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São 1200 páginas inéditas, escritas na 
cadeia de Luanda e no Tarrafal entre 
1962 e 1971. Um excecional documento 
político e literário, a chegar às 
livrarias, sobre o qual escrevem 
os seus organizadores, 
Margarida Calafate 
Ribeiro, Mónica 
V. Silva e Roberto 
Vecchi, que também  
entrevistam o autor 
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Uma coleção inglesa Na Gulbenkian Uma das mais importantes 
coleções privadas de arte do Reino Unido, a Wentworth-
Fitzwilliam, criada ao longo de 400 anos, apresentada na 

Fundação Gulbenkian, em Lisboa. Um 
conjunto de 56 obras, sobretudo retrato e 
paisagen, de grandes mestres como Anton 
van Dyck, Canaletto, Claude Lorrain, Sir 
Joshua Reynolds, Sir Thomas Lawrence, 

Claude Joseph Vernet, William van de Velde II, Jan van Goyen, 
Hans Memling, Salomon van Ruysdael ou George Stubbs, numa 
exposição, comissariada por Luisa Sampaio, que se inaugura a 
27, na galeria de Exposições temporárias do edifício sede.

Coleção Masaveu: Grandes Mestres da Pintura Espanhola. 
El Greco, Zurbarán, Goya, Sorolla é a exposição que está 
patente no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em 
Lisboa, até 3 de abril, numa parceria com a Ritmos. ‘’A 
coleção é notável, tem grandes obras incontornáveis, 
dignas de qualquer museu do mundo’’ diz ao JL António 
Filipe Pimentel, diretor do MNAA. A mostra apresenta 
obras que pela primeira vez saem de Espanha, numa 
iniciativa preparada especialmente para o museu 
português.  

Esta é a primeira vez que a coleção Masaveu sai de 
Espanha. Como a conseguiu trazer para Lisboa?  
O convite foi feito por nós e os responsáveis pela coleção 
consideraram-no de importância estratégica. Terão achado 
que a revelação internacional da 
coleção  no MNAA lhe dará grande 
prestigio. Empenhámo-nos muito 
em trazer a exposição para o museu.

Porquê?  
Pareceu-nos interessante receber 
uma coleção de pintura espanhola, 
tendo em conta o grande contributo 
de Espanha para a História da 
Pintura Universal. Depois também 
pelas relações que naturalmente 
se estabelecem com o espólio do 
museu. Ribera, Zurbarán, por 
exemplo, são pintores que se 
entrecruzam com o nosso  acervo, 
permitindo um dialogo dinâmico 
e uma chamada de atenção  para a importância da coleção 
de pintura europeia do MNAA. E é tudo isso que faz desta 
exposição um enorme privilégio para Portugal. Aliás a 
imprensa espanhola tem-lhe dado grande destaque.

O que se pode esperar ao visitar esta exposição?  
Trata-se de uma espécie de história de pintura espanhola 
entre o século XV e XX, através de uma sequência de 
grandes obras de grandes mestres, como El Greco, o 
Zurbarán, o Goya e o Sorolla, entre muitos outros.  

Que obras gostaria de destacar?  
Há muitas, mas por exemplo, O cristo despejado das suas 
vestes, de El Greco; a Santa Catarina, de Zurbarán. Sorolla 
tem também uma representação muito qualificada, 
há uma sala inteira só dedicada a ele. Também há uma 
virgem com um menino maravilhosa, pintada por 
Bartolomé Esteban Murillo, que pertenceu a um Infante 
meio português, neto de D. João VI... A escolha é difícil. 
Algumas obras são apresentadas aqui pela primeira vez, 
e é um projeto especialmente feito para nós, não é sequer 
um remake da exposição de Madrid de 2013, que foi a 
única apresentação da revelação da coleção após 1987, 
quando foi exposta uma coleção de 50 obras no Museu do 
Prado.

Quais são as suas expectativas em relação a exposição?  
Que o público português perceba o privilégio que é 
receber uma grande exposição no MNAA, e não perca a 
oportunidade de fruir desta coleção que é a mais reservada 
das coleções privadas espanholas. J

António Filipe Pimentel
Coleção Masaveu no MNAA

'DEMOCRACIA NA 
ERA DIGITAL'

''Democracia na Era Digital'' 
é o primeiro tema que abre 
o ciclo de palestras ''Viver na 
Sociedade Digital''. Reunindo 
participantes das artes, cultu-
ra, política e internet, o ciclo 
tem como objetivo ''pensar e 
debater as condições de vida 
na era digital'', uma vez que o 
mundo digital está cada vez 
mais presente nas nossas vidas 
e transforma-as. Deste modo, 
os primeiros intervenientes são 
Markus Beckedahl, jornalista 
e editor do blogue netzpolitik.
org, e Marisa Matias, deputada 
do Parlamento Europeu pelo 
Bloco de Esquerda, que vão 
conversar sobre ''Democracia 
na Era Digital'' num encontro 
moderado por Nicolau Santos,  
no dia 30 de novembro, às 
dezanove horas, no Goethe-
Institut em Lisboa.  

CINANIMA 2015

The Master, do escocês Riho 
Unt, foi o grande vencedor 
do 39º Festival Internacional 
de Cinema de Animação, que 
decorreu em Espinho, de 9 a 15 
de novembro. O filme conta 
a história de Popi e Huhuu, 
um cão e um macaco que 
aguardam, em casa, a chegada 
do seu dono. Na competição 
nacional, Amélia & Duarte, 
de Alice Guimarães e Mónica 
Santos, arrecadou o Prémio 
António Gaio. A curta metra-
gem de oito minutos, realizada 
em stop-motion e pixilação, 
conta a história de duas pes-
soas e aquilo que enfrentam 
após o fim da sua relação. 
Vincente Nirõ, realizador de 
#Lingo, curta que retrata a 
dependência das tecnologias, 
foi distinguido na categoria de 
Jovem Cineasta Português com 
mais de 18.

