Nos anos 70 entrei na Faculdade 
de Letras do Porto. O meu percurso 
académico foi sinuoso. Comecei por 
frequentar Filologia Germânica. 
Graças ao 25 de Abril de 74, por via 
da reforma que criou os Estudos 
Anglísticos e Germanísticos, optei 
pelos Anglísticos que mais me agra-
davam. As reformas continuaram 
e, pouco depois, um ministro da 
Educação resolveu dizer que essas 
variantes deixariam de existir, e que 
tudo voltaria ao que era. Inscrevi-
-me em Filologia Românica. Estava 
no 2.º ano quando nova reforma 
surgiu: as Línguas e Literaturas 
Modernas. Tive de optar pois havia 
um prazo temporal para a obtenção 
do grau de bacharel ou licenciado, 
no meu caso impossível de cumprir. 
Planos de estudo para trás e para 
a frente. A melhor opção, e a que 
mais me agradava, era a variante 
de Estudos Franceses e Ingleses. 
E assim terminei essa licenciatura 
com o dobro das cadeiras exigidas 
na altura dadas as várias passagens 
pelos diversos cursos.

Todas estas alterações, os tempos 
de mudanças sociais, políticas e 
educativas que vivi enquanto aluna 
da faculdade, o clima de tolerância 
e liberdade que sempre existiu em 
casa, prepararam-me para enfren-
tar o desafio de ser professora.

Nos anos 70 comecei a lecionar. 
Tinha 23 anos e fui colocada numa 
escola noturna, com turmas com-
postas por alunos mais velhos do 
que eu. Se tive receio? Claro que tive 
mas, falando com a minha mãe, ela 
apenas me disse: “Se estiveres bem 
segura do que estás a ensinar, nada 
tens a temer.” E assim foi e é.

Continuando com as aventuras 
vividas, uma das mais interessantes 
foi a da autoria e apresentação de 
aulas na antiga Telescola, sistema 
de ensino via televisão iniciado em 
1965 porque a escolaridade obriga-
tória passou a ser de seis anos e não 
havia professores suficientes para 
fazer face a essa obrigatoriedade.

A maior riqueza dessa expe-
riência não foram as centenas 
de quilómetros percorridos para 
trabalhar com os professores que 

tecnológico da Universidade do 
Minho e a minha vontade? Certa-
mente.

Onde? Na World Wide Web 
através do Centro de Competência 
da Universidade do Minho? Claro! E 
assim nasceu o Netescrit@ http://
www.nonio.uminho.pt/netescrita/, 
de acesso completamente livre.

Comecei por publicar uma 
pequena fotobiografia escrita por 
um autor que eu conhecia bem. Esse 
autor levou-me a outro. O segundo, 
ao terceiro e assim sucessivamente 
até que consegui a cumplicidade 
de 15 autores portugueses (infeliz-
mente o tempo que as atuais tarefas 
burocráticas, e não pedagógicas e 
didáticas, tomam a um professor, 
não me permitem a dedicação a este 
projeto como gostaria). Apesar disso 
consegui que sete autores brasileiros, 
um moçambicano e um angolano se 
juntassem também a esta rede.

Mas eu não queria que o Netes-
crit@ fosse apenas um repositório 
estático dessas fotobiografias. 
Queria que houvesse interação (a 
possível no 1º ano do século XXI) 
entre os pequenos leitores e os 
autores e assim contribuir para o 
desenvolvimento desse gosto de ler 
e de escrever.

Nasceu então a escrita colaborativa 
com os autores. De salientar que es-
távamos mesmo no início do século e 
foi necessário criar um software para 
que, em qualquer parte do mundo, 
através de um clique, os interessados 
dessem continuidade a uma história 
iniciada por autores presentes no 
Netescrit@. Várias histórias nasceram 
e podem ser lidas em http://www.
nonio.uminho.pt/netescrita/esc_co-
lab/terminadas.html

Se interagir virtualmente com os 
autores era importante no desen-
volvimento da escrita, conhecê-los 
pessoalmente e ouvi-los contar 
as suas histórias seria excelente. 
Nasceram as "Palavras Ilustra-
das". Convidei diversos autores a 
contarem histórias suas que eram 
acompanhadas por música ao vivo e 
desenho no momento realizado em 
vidro fosco. Juntar estas formas de 
expressão revelou-se uma atividade 
que mereceu as melhores críticas 
por parte dos pequenos assistentes.

d
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Á G U A L O N G A

Salão Paroquial de Água Longa
T Harpagão, o Velho Avarento 
De Molière. Produção Teatro olimpo (Ansião).
21 de novembro – 21h30

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. 