CINEMA ISRAELITA 
VOLTA A LISBOA

Sabena Hijacking, My Version, 
do realizador Rani Saar, vai 
abrir a oitava edição do Ciclo 
de Cinema Israelita, que se 
realiza, entre os dias 3 e 9 de 
dezembro, no Cinema City 
de Alvalade, em Lisboa. The 
Dove Flyer, de Nissim Dayan, 
filme que já tinha sido exibido 
em 2014 volta a estar em 
exibição. Rabin, The Last Day, 
de Amos Gitai; Atomic Falafel, 
de Dror Shaul ; Apples from the 
desert, de Matti Harari e  Arik 
Lubetzky;  Fire Birds de Amir 
I. Wolf e The Kind Words, de 
Shemi Zarhin,  vão estar tam-
bém em exibição nesta mostra, 
organziada pela Embaixada 
de Israel em Lisboa e a New 
Lineo Cinemas, que procura 
fazer uma seleção dos mais 
significativos filmes israelistas 
do último ano.

CELEBRAR ANTÓNIO 
VARIAÇÕES

O ciclo Entre Braga e Nova 
Iorque assinala o aniversário 
de António Variações, que 
nasceu a 3 de dezembro 
em Fiscal, distrito de Braga. 
António Variações e o poder 
do sonho, comunicação 
de Manuela Gonzaga, e 
As Variações de António, 
exposição de fotografias de 
Teresa Couto Pinto, dão início 
à programação na Galeria de 
Artes e Ofícios de Amares, 
a 3, às 21 e 30. BragaNY é o 
espetáculo de homenagem 
ao cantor que conta com a 
participação de Tiago Cavaco, 
Selma Uamusse e Rui Pregal 
da Cunha, sob a direção de 
Samuel Úria. O concerto 
realiza-se no Theatro Circo de 
Braga, a 4, às 21h30, onde a 
noite continua com um dj set 
de Rui Miguel Abreu.

2 * destaque
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¶ "Celebrar os 725 anos da 
Universidade de Coimbra e os 
falantes de língua portuguesa no 
mundo" são os dois grandes obje-
tivos do Congresso Internacional 
Língua Portuguesa: Uma Língua 
de Futuro, que decorre, de 2 a 4 
de dezembro,no Convento de São 
Francisco, em Coimbra, nas pa-
lavras do seu coordenador, Carlos 
Reis.  O Prof. da Universidade 
de Coimbra e antigo diretor da 
Biblioteca Nacional disse ainda 
ao JL: "O congresso reconhece a 
importância das diferenças nas 
variantes da língua, incluindo as 
singularidades linguísticas, com 
um certo potencial inovador, que 
existem no Brasil ou em Angola, 
mas também a necessidade de 
encontrar uma convergência de 
futuro, levantando a questão: será 
que daqui a 100 anos nos entede-
remos em Português". 

Carlos Reis define o congres-
so como "uma reunião científica 
que reflete sobre questões ao 
nível social, linguístico, etc; que 
chama a atenção para a necessi-
dade da criação e articulação de 
uma política da língua, com um 
entendimento mínimo entre os 
estados". E acrescenta: "Na minha 
opinião pessoal, nos últimos 20 
anos a política foi praticamente 
nula. Faltam ações práticas em 
áreas como o ensino do português 
no estrangeiro, o uso da língua na 
Internet e nas organizações inter-
nacionais. Isto vai muito além do 
Acordo Ortográfico".

O Congresso é composto por 
mesas e conferências plenárias 

Congresso Internacional Língua Portuguesa
Uma Língua de Futuro 

com os temas A língua portugue-
sa na era digital e na sociedade de 
informação, por António Horta 
Branco, António Dias Figueiredo 
e Aline Vilavicencio; O ensino da 
língua portuguesa: desafios da 
diversidade, por Carlos Alberto 
Faraco, Gregório Firmino e Maria 
Antónia Mota; O português como 
língua literária: inovação, plurali-
dade, diversidade, por Lídia Jorge, 
Germano Almeida, Luís Cardoso 
e João Melo; e a Português: língua 
de conhecimento por João Costa 
e Multilinguismo em sociedades 
pós-coloniais: Subsídios para uma 
descolonização do discurso acadé-
mico, por Perpétua Gonçalves. 

Paralelamente, o congresso 
acolhe grupos de comunicações 
com os seguintes temas: A língua 
portuguesa na era digital e na 

sociedade da informação (por 
Janaína Silva, Martha Mendes, 
Noádia Silva) ; As dinâmicas de 
inovação da língua portuguesa 
(por  Ana Karina Bastos, Clara 
Barros, Silvania Chagas); O ensino 
da língua e da literatura (por 
Antonino Silva e Isabel Santos, 
Caroline Becker, Isabelle Marques 
e Michelle Koven, e Monica 
Lupetti e Matteo Migliorelli); A 
língua portuguesa como língua de 
conhecimento científico (Mário 
Mesquita e Sónia Passos, Daniel 
Cruz e Rui Pereira); Pluralidade 
e diversidade da língua portu-
guesa (Aline Ponciane, Augusto 
Soares da Silva e Joelma Silva); O 
Ensino da língua e da literatura 
(Conceição Pereira, 

Maria João Marçal, Maria do 
Céu Fonseca e Ana Alexandra 
Silva, entre outros); A língua 
portuguesa como língua de co-
nhecimento científico (Adalberto 
Fernandes, Adelaide Chichorro, 
entre outros); ou Pluralidade e 
diversidade da língua portuguesa 
(João Muteteca Nauegue, Hans-
Peter Heilmar, entre outros).

Na programação cultural, 
salienta-se o concerto de Mário 
Lúcio, ministro da Cultura de 
Cabo Verde, no dia 2 de dezembro, 
pelas 21 e 30, no Conservatório de 
Música de Coimbra, e o lança-
mento do seu livro, intitulado 
Biografia do Língua que se realiza-
rá no Convento de São Francisco. 
E ainda a peça de teatro Mar Me 
Quer, a partir de Mia Couto, pelo 
grupo de Teatro Meridional, no 
Teatro da Cerca de S. Bernardo. J

Carlos Reis  A importância das variantes, 
a necessidade das convergências

  Aquilino é o escritor em destaque no Festival 
Tinto no Branco que a Câmara Municipal de Viseu, 
com produção executiva dos Booktailors, organiza 
entre os próximos dias 4 e 6 de dezembro. A 
obra do autor de Quando os Lobos Uivam dá 
mote a várias conversas entre escritores, numa 
programação que cruza os livros, a poesia, a 
História e o vinho. O encontro, aliás, decorre no 
Solar do Vinho do Dão e inclui workshops sobre o 
nectar dos deuses. 

A primeira conversa sobre Aquilino junta 
Francisco José Viegas e Manuel Carvalho, com o 
tema “O pior dos crimes é produzir vinho mau, 
engarrafá-lo e servi-lo aos amigos” (dia 4, às 21 
e 30). Seguem-se, no dia 5, mais três debates: 
“Se regionalista é ter descrito outra coisa que 
não Lisboa, não reclamo melhor diploma”, com 
Alberto Santos, Manuel da Silva Ramos e João 
Luís Oliva, às 18; “Só as ânsias valem porque 
os triunfos, esses, acabam em bocejos", com 

Festival literário em Viseu

Fernando Dacosta e Patrícia Reis, às 21 e 30; 
e “Os meus assuntos vou buscá-los à história 
natural racionalizando-os”, com Rui Cardoso 
Martins e Valério Romão, às 22 e 30. Bruno Vieira 
Amaral e Karla Suárez encerram, no dia 6, às 17, a 
revisitação aquilina, num diálogo a partir do tema 
“Em verdade o Português nunca aprendeu outra 
coisa que não fosse rezar”. 

Outros destaques do Festival Tinto no Branco 
são as visitas guiadas a Viseu, com histórias e 
estórias da cidade. No dia 5, às 11, o passeio está a 
cargo de Miguel Real, enquanto o do dia seguinte, 
6, à mesma hora, será conduzido por Deana 
Barroqueiro. Há ainda conversas com o chef Hélio 
Loureiro (dia 5, às 16), Paulo Moreiras (dia 5, às 
17), André Domingues e José Silva (dia 5, às 23 e 
30) e Deana Barroqueiro e Pedro Almeida Vieira 
(dia 6, às 16). Sobre poesia falam (e dizem) António 
Gil, Núria Madruga, Sónia Balacó e Renato Filipe 
Cardoso (dia 5, à meia noite). J

Os atentados terroristas de Paris de sexta-feira, 13, que 
fizeram 129 mortos e mais de 350 feridos, quase cem em 
estado grave, trouxeram de novo ao coração da Europa 
o horror, a barbárie e a morte. Para cúmulo em nome de 
Deus, do Profeta, através de crimes hediondos praticados 
por e/ou com a força da "fé". Mais mortífero ataque no 

nosso continente, depois do de Madrid de 11 de março de 2004, que matou 
191 pessoas e feriu 2 050, sucede ao que também na capital francesa ocor-
reu em 7 de janeiro, contra a redação do Charlie Hebdo. O qual, embora com 
um muitíssimo menor número de vítimas (12), suscitou uma ampla reação 
e uma manifestação, em Paris, que juntou mais de um milhão de pessoas, 
entre elas muitos dos mais destacados dirigentes políticos, sobretudo 
europeus. 

Desta vez, não houve uma manifestação semelhante. Mas a repercussão 
mundial naturalmente não foi menor; e os efeitos sobre os residentes em 
Paris, e sobre as sempre dezenas de milhares de visitantes/turistas, foram, 
e continuam a ser, (ainda) mais dramáticos e profundos. Porque, para 
além dos números das vítimas, o primeiro atentado teve um alvo concreto, 
visando "punir" os que na ótica dos terroristas desrespeitavam o Profeta: 
para eles a liberdade não é um direito civilizacional mas um pecado 
mortal... Enquanto os atentados de agora visaram e atingiram indiscrimi-
nadamente gente comum e em sítios que todos frequentam: um estádio de 
futebol, uma casa de espetáculos, restaurantes, a própria rua.

Por acaso estive em Paris poucos dias após os assassínios de janeiro e 
os de agora. E se a repulsa e a indignação são os mesmos, o sentimento de 
medo e insegurança passou a ser muito maior, com notórias consequên-
cias a vários níveis. Por exemplo, o tempo médio de espera para entrar na 
exposição Picassomania, no Grand Palais, era de duas horas; quando lá 
passei, quinta-feira, 19, nem sequer havia fila e quase não havia visitantes 
(o que me permitiu vê-la). E desta vez, mais do que da anterior, me vieram 

à memória e aos sentidos os poe-
mas de Aragon e de Éluard sobre 
Paris, em outras circunstâncias 
dramáticas, terríveis, que não têm 
nada a ver com as atuais (nada? 
ou no fundo, na base, pode haver 
qualquer coisa de comum, pouco 
que seja?...).  Poemas de dor e luta 
durante a ocupação nazi. Poemas 
de resistência, de que ainda sei de 
cor fragmentos. E resistir é o que é 
preciso, também agora. Em Paris, 
para nós uma cidade símbolo da 
liberdade, da fraternidade, da cul-
tura. E fora de Paris. Não se pode 

mudar a forma de vida, por medo ou excesso de prudência (e, neste aspeto, 
julgo preocupantes algumas das medidas do governo belga no último fim 
de semana); não se pode dar ideia que com os seus crimes os terroristas 
conseguem os seus objetivos. "Paris  ma belle ville/ Tu vas te libérer Paris/ 
Paris tremblanto comme une étoile/ Notre espoir survivant" (Éluard).      