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, Duarte 
Guimarães, Guilherme Gomes, entre outros.
4ª E 5ª, às 20h; 6ª E sáb., às 21h; DoM., às 16h

até 15 de novembro
T O Mandarim
A partir de Eça de Queiroz. Encenação 
de Teresa Gafeira. Interpretação de André 
Alves, Celestino silva , Joana Franco Campos,
João Farraia, Maria Frade e Pedro Walter.
3ª A 5ª, às 15h; 6ª, às 15h E 21h30; 
sáb., às 16h E 21h30; DoM., às 16h

11 a 22 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: Rui Massena
14 de novembro – 21h30
M 181º Aniversário Banda Amizade
21 de novembro – 21h30
M Benjamin Clementine: Sons em Trânsito
24 de novembro – 21h30

B R A G A

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
E O Theatro e a Arquitetura
segundo momento do Projeto Memória.
até 5 de dezembro

M Bragafado
14 de novembro – 21h30
M Sons do Conservatório
15 de novembro – 11h
M XX Trovas
21 de novembro – 21h
M Benjamin Clementine
22 de novembro – 21h30
T Oratória do Vento
De Vergílio Alberto Vieira. Dramaturgia 
e encenação de Rui Madeira. Interpretação de
André Laires, António Jorge Dias, Carlos Feio,
João Chelo, Rogério boane, entre outros. 
12, 13, 24 a 26 de novembro, 
1 a 3 de dezembro – 21h30
T Las Heridas del Viento
Autoria e direção de Juan Carlos Rubio. 
Interpretação de Kiti Mánver e Dani Muriel.
20 de novembro – 21h30

B R A G A N Ç A

Centro de Arte 
Contemporânea 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 José B. Marques: Contemporâneo Desnudo
até 22 de novembro
E Looking For Something
Pintura/instalação e desenho de Mónica Capucho.
até 13 de dezembro

C O I M B R A

Museu Nacional de Machado de Castro
Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070
3ª A DoM., DAs 10h às 18h

E Anozero: Família
De Rui Chafes e Pedro Costa, 
com Jean-Marie straub & Danièle huillet.
até 31 de janeiro 2016

C R A T O

Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa
R. do Mosteiro. Tel.: 245 997 210
E Même
até 31 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 Orquestra Clássica de Espinho
Patrycja Gabrel – soprano.
Jean-Marc burfin - direção musical.
obras de A. Zemlinsky e G. Mahler.
21 de novembro – 21h30

É V O R A

Galeria da Casa de Burgos
R. de burgos, 5. Tel.: 266 769 450
2ª A 6ª, DAs 9h às 12h30 E DAs 14h30 às 17h30

E Intervenção Arquitetónica em 
Contexto Arqueológico. Propostas 
e Desafios para a Cidade de Braga
até 8 de janeiro 2016

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

3ª A DoM., DAs 9h30 ás 17h30

M Tanger de Mui Folgar -
Instrumentos de Música 
Antiga Séculos XVI/XVIII
até 8 de dezembro
M Curiosidades de 
D. Frei Manuel do Cenáculo
até 31 de dezembro
M 100 Anos de Museu
até 31 de dezembro

Sé de Évora
M Concertos de Órgão 
por António Esteireiro
15 de novembro – 16h30

F A R O

Teatro das Figuras
horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
M David Fonseca: Futuro Eu
14 de novembro – 21h30
T Atlas Faro
Conceito, luz e direção artística 
de Ana borralho & João Galante.
21 de novembro – 21h30

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
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B o v a r y
De 18 a 22 de novembro, na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues revisita universo de Gustave Flaubert. 

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T Festival Temps D’Images 
Lisboa 2015: Erasure
Conceção de Pedro Manuel.
Interpretação de Inês Jacques 
e Pedro Manuel.
14 de novembro – 21h30
15 de novembro – 15h30
T Bovary
Texto de Tiago Rodrigues, a partir 
de Gustave Flaubert. Encenação de 
Tiago Rodrigues. Interpretação de 
Carla Maciel, Gonçalo Waddington,
Isabel Abreu, Pedro Gil, Tónan Quito.
4ª, às 19h; 5ª A sáb., às 21h; DoM., às 16h

18 a 22 de novembro
T Festival Temps 
D’Images Lisboa 2015:
Stop Motion para Eadweard

Texto e encenação de Ricardo Cabaça.
Interpretação de Daniela Rosado, Elisa-
bete Pedreira, Nuno bernardo.
21 de novembro – 21h30
22 de novembro -16h30
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G U A R D A

Museu da Guarda
R. General Alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
3ª A Dom., DAs 10h às 19h

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

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 Outonalidades - 
We Bless This Mess
12 de novembro – 22h
M Campanula Herminii
14 de novembro – 21h30
M Concerto para Olhos 
Vendados - Luís Antero
20 de novembro – 21h30
T Jardim de Estrelas 
Produção Teatro serra de montemuro.
18 de novembro – 10h30 e 14h30
T Em Memória - Ou a 
Vida Inteira Dentro de Mim 
Coprodução Gambozinos e 
Peobardos - Grupo de Teatro da 
Vela e Trigo Limpo Teatro Acert.
21 de novembro – 21h30

G U I M A R Ã E S

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
Tel. (info.): 253 424700
3ª A Dom., às 10h às 19h

E Os Inquéritos [à Fotografia e ao 
Território] - Paisagem e Povoamento
até 31 de janeiro 2016

L I S B O A

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
A Ilusões de Papel
Conceção plástica e produção de Patrícia Freire.
Dramaturgia e encenação de Joana Barros Vídeo. 
13 de novembro – 10h (escolas)
14 e 15 de novembro – 16h

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

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
A O Que Fazer Daqui para Trás
Proposta e direção de João Fiadeiro. 
Performers e cocriação de Adaline Anobile, 

Carolina Campos, márcia Lança, 
Iván haidar e Daniel Pizamiglio.
11 a 14 de novembro – 21h30

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

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
C Quarenta Anos de Independências
Conferência internacional interdisciplinar, que
assinala os 40 anos das independências dos países
africanos de língua oficial portuguesa.
18 a 20 de novembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
D Força
Criação e direção artística  de Filipa Francisco.
Cocriação e interpretação de Carlos Fernandes,
Carlos Nery, Celeste melo, Cristina Gonçalves,
Isabel millet, michel, entre outros. 
12 a 14 de novembro – 21h
15 de novembro – 16h
D ENRA
20 de novembro – 21h
21 de novembro – 16h e 21h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
D A Festa da Insignificância
De Paulo Ribeiro. Interpretação de  Filipa 
Peraltinha, Teresa Alves da silva, são Castro,
André Cabral, António Cabrita, entre outros.
13 e 14 de novembro – 21h30
D Trisha Brown Dance Company
20 e 21 de novembro – 21h30

Teatro Camões
Parque das Nações. Tel.:  218  923  477
D Lídia
Coreografia de Paulo Ribeiro. Interpretação
musical da orquestra metropolitana de Lisboa,
sob a direção musical de Pedro Neves.
12 de novembro – 15h (escolas)
13, 14 e 15 de novembro – 21h
16 de novembro – 16h
D Morceau de Bravoure
Criação e direção de Cão solteiro, com a 
colaboração de André Godinho. Coreografia 
de Rui Lopes Graça. Interpretação de artistas 
da Companhia Nacional de Bailado e os atores
Cecília henriques, Patrícia silva e Paulo Lages. 
12, 13, 14, 19, 20 e 21 de novembro - 21h
15 e 22 de novembro - 16h
18 de novembro – 15h

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
E Leitores dos Clássicos: 
Edições Italianas na Transição 
do Século XV para o Século XVI
até 30 de janeiro 2016

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 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

E Próximo Futuro: Arte em 
Rede – Lugares-entre-lugares
até 19 de novembro
E O Círculo Delaunay
obras de sonia e Robert Delaunay.
20 de novembro a 22 de fevereiro 2016
E Hein Semke. Um Alemão em Lisboa
20 de novembro a 22 de fevereiro 2016