JOSÉ CÉSAR PAULOURO DAS NEVES Também em Paris - como em 
Maputo, Madrid, Bruxelas (na REPER) e em Roma - foi embaixador de 
Portugal o José César, que agora nos morreu. Era um um cidadão ínte-
gro, um grande diplomata, um homem de espírito e de cultura, com uma 
escrita que fazia adivinhar o escritor que não chegou a ser porque seguiu 
outros caminhos. Ao contrário dos diplomatas que brilham nos salões e nos 
coktails, pela pose e pela frase, ele era discreto, modesto, voluntariamente 
apagado ou se tentando apagar; e, no entanto, nunca ouvi sobre nenhum 
outro tão unânime reconhecimento por todas as suas altas qualidades - 
que posso testemunhar. Sempre igual a si próprio, desde os tempos de 
Coimbra, sempre fiel aos seus princípios e valores, sabedor, competente, 
atento aos outros, com enorme capacidade de trabalho e de compreen-
são do mundo e suas novas realidades. Gostaria de aqui falar dele mais de 
espaço. Mas como nem cabe, nem esta coluna pode ser um constante "obi-
tuário", remeto os leitores para a p. 33, na qual se publica um texto inédito 
seu e sobre ele se diz mais alguma coisa.J

Paris, Paris...

“Resistir. Em Paris, 
cidade símbolo 
da liberdade, da 
fraternidade, da 
cultura. E fora de Paris

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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Estreia em 
Almada

 A tragédia otimista, um texto 
original de Vsevolod Vichnievski, 
com encenação e dramaturgia de 
Rodrigo Francisco, sobe à cena do 
Teatro Municipal Joaquim Benite, 
em Almada, a 4 de  Dezembro. 
Situando-se no período da guerra 
civil russa, a peça tem inter-
pretação de Adriano Carvalho, 
Ana Cris, André Albuquerque, 
André Gomes, Carlos Pereira, 
João Tempera, Manuel Mendonça, 
Marco Trindade, Marinus Luyks, 
Miguel Eloy e Pedro Lima. 
Participam ainda nesta nova pro-
dução da Companhia de Teatro de 
Almada alunos da escola secundá-
ria Anselmo de Andrade e o grupo 
Refugiacto.

Prémio  
Tabula Rasa

 Eduardo Lourenço foi um dos 
distinguidos do Festival Literário 
Tabula Rasa. Além de um pro-
grama de debates e mesas-re-
dondas, que decorreu entre os 
passados dias 18 e 22, a iniciativa 
da Junta de Freguesia de Fátima, 
em colaboração com o Movimento 
Internacional Lusófono, incluiu 
ainda a atribuição de vários pré-
mios. O ensaísta recebeu o mais 
importante, o de Vida e Obra. As 
outras categorias foram atribuídas 
a livros lançados este ano: Uma me-
nina está perdida no século XX à pro-
cura do pai, de Gonçalo M. Tavares 
(Ficção); O fruto da gramática, de 
Nuno Júdice (Poesia); Do querer ao 
ter há muita conta a fazer, de Maria 

da Conceição Vicente e Catarina 
Pinto (Infantojuvenil) e Itinerâncias 
de Escrita III, de Joaquim Cerqueira 
Gonçalves (Filosofia). 

Antologia  
de Almada  
no Brasil

 Fernando Cabral Martins e Sílvia 
Laureano Costa organizam a anto-
logia de José de Almada Negreiros, 
Poesia é criação, recentemente lança-
da no Brasil, com a chancela da Ateliê 
Editorial de São Paulo. A obra, que 
pretende dar uma visão do universo 
multifacetado do poeta e artista plás-
tico modernista aos leitores brasilei-
ros, tem o apoio da Direcção-geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

A apresentação na Gulbenkian, em Paris Da esq.ª para a dtª, André Velter, Eduardo 
Lourenço, Luísa Brás Oliveira e Anne-Marie Quint

e Brasileiros da Un. de Paris III, e já 
verteu para a sua língua numerosos 
escritores da nossa, de Gil Vicente e 
Camões a Machado de Assis. 

Finalmente, Nuno Júdice leu, 
em português, dois dos seus poe-
mas incluído na caixa Cinq poètes 
portugais, também recentemente 
editado pela Gallimard, com cinco 
pequenos livros com poemas de 
(além dele) Fernando Pessoa, 
António Ramos Rosa, Eugénio de 
Andrade e Herberto Helder - sendo 
as traduções lidas por André Velter. 
E, claro, também esteve presente 
e edição, com a mesma chancela 
de Os Lusíadas, em tradução de 
Hyacinthe Garin e com prefácio de 
Vasco Graça Moura.J

Une vie écrite é o título da coletânea 
de textos de Eduardo Lourenço que 
acaba de ser editado em França com 
a prestigiosa chancela da Gallimard, 
e que foi lançada na quinta-feira, 19, 
numa sessão na sede da Gulbenkian, 
em Paris. A Fundação apoiou esta 
edição, como muitas e muitas outras 
de obras portuguesas que têm sido 
publicadas naquele país, por editoras 
como a de Michel Chandeigne, 
a Métailié, com a sua coleção 

Bibliothèque portugaise, dirigida por 
Pierre Léglise-Costa, e a Escampette. 
Naquela sessão, aliás, a adminis-
tradora da Fundação com o pelouro 
do anteriormente chamado Centro 
Cultural Gulbenkian de Paris, Isabel 
Mota, referiu-se a esses significativos 
apoios, bem como à importância da 
obra de Lourenço.

O volume agora editado, Une 
vie écrite (título que reporta a outro 
livro do nosso ensaísta e pensador 
publicada em França, em 2004, pela 
Escampette, Montaigne ou la vie écri-
te) reúne 13 ensaios de EL, original-
mente escritos em francês, selecio-
nados pela organizadora do volume, 
Luísa Brás Oliveira (LBO), que o 
apresentou. Na circunstância LBO 
revelou que começou por escolher 
cinco textos, chegou aos 23, e depois, 
até por questão de espaço, teve de 
se limitar aos 13 referidos. Que se 
centram “em duas noções centrais 
da sua obra: a Europa e a Poesia”, 
e tendo a organizadora procurado, 
sublinhou, “um compromisso entre 
o que podia representar a obra de 
EL, sem esquecer o eco que os textos 
escolhidos deviam ter para o leitor 
francês”. 