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

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 Echoes on the Wall: 
Ana Cardoso: Progresso
até 29 de novembro
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E Temps d’Images Loops.Lisboa 
até 24 de janeiro 2016
E Narrativa de uma Coleção - Arte 
Portuguesa na Coleção da Secretaria de
Estado da Cultura (1960-1990)
até 12 de junho 2016
E Rui Toscano: Civilizações de Tipo I, II e III
21 de novembro a 31 de janeiro 2016
E Premio Sonae Media Art 2015
21 de novembro 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
E Afinidades Eletivas. 
Julião Sarmento Colecionador
até 3 de janeiro 2016

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 Do Japão. A Beleza em Miniatura:
Inro e Netsukes (Séculos XVIII-XIX)
até 31 de dezembro
E Obra Convidada: 
A Sagrada Família com Santa Ana
De D. Theotokopoulos, El Greco (1541-1614).
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 Entre o Terreno e o 
Arquivo: Equipamentos de 
Registo Etnográfico (1947-1989)
24 a 30 de novembro

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
Um dos elementos chave desta exposição é a pre-
sença da azulejaria, aspeto muitas vezes ignorado
da obra do autor e que terá neste espaço um
lugar de destaque e a reflexão que merece.
até 15 de novembro
E A Água no Azulejo Português do
Século XVIII
até 31 de dezembro

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

E Coleção Anadia: Traje e Acessórios
até 31 de dezembro

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da ajuda. Tel.: 213 620264
E Ricordo di Venezia. Vidros de Mura-
no da Casa Real Portuguesa
até 29 de novembro
E Fotografia Tirée par… 
a Rainha e a Fotografia
até 20 de janeiro 2016

Panteão Nacional
Tel.: 218 854 820
3ª a Dom., Das 10h às 17h

E O Poder Sublime
Exposição de fotografia Dina salvador.
até 13 de dezembro

Picadeiro Real do 
Museu Nacional dos Coches
Pç. afonso de albuquerque. Tel.: 213 610 850
E As Far as the Eye Can’t See
13 de novembro a 20 de dezembro

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
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 Genesis Piano Project em Portugal
16 de novembro – 21h

M La Petite Merveille e Il Prete Rosso
Por musica alchemoca. 
18 de novembro – 20h
M Mário Laginha Trio: 
A Biblioteca dos Músicos
Em estreia, duas peças inéditas dedicadas 
a José saramago e a Fernando Pessoa.
18 de novembro – 21h
M Há Fado no Cais: Carla Pires
21 de novembro – 21h
M Academia de Música de Lisboa.
Concerto de Santa Cecília
22 de novembro – 17h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M António Eustáquio e Carlos Barretto
14 de novembro – 21h30

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
M Pacho Flores, Camerata Atlântica
obras de Cimarosa, neruda, Romero, Louis
Daquin, oscher, Piazzolla, entre outros.
12 de novembro – 21h
M Coro Participativo, Coro 
Gulbenkian, Orquestra Gulbenkian
obras de händel.
14 de novembro – 19h
15 de novembro – 16h
M Ensemble Pygmalion
obras de J. s. Bach .
19 de novembro – 21h
M Rodrigo Leão, 
Coro e Orquestra Gulbenkian
obras de Rodrigo Leão, 
steve Bartek, Carlos Tony Gomes.
20 e 21 de novembro – 21h30

M Lulu de Alban Berg
Transmissão em direto da metropolitan opera.
21 de novembro – 17h30
M Recital de Piano por Jean-Yves Thibaudet
obras de Ravel.
24 de novembro – 19h

Maria Matos Teatro Municipal
av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M Deradoorian: 
24 de novembro – 22h

Museu da Música
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
M Um Músico Um Mencenas 2015
Cremilde Rosado Fernandes interpreta 
“música Ibérica do século XVIII” 
no Pianoforte Van Casteel (1763).
21 de novembro – 18h

Picadeiro Real do Museu Nacional dos Coches
Pç. afonso de albuquerque. Tel.: 213 610 850
M Ensemble de Trompetes
obras de J. salgueiro, m. Broiles, aida, entre outros.
22 de novembro – 17h

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
T Bocageana Teatral: 
na Diáspora dos Sentidos (1765-2015)
Performance por Isabel Pinto.
14 de novembro – 16h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
T Projeto Teatral: 
Nenhuma Entrada Entrem
até 23 de dezembro

Maria Matos Teatro Municipal
av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Projeto Teatral: O Sabão
14 de novembro – 22h
T Projeto Teatral: Coro (Reposição)
19 a 21 de novembro – 21h30

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. 
14, 21 e 28 de novembro – 18h30
até 30 de maio 2016 (escolas, todas as segun-
das-feiras, exceto feriados e férias escolares)

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
T O Reino de Pernas P´Ro Ar
Espetáculo de teatro infantil (18 meses 
aos 6 anos) pela companhia Cativar.
15 de novembro – 10h30

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da ajuda. Tel.: 213 620264
T Giù la Maschera 
Encenação de Bruno Lovadina. 
Interpretação de nora Fuser, Bruno Lovadina,
m° Luca Chiavinato m° Ludovico mosena.
19 de novembro – 18h30

Teatro da Politécnica
R. da Escola Politécnica, 58. Tel.:  213 916 750
T O Tempo 
De Lluïsa Cunillé. Encenação de Jorge silva melo. 
3ª E 4ª, às 19h;  5ª E 6ª, às 21h; sáB., às 16h E às 21h

até 12 de dezembro
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G U A R D A

Museu da Guarda
R. General Alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
3ª A Dom., DAs 10h às 19h

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

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 Outonalidades - 
We Bless This Mess
12 de novembro – 22h
M Campanula Herminii
14 de novembro – 21h30
M Concerto para Olhos 
Vendados - Luís Antero
20 de novembro – 21h30
T Jardim de Estrelas 
Produção Teatro serra de montemuro.
18 de novembro – 10h30 e 14h30
T Em Memória - Ou a 
Vida Inteira Dentro de Mim 
Coprodução Gambozinos e 
Peobardos - Grupo de Teatro da 
Vela e Trigo Limpo Teatro Acert.
21 de novembro – 21h30

G U I M A R Ã E S

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
Tel. (info.): 253 424700
3ª A Dom., às 10h às 19h

E Os Inquéritos [à Fotografia e ao 
Território] - Paisagem e Povoamento
até 31 de janeiro 2016

L I S B O A

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
A Ilusões de Papel
Conceção plástica e produção de Patrícia Freire.
Dramaturgia e encenação de Joana Barros Vídeo. 
13 de novembro – 10h (escolas)
14 e 15 de novembro – 16h

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

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
A O Que Fazer Daqui para Trás
Proposta e direção de João Fiadeiro. 
Performers e cocriação de Adaline Anobile, 

Carolina Campos, márcia Lança, 
Iván haidar e Daniel Pizamiglio.
11 a 14 de novembro – 21h30

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

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
C Quarenta Anos de Independências
Conferência internacional interdisciplinar, que
assinala os 40 anos das independências dos países
africanos de língua oficial portuguesa.
18 a 20 de novembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
D Força
Criação e direção artística  de Filipa Francisco.
Cocriação e interpretação de Carlos Fernandes,
Carlos Nery, Celeste melo, Cristina Gonçalves,
Isabel millet, michel, entre outros. 
12 a 14 de novembro – 21h
15 de novembro – 16h
D ENRA
20 de novembro – 21h
21 de novembro – 16h e 21h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
D A Festa da Insignificância
De Paulo Ribeiro. Interpretação de  Filipa 
Peraltinha, Teresa Alves da silva, são Castro,
André Cabral, António Cabrita, entre outros.
13 e 14 de novembro – 21h30
D Trisha Brown Dance Company
20 e 21 de novembro – 21h30

Teatro Camões
Parque das Nações. Tel.:  218  923  477
D Lídia
Coreografia de Paulo Ribeiro. Interpretação
musical da orquestra metropolitana de Lisboa,
sob a direção musical de Pedro Neves.
12 de novembro – 15h (escolas)
13, 14 e 15 de novembro – 21h
16 de novembro – 16h
D Morceau de Bravoure
Criação e direção de Cão solteiro, com a 
colaboração de André Godinho. Coreografia 
de Rui Lopes Graça. Interpretação de artistas 
da Companhia Nacional de Bailado e os atores
Cecília henriques, Patrícia silva e Paulo Lages. 
12, 13, 14, 19, 20 e 21 de novembro - 21h
15 e 22 de novembro - 16h
18 de novembro – 15h

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
E Leitores dos Clássicos: 
Edições Italianas na Transição 
do Século XV para o Século XVI
até 30 de janeiro 2016

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 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