Por sua vez Eduardo Lourenço 
falou mais de Montaigne do que de si 

e da sua obra. No entanto, respon-
dendo a perguntas de André Velter, 
poeta (prémio Goncourt), ensaísta 
e crítico, diretor da coleção Poesia/
Gallimard, disse, por exemplo, 
entender que “a essência do ensaio 
é o diálogo” e “tudo (lhe) é pretexto 
para dialogar consigo próprio”. Na 
sua conhecida valorização da criação 
e da poesia, Lourenço afirmou tam-
bém que “só os poetas têm capacida-
de de sair dessa espécie de trevas que 
somos nós mesmos”; e considerou 
que o que mais distingue os homens 
é “a imaginação e não o pensamen-
to”.  Sobre a tradução para francês 
do(s) textos de Lourenço falou Anne-
Marie Quint, a profª que dirige o de-
partamento de Estudos Portugueses 

Eduardo Lourenço
editado na Gallimard  CICLO DE CONFERÊNCIAS AAI, 

Arquitetura, Arte e Imagem, recebe como con-

vidados a artista Fernanda Fragateiro e o arq.º 

Manuel Aires Mateus na sua 3ª sessão, a 27, às 

18, na Casa das Artes, no Porto.

 ORPHEU FILOSÓFICO, colóquio sobre o 

contributo da Geração de Orpheu para a filoso-

fia e o pensamento portugueses, com Giancarlo 

de Aguiar, Sofia. A. Carvalho e Miguel Real, no 

auditório da Biblioteca Nacional, em Lisboa, 

amanhã, 26, às 11h30.

 FRAGMENTOS, exposição de pintura e 

desenho de Raúl Perez, inaugura no Centro 

Cultural de Cascais,  sexta-feira, 27, às 21h30. 

Patente até 28 de fevereiro.

 ANTÓNIO MEGA FERREIRA, José 

Fajardo e José Mário Silva conversam sobre 

Dom Quixote, com moderação de Anabela 

Mota Ribeiro, na Bertrand do Chiado, em Lisboa, 

a 3 de dezembro, às 18h30.

 DAS SOMBRAS E DO NEVOEIRO, 

exposição de gravuras e desenhos de Joanna 

Latka na Galeria das Salgadeiras, em Lisboa, até 

9 de janeiro.

 MILOŠ FORMAN em destaque no ciclo 

Arte de Cartaz Cinematográfico Checo, na 

Casa das Artes, no Porto, de 28, sábado, a 2 de 

dezembro, às 21h30.

 CLARABÓIA, adaptação do romance de 

José Saramago pelo Teatro A Barraca, em Lisboa, 

em cena a partir de 10 de dezembro.

 MANUEL PEDRO NUNES orienta O 

Belcanto Comentado, curso e grupo de leitura 

sobre a Norma, de Bellini, e o 2º belcanto 

italiano, na Fundação das Casas de Fronteira e 

Alorna, em Lisboa, a 2 e 3 de dezembro, às 19.

 OFICINA PORTÁTIL DE ARTES apresenta 

uma mixtape, fruto do trabalho dos jovens 

que participaram na iniciativa em 2015, e um 

documentário sobre a história do projeto, a 26, 

às 22, no B.leza, em Lisboa.

 GRANDES QUINTETOS COM PIANO 
II apresentam Opus 87, de Johann Nepomuk 

Hummel, e A Truta, de Franz Schubert, no 

Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 29, às 17.

 ARTE POR TERRAS DE NUN'ÁLVARES, 
livro de Vítor Serrão e Ana Maria Farinha, é 

apresentado na Fundação Calouste Gulbenkian, 

em Lisboa, a 3 de dezembro, às 18h30.

 1º CONGRESSO DO BOMBO recebe 

grupos de bombos tradicionais e orquestras 

de percussão de vários pontos do país na Aula 

Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, 

sábado e domingo, 28 e 29.

 JÚLIO RESENDE, pianista que recentemen-

te lançou o álbum Fado & Further, no palco com 

Silvia Pérez Cruz e Moreno Veloso, no Centro 

Cultural de Belém, em Lisboa, sábado, 28, às 21.

 HISTÓRIA E POESIA, UM DIÁLOGO 
MEDIADO PELA ARTE, conferência de 

Mário Avelar, ensaísta e professor da Faculdade 

›  b r e v e s ‹ de Letras de Lisboa, hoje, 25, na Academia 

Portuguesa da História.

 FATAL - OUTRAS CENAS apresenta 

grupos e espetáculos premiados em várias 

edições do Festival Anual de Teatro Académico 

de Lisboa, no auditório do Refeitório I da 

Universidade de Lisboa, a 28 e 30 de novembro, 

e a 1 de dezembro, às 21h30.

 YOUR BEST GUESS, lançado a 27, às 19, 

na Mala Voadora do Porto, resulta da residência 

artística do dramaturgo Chris Thorpe no Porto, 

no âmbito do programa Uma Família Inglesa.

 ORATÓRIA DO VENTO, de Rui Madeira, 

em cena no Theatro Circo, em Braga, hoje e 

amanhã, 25 e 26, e nos dias 1 e 3 de dezembro, 

às 21 e 30.

 FÁTIMA, SA, livro do Padre Mário de 

Oliveira, apresentado a 1 de dezembro, às 21h30, 

na Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira. 

 OUTONO DOS LIVROS 2015, feira de 

edições de livros na Biblioteca Nacional, em 

Lisboa, até sábado, 28.

 JOSÉ VIALE MOUTINHO apresenta o 

livro Águas Negras, a 27, às 21h30, no salão da 

Assembleia Municipal de Espinho. 