E Próximo Futuro: Arte em 
Rede – Lugares-entre-lugares
até 19 de novembro
E O Círculo Delaunay
obras de sonia e Robert Delaunay.
20 de novembro a 22 de fevereiro 2016
E Hein Semke. Um Alemão em Lisboa
20 de novembro a 22 de fevereiro 2016

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

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 Echoes on the Wall: 
Ana Cardoso: Progresso
até 29 de novembro
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E Temps d’Images Loops.Lisboa 
até 24 de janeiro 2016
E Narrativa de uma Coleção - Arte 
Portuguesa na Coleção da Secretaria de
Estado da Cultura (1960-1990)
até 12 de junho 2016
E Rui Toscano: Civilizações de Tipo I, II e III
21 de novembro a 31 de janeiro 2016
E Premio Sonae Media Art 2015
21 de novembro 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
E Afinidades Eletivas. 
Julião Sarmento Colecionador
até 3 de janeiro 2016

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 Do Japão. A Beleza em Miniatura:
Inro e Netsukes (Séculos XVIII-XIX)
até 31 de dezembro
E Obra Convidada: 
A Sagrada Família com Santa Ana
De D. Theotokopoulos, El Greco (1541-1614).
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 Entre o Terreno e o 
Arquivo: Equipamentos de 
Registo Etnográfico (1947-1989)
24 a 30 de novembro

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
Um dos elementos chave desta exposição é a pre-
sença da azulejaria, aspeto muitas vezes ignorado
da obra do autor e que terá neste espaço um
lugar de destaque e a reflexão que merece.
até 15 de novembro
E A Água no Azulejo Português do
Século XVIII
até 31 de dezembro

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

E Coleção Anadia: Traje e Acessórios
até 31 de dezembro

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da ajuda. Tel.: 213 620264
E Ricordo di Venezia. Vidros de Mura-
no da Casa Real Portuguesa
até 29 de novembro
E Fotografia Tirée par… 
a Rainha e a Fotografia
até 20 de janeiro 2016

Panteão Nacional
Tel.: 218 854 820
3ª a Dom., Das 10h às 17h

E O Poder Sublime
Exposição de fotografia Dina salvador.
até 13 de dezembro

Picadeiro Real do 
Museu Nacional dos Coches
Pç. afonso de albuquerque. Tel.: 213 610 850
E As Far as the Eye Can’t See
13 de novembro a 20 de dezembro

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
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 Genesis Piano Project em Portugal
16 de novembro – 21h

M La Petite Merveille e Il Prete Rosso
Por musica alchemoca. 
18 de novembro – 20h
M Mário Laginha Trio: 
A Biblioteca dos Músicos
Em estreia, duas peças inéditas dedicadas 
a José saramago e a Fernando Pessoa.
18 de novembro – 21h
M Há Fado no Cais: Carla Pires
21 de novembro – 21h
M Academia de Música de Lisboa.
Concerto de Santa Cecília
22 de novembro – 17h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M António Eustáquio e Carlos Barretto
14 de novembro – 21h30

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
M Pacho Flores, Camerata Atlântica
obras de Cimarosa, neruda, Romero, Louis
Daquin, oscher, Piazzolla, entre outros.
12 de novembro – 21h
M Coro Participativo, Coro 
Gulbenkian, Orquestra Gulbenkian
obras de händel.
14 de novembro – 19h
15 de novembro – 16h
M Ensemble Pygmalion
obras de J. s. Bach .
19 de novembro – 21h
M Rodrigo Leão, 
Coro e Orquestra Gulbenkian
obras de Rodrigo Leão, 
steve Bartek, Carlos Tony Gomes.
20 e 21 de novembro – 21h30

M Lulu de Alban Berg
Transmissão em direto da metropolitan opera.
21 de novembro – 17h30
M Recital de Piano por Jean-Yves Thibaudet
obras de Ravel.
24 de novembro – 19h

Maria Matos Teatro Municipal
av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M Deradoorian: 
24 de novembro – 22h

Museu da Música
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
M Um Músico Um Mencenas 2015
Cremilde Rosado Fernandes interpreta 
“música Ibérica do século XVIII” 
no Pianoforte Van Casteel (1763).
21 de novembro – 18h

Picadeiro Real do Museu Nacional dos Coches
Pç. afonso de albuquerque. Tel.: 213 610 850
M Ensemble de Trompetes
obras de J. salgueiro, m. Broiles, aida, entre outros.
22 de novembro – 17h

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
T Bocageana Teatral: 
na Diáspora dos Sentidos (1765-2015)
Performance por Isabel Pinto.
14 de novembro – 16h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
T Projeto Teatral: 
Nenhuma Entrada Entrem
até 23 de dezembro

Maria Matos Teatro Municipal
av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Projeto Teatral: O Sabão
14 de novembro – 22h
T Projeto Teatral: Coro (Reposição)
19 a 21 de novembro – 21h30

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. 
14, 21 e 28 de novembro – 18h30
até 30 de maio 2016 (escolas, todas as segun-
das-feiras, exceto feriados e férias escolares)

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
T O Reino de Pernas P´Ro Ar
Espetáculo de teatro infantil (18 meses 
aos 6 anos) pela companhia Cativar.
15 de novembro – 10h30

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da ajuda. Tel.: 213 620264
T Giù la Maschera 
Encenação de Bruno Lovadina. 
Interpretação de nora Fuser, Bruno Lovadina,
m° Luca Chiavinato m° Ludovico mosena.
19 de novembro – 18h30

Teatro da Politécnica
R. da Escola Politécnica, 58. Tel.:  213 916 750
T O Tempo 
De Lluïsa Cunillé. Encenação de Jorge silva melo. 
3ª E 4ª, às 19h;  5ª E 6ª, às 21h; sáB., às 16h E às 21h

até 12 de dezembro
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Teatro da Trindade
Lg. da Trindade, 7A. Tel.: 213 423 200
T Allo, Allo!
Encenação de Paulo Sousa Costa e João didelet.
Interpretação de João didelet, Elsa Galvão,
oceana Basílio, José Carlos Pereira, entre outros.
4ª A SáB., àS 21h30; doM., àS 18h

11 de novembro a 27 de dezembro 
T Os Pés no Arame
Encenação de Renato Godinho. 
Interpretação de Igor Regalla, Sara Prata, 
Sofia nicholson e Renato Godinho.
5ª A SáB., àS 21h45; doM., àS 17h

19 de novembro a 20 de dezembro
T A Bela e o Monstro
Encenação de Paulo Sousa Costa / João didelet. 
4ª A 6ª, àS 11h E 14h (ESCoLAS); SáB., àS 16h; doM., àS 15h

21 de novembro a 27 de dezembro 

Teatro Municipal de São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
T O Jardim Zoológico de Cristal
de Tennessee Williams. Encenação de Sandra
Faleiro. Interpretação de Cucha Carvalheiro,
Inês Pereira, João Vicente e Pedro Lacerda.
4ª A SáB., àS 21h; doM., àS 17h30
11 a 22 de novembro
T É Impossível Viver
dramaturgia e encenação de Ana Luena. 
Interpretação de João Lagarto e Sérgio Praia.
5ª A SáB., àS 21h; doM., àS 17h30
19 a 29 de novembro

M A f r A

Palácio Nacional de Mafra 
Tel.: 261 817 550
T A fórmula de Deus
de José Rodrigues dos Santos. Produção Fatias de Cá.
15, 22 e 29 de novembro – 16h16

O L I V A L B A S T O

Centro Cultural Malaposta
R. Angola. Tel.: 219 383 100
T O Natal da rosita
Teatro para a infância pela Trupilariante.
SáB., àS 16h; doM., àS 11h

14 de novembro a 27 de dezembro
T Oração
Criação Coletiva Crinabel Teatro.
20 e 21 de novembro – 21h30
22 de novembro – 17h
T A Loja dos Sonhos
Teatro para a infância pela Cativar.
doM., àS 11h45
22 de novembro a 27 de dezembro

P E S O D A r É g u A

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

E Matéria <=> ficção: 4ª Edição 
BIOS Projeto Anual 2014 e 2015
até 31 de dezembro
E Extinção III
até 3 de janeiro de 2016

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
M The Aces
21 de novembro – 21h30
T Albertine, O Continente Celeste
Texto e encenação de Gonçalo Waddington.
Interpretação de Carla Maciel e Tiago Rodrigues.
14 de novembro – 21h30

P O r T I M ã O

TEMPO - Teatro Municipal de Portimão 
Lg. 1.º de dezembro.Tel.: 282 402 470
T A Tourada
Construção de bonecos e adereços de João Costa. 
12 e 13 de novembro – 10h e 14h (escolas)
14 de novembro – 16h