 CARLOS BARRETO E ANTÓNIO EUS- 
TÁQUIO no Concerto de Celebração e Memó-

ria dos 35 anos da Companhia de Teatro de 

Braga, a 27, às 21 e 30, no Teatro Circo, em Braga.

 PERSONAGENS, exposição de pintura de 

Teresa Ricca, inaugura a 28, às 17, na Sala da 

Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso 

Pinheiro, em Águeda. 

 

 RICARDO TOSCANO, jovem saxofonista, 

em concerto nos dias 27 e 28, às 21 e 30, na 

Culturgest, em Lisboa.

 HOMENAGEM A ANA HATHERLY com 

peças musicais, leituras, conversa aberta e pro-

jeção do filme Ana Hatherly - A Mão Inteligente, 

de Luís Alves de Matos, na Galeria Diferença, em 

Lisboa, a 5, às 16.

 SOFIA DINGER apresenta a peça A Grande 

Ilusão, no âmbito do Y#12 - Festival de Artes 

Performativas, no Auditório Teatro das Beiras, 

na Covilhã, amanhã, 26, às 21h30.

 YUCK FACTOR, peça de Ana Vitorino 

e Carlos Costa, em cena no Teatro Carlos 

Alberto, no Porto, até sábado, 28, às 21, e 

domingo, 29, às 16.

 FINTA - 21º Festival Internacional de Teatro 

da ACERT apresenta teatro, performance, expo-

sições e música em Tondela até 7 de dezembro.

 4, peça de Rodrigo García, sobe à cena no 

Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, a 5 de 

dezembro, às 21.

 LE BOUC, criação do Projeto Ruínas com 

interpretação de Susana Nunes, no Cine-Teatro 

Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo, até 

sábado, 28, às 21h30.

 FESTA DOS LIVROS GULBENKIAN, 

edições a preços especiais começa hoje, 25, no 

edifício Sede da Fundação Gulbenkian, em Lisboa. 
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A encomenda 
prodigiosa

Joia da coroa da política artística e mecenática 

de D. João V, o Rei Magnânimo, o seu acervo 

de ourivesaria e paramentaria é considerado a 

maior e melhor coleção de arte italiana do 

período barroco fora de Itália. A história desta 

prodigiosa obra é agora apresentada em livro, 

em ensaios de vários especialistas, abundante 

documentação gráfica e um DVD que regista 

os recentes trabalhos de conservação e res-

tauro que lhe devolveram o seu esplendor ini-

cial. A Capela Real de São João Batista 

da Igreja de São Roque, em parceria 

com a  Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

e o Museu São Roque, é uma edição da 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 
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Natália Correia Uma voz sempre rebelde, inconfundível

dos traços deste enfant terrible do 
25 de Abril? Que a sua estratégia 
e sagacidade foram decisivas para 
o êxito do movimento militar que 
destroçou o regime fascista; que o 
solicitam diversas vocações artís-
ticas, face às quais a política é arte 
sumamente aborrecível; que gostava 
de ser actor, e essa inclinação rea-
liza-a ele no histrionismo da gesti-
culação com que infringe o rigor da 
geometria dos gestos políticos; que 
dá entrevistas indiscretas, desorbi-
tadas do que convém dizer e do que 
convém calar; que a burocracia ine-
rente ao cargo de governador militar 
que desempenha o entedia mortal-
mente; que tem a paixão de viver, e 
essa dádiva calorosa ao presente lhe 
vem ao ardor do rosto.

Pelo retrato que a fama lhe vai 
exigindo, e que ele, com pródigo 
agrado, vai dando à fama, adivinha-
-se que este Otelo é daquela estirpe 
revolucionária que não aceita que 
se quebrem, na rotina que prende à 
realidade os efeitos da sublevação, 
as altas ondas da revolução que 
levantaram. Os que preparam o 

 Poderão poetas, artistas, escrito-
res e todos a quem o dom de criar 
ou de viver os grandes sentimen-
tos concede a graça da subversão 
criadora ter por menos prejudiciais 
certos regimes ou chefias que, com 
menor rigor, se apliquem a domes-
ticar os homens. O que não é conce-
bível é vermos esses insaciáveis do 
presente (poetas, artistas, grandes 
amorosos, etc.) galardoarem com 
apologias os altos funcionários do 
poder que, sempre em nome do 
futuro, nos vão roubando grandes 
doses do presente.

Bem diversa é a atitude dos 
homens de letras e de artes face às 
personalidades que meteoricamente 
encarnam a crença nos processos 
da convulsão revolucionária. Uns e 
outros têm em comum essa avidez 
do presente que os torna insubmis-
sos aos sacrifícios que o poder lhes 
exige, subjugando-os ao mito do 
futuro. Existe, assim, uma revolução 
da poesia, como há uma poética 
da revolução. Eis porque Guevara 
suscita poemas e canções e Fidel 
Castro, caído das fogosas alturas 
da Sierra Maestra na cátedra do 
realismo político, é mais uma figura 
controversa das variantes socialistas 
alojadas no poder. Torna-se, pois, 
claro que a mesma antítese que 
antagoniza políticos e homens da 
convulsão criadora igualmente fun-
ciona na incompatibilidade virtual 
que inconcilia a tipologia do político 
com a do revolucionário.

Por motivos muito idênticos aos 
que ditam a simpatia que letrados 
e artistas votam aos homens da 
insaciabilidade revolucionária, são 
estes adoptados pela vox populi. Na 
sua substância intuitiva e poética, 
que traduz a paixão de viver sofrea-
da pelos poderes políticos, éticos 
e económicos, a alma colectiva é 
impressionada pelos transportes que 

não obedecem às leis da razão que 
orienta o poder desvitalizador do 
presente. Sempre que no horizonte 
desta inclinação da alma colectiva 
surge uma figura que apresente os 
sinais da insaciabilidade revolucio-
nária, a popularidade que canaliza 
esse impulso de simpatia procura 
envolver o seu alvo em excen-
tricidades que lhe demarcam a 
singularidade. Aqui, quero chegar 
à explicação da popularidade que, 
no painel dos vultos que fizeram a 
revolução de Abril, distingue um 
homem cujos gestos denotam mais 
impulsividade revolucionária do que 
docilidade à inevitável burocrati-
zação que secunda os movimentos 
revolucionários. Esse homem cha-
ma-se Otelo Saraiva de Carvalho, 
ou antes Otelo, ou melhor, o Otelo, 
como prefere a temperatura afectiva 
que lhe granjeou a sua dissonância 
dos comedimentos impostos pelo 
poder de que lhe coube disfrutar 
no regime, que muito deve à sua 
ferramenta revolucionária.