P O r T O

Casa das Artes
R. Ruben A, 210. Tel.: 226 000 454
SáB., doM., 3ª E 5ª, dAS 14h àS 19h30

E Costuras à flor da Pele
até 18 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 Madrid Off
até 31 de dezembro
E Autoportraits
até 29 de novembro

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 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
E Novo Banco revelação 2015: Bruno Zhu
20 de novembro a 31 de janeiro 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 Solistas da Barroca: Música 
francesa e Alemã ao Estilo Italiano
obras de J. Martin hotteterre, G. P. Telemann,
G. F. händel,  F. Couperin, entre outros.
11 de novembro – 21h30
M Oferenda a Bach
Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de heinz holliger.
obras de h. holliger, J. S. Bach e C. Koechlin.
13 de novembro – 21h
M Música Coral Sacra
Pelo Coro Casa da Música, 
sob a direção musical de nicolas Fink.

obras de h. Schütz e J. S. Bach.
15 de novembro – 18h
M raul Midón
16 de novembro – 21h30
M Quarteto de Cordas de Matosinhos
obras de J. B. Santos, Carrapatoso e  hindemith.
17 de novembro – 19h30
M fado à Mesa
20 de novembro – 20h30
M As Paixões de Wagner
Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, com direção musical de Baldur 
Brönnimann. Com Magdalena Anna hofmann
(soprano) e digitópia Collective (eletrónica).
Palestra pré-concerto por Mário Azevedo.
obras de E. nunes e R. Wagner.
21 de novembro – 18h
M Clássicos do fado de Coimbra
21 de novembro – 21h30
M recital de Piano por 
João Bettencourt da Câmara
23 de novembro – 21h
M Darmstadt, Passado e futuro
Pelo Remix Ensemble Casa da Música, 
sob a direção musical de Peter Rundel. Com a
participação de Wolfgang Mitterer (eletrónica).
obras de K. Stockhausen, P. Boulez e W. Rihm.
24 de novembro – 19h30

Casa das Artes
R. Ruben A, 210. Tel.: 226 000 454
T A Coleira de Bóris
de Sérgio Roveri, pela Companhia Seiva Trupe.
13 a 15 de novembro – 23h
T Posso falar de Mim?
Espetáculo destinado essencialmente 
ao público escolar. Produção Teatro Aramá.
20 e 21 de novembro – 21h45

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

até 15 de novembro

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
T um Objeto e Seus Discursos 
por Semana: Casaco de D. Afonso V
21 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
E Caixa - Considerações sobre o lugar
Exposição de André Banha e orlando Franco.
até 27 de dezembro

T r O f A

Casa da Cultura da Trofa
Av. d. diogo Mourato. Tel.: 252 400 090
M Meninos Cantores da Trofa 
22 de novembro – 18h

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 
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 SemConsenso, Banda 
Desenhada, Ilustração e Política
até 20 de março 2016

V I L A r E A L

Teatro de Vila real
Al. de Grasse3. Tel.: 259 320 000
M I festival de guitarra em 
Trás-Os-Montes e Alto Douro
13 e 14 de novembro – 17h
M real festival de Tunas femininas
14 de novembro – 21h
M El Show de Dodó
18 de novembro – 22h30
M Best Youth
20 de novembro – 21h30
T As Mentiras Que os Homens Contam
Encenação de Margem narrativa.
Interpretação de Almeno Gonçalves, Joaquim
nicolau, Fernando Ferrão e António Melo.
21 de novembro – 21h30

V I S E u

Teatro Viriato
Lg. Mouzinho de Albuquerque. Tel.: 23 2480 110
D New Age New Time
21, 22 e 24 de novembro

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

Teatro Viriato
Lg. Mouzinho de Albuquerque. Tel.: 23 2480 110
2ª A 6ª, dAS 13h àS 19h E EM dIAS dE ESPETáCuLo

E Viseu A… Não Tropeçar na Cultura
Exposição de fotografias de José Alfredo.
até 19 de dezembro
T Barulheira
de João Sousa Cardoso, 
a partir da obra de álvaro Lapa. 
13 de novembro – 21h30

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

GABInETE dE ESTRATéGIA, 
PLAnEAMEnTo E AVALIAção CuLTuRAIS

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 S. 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, entre outros. 
11,12 13 de novembro – 15h e 21h
14 de novembro – 21h
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