Que nos dizem os clarins da fama 
que tão clamorosamente se apropria 

meio-dia das revoluções dificilmen-
te se adaptam ao declínio da luz que 
puseram no seu esplendor.16 Como, 
porém, evitar o declínio térmico 
das revoluções? A degradação da 
luz revolucionária é exigida pelo 
politismo que fixa numa nova inter-
pretação as orientações e aspirações 
do impulso revolucionário. Esta 
nova interpretação, consequente 
da marcha dos acontecimentos 
pós-revolucionários tal como ela 
se apresenta na óptica dos novos 
dirigentes, surge, na perspectiva do 
revolucionário puro, o homem da 
«hora revolucionária», como uma 
contra-revolução. Estabelecido o 
politismo, o revolucionário, que é 
o protagonista de uma acção que 
incide no presente, não se adapta 
aos sacrifícios que a nova ordem 
lhe exige a fim de construir um 
futuro que nada diz à sua paixão 
de viver. Por outras palavras, as de 
Raoul Vaneigem: do ponto de vista 
do radicalismo revolucionário, «a 
revolução cessa o instante em que se 
torna necessário sacrificarmo-nos 
por ela».

É exagerado, quiçá erróneo, 
caracterizar-se a fisionomia revolu-
cionária do brigadeiro Otelo a esta 
luz tão intensa da psicologia do re-
volucionário. Todavia, é óbvio que o 
retrato que a sua popularidade pôs a 
circular, e que ele prazenteiramen-
te autografa, melhor se insere no 
álbum dos revolucionários do que 
no dos políticos. Terminada a festa 
do momento revolucionário que as 
Forças Armadas proporcionaram à 
alma colectiva e à vida individual 
dos portugueses, a objectividade 
do facto consumado foi chaman-
do à actuação política os oficiais 
que desencadearam a explosão 
revolucionária. A evolução desta 
intervenção das Forças Armadas na 
vida política do País tende mesmo 
a acentuar-se. É uma imposição do 
politismo pós-revolucionário, que 
não poderá evitar artificializar cada 
vez mais as ligações entre as exigên-
cias da prática política e as direc-
trizes enunciadas no entusiasmo do 
assalto revolucionário. Ora, o que se 

Natália Correia
Diário, crónicas e inéditos

vai tornando num ponto de curiosas 
interrogações é a seguinte despro-
porção: à medida que os elementos 
do MFA integrados na acção política 
se vão tornando cada vez mais 
políticos, o singular Otelo, numa 
peremptória popularidade, vai-se 
individualizando cada vez mais, 
numa pirotecnia de gestos caracte-
rísticos da tipologia revolucionária. 

Não me proponho tirar conclu-
sões, que seriam precipitadas. O 
que eu não posso evitar é discorrer 
sobre uma personalidade insur-
recta aos paradigmas discursivos 
e gestuais de um politismo que 
arrefece a vivacidade dos momen-
tos revolucionários. E é em nome 
da subtil identidade que sempre 
ligou os poetas aos revolucionários 
que me pergunto: qual o destino 
deste homem, num País em que 
a revolução vai dando lugar aos 
imperativos convencionais da 
política?

Risíveis 
 Eram lacados. Falavam em 

r. Ao sábado, caça à raposa. 
No domingo, piscina em casa, 
com fâmulo pederasta a servir 
bebidas. Eram administradores 
disto, daquilo, que era sempre 
a mesma coisa, porque tudo ia 
dar à CUF ou à Siderurgia. Eram 
lindíssimos, fulgurantes, com 
Candidinhas a cozerem-lhes 
trapos caríssimos para a festa 
de fulano. Eram bem-educados, 
porque a Inglaterra lhes 
besuntara a adolescência com 
um verniz de well to do. Eram 
ridículos, porque no fato de bom 
cheviote inglês ia mal o canhestro 
bordado do avô que começou 
por ser capelista e acabou em 
banqueiro. Eram grotescos, 
porque eram balões soprados pelo 
oligarquismo fascista, e percebia-
se que, quando o fôlego acabasse, 
ficariam vazios. Ficaram. Eram o 
poder económico.

Ei-los agora à deriva. Saneados. 
Perdidos. A aliciarem com piscina, 
coutada e golfe os caserneiros que 
estão no galarim para lhes incutir 
em doses de dolce vita os encantos 
do capitalismo. Vã armadilha. Os 
Capitães papam-lhes as mulhe-
res, piscam o olho uns aos outros, 
olho onde começa a ser nítido um 
colírio cada vez mais esquerdista e 
comentam: «Se estes gajos pensam 
que nos levam…»

O pânico adquire ainda outro 
estilo. O frufru das sedas que ma-
rulhava em S. Carlos calou-se. As 
jóias faiscantes, cofre com elas. Em 
vez, jeans com nódoas, camisola às 
três pancadas e guedelha à moda 
do despenteado revolucionário. É 
perigoso debruçar-se bem vestido 
à janela do comboio da revolução. 
A farsa do miserabilismo talvez 
comova os corações empedernidos 
por Marx.

Que miséria! Risíveis, ontem 
como hoje..J

“O alvoroço redobra-me a ansiedade. A iminência de ver florir por fora a 
Primavera que sempre trouxe dentro do meu amor à liberdade morde-me 
o coração como uma alegria insuportável”, escreveu Natália Correia, às seis 
da manhã de 25 de Abril de 1974. Iniciava assim um diário, Não percas a 
rosa, em que havia de registar a festa da Revolução de Abril, testemunhar 
acontecimentos e vivências que se seguiram, no chamado PREC, Processo 
Revolucionário em Curso, de forma exaltante e crítica, até 20 de Dezembro de 
1975. Este “Diário e algo mais”, que teve a primeira edição em 1978, há muito 
esgotado, é agora reeditado com o título Não percas a rosa/ Ó liberdade, bran-
cura do relâmpago, pela editora Ponto de Fuga. Um volume em que se incluem 
textos inéditos e ainda, pela primeira vez em livro, as crónicas que a poetisa, e 
escritora, uma das vozes mais poderosas e singulares da literatura e da cultura 
portuguesa do século XX, escreveu para os jornais A Capital entre Julho de 
1974 e Julho de 1975, e para A Luta, entre Agosto de 1975 e Março de 1976.

Não percas a rosa/ Ó liberdade, brancura do Relâmpago, de que junto publi-

camos dois dos inéditos, é ilustrado com fotografias da época, de José António 
Correia, e a reprodução de manuscritos originais. Natália Correia (1923-1993), 
nascida nos Açores, estreou-se nas Letras no final dos anos 40 e marcou 
indelevelmente a Literatura Portuguesa, no domínio da poesia, da ficção, do 
ensaio e do teatro, com obras como Rio de Nuvens, Cântico do País Emerso, 
Passaporte, Mátria, A Madona, O Encoberto, O Vinho e a Lira, Erros Meus, Má 
Fortuna, Amor Ardente, Sonetos Românticos, As Núpcias, A Pécora ou A Ilha de 
Circe. Foi jornalista e editora e deixou uma marca inconfundível também na 
política, tendo sido uma opositora ao Estado Novo e, depois do 25 de Abril, 
deputada à Assembleia da República pelo PSD e, como independente, pelo 
PRD, deixando para a História do Parlamento algumas das intervenções e 
dos versos mais polémicos e contundentes. A obra agora editada, além de um 
caráter documental, permite, ao correr de centenas de páginas, redescobrir 
o seu génio, o estilo avassalador de intervenção como cidadã, e escritora e a 
personalidade rara no contexto da cultura portuguesa.

Dois inéditos

Otelo 
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Paulo Cunha e Silva ‘Com ele nasceu um novo género de curador, não só das 
‘artes’ mas também do ‘pensamento’

 Viver perigosamente, intensamen-
te, sem olhar para trás.  A pensar no 
próximo dia, no próximo minuto.  Em 
estado de sítio permanente, na “ci-
dade líquida”, que nunca adormece. 
Assim revejo a vida de Paulo Cunha 
e Silva (PCS), através dos momen-
tos espaçados em que nos fomos 
encontrando. Primeiro em Serralves, 
há muitos anos, quando inventou os 
ciclos de debates multidisciplinares 
sobre questões contemporâneas, 
reunindo personalidades relevan-
tes do pensamento, num desafio 
à participação ativa da audiência.  
Conjugando, inesperadamente, sabe-
res e reflexões, das ciências à cultura 
ou à política, conseguiu convocar 
um público novo, interessado e fiel, 
renovando completamente o conceito 
tradicional da conferência.

O cruzamento de saberes, também 
fruto da sua formação e experiência 
pessoais e as formas originais de 
abordagem dos temas, sempre foram 
características essenciais dos seus 
projetos, servidos por uma intuição 
comunicativa que os tornaram po-
pulares, apesar da sua complexidade, 
criando um novo tipo de audiência, 
também ela muito heterogénea. 
Assim nasceu um novo género de 
curador, agora não apenas das “artes” 
mas, de um modo muito geral, do 
“pensamento”.

A colaboração de PCS com 
Serralves começa logo em 1990, ano 
da criação da Fundação, com o ciclo 
“As Cores do Corpo”, e  prossegue 
quase ininterruptamente, ganhando 
uma dimensão nacional e internacio-
nal e uma influência social e política, 
de que é exemplo o ciclo “Portugal, 
Sim ou Não” de 2008, um dos mais 
interessantes debates sobre o Portugal 
contemporâneo, pelos termas abor-
dados e pela qualidade dos partici-
pantes.

Estas iniciativas contribuíram 
para um alargamento do âmbi-
to de intervenção da Fundação de 
Serralves e, consequentemente, dos 
seus públicos, abriram caminho a 
uma maior articulação de saberes e 
de instituições, da cidade e do País 
e, por consequência, a um trabalho 
em rede, que sempre lhe foi muito 
caro e que viria a dar frutos, desde 

logo no projeto da Porto 2001, Capital 
Europeia da Cultura.

Nela nos reencontrámos e é 
justo reconhecer que algumas 
das iniciativas mais inovadoras e 
interessantes se lhe devem ou, pelo 
menos, tiveram a sua inspiração.  
A sua energia contagiante foi, por 
vezes subrepticiamente, infiltrando 
as diversas áreas da programação e 
sempre fazendo crescer as iniciati-
vas próprias que “contaminaram” a 
cidade e contribuíram para a criação 
de um  ambiente criativo e inovador 
que, agora, 13 anos depois, estava de 
novo, enquanto vereador da Cultura, 
a impulsionar.

A “cidade líquida” de que falava 
incessantemente, era o Porto, essa 
cidade insatisfeita, criativa, feita e 
desfeita por múltiplos cruzamentos, 
assente na participação cívica e em 
redes de pessoas concretas que a sua 
dimensão humana propicia, a sua 
forte identidade impulsiona e a sua 
tradicional abertura à novidade e aos 
outros favorece.

A “cidade líquida” não era apenas 
um conceito operativo criado PCS, era 
um “estado de alma e uma proposta 
de vida” que lhe não era exterior e 
daí a força e autenticidade da política 
cultural que lançou como vereador 
com grande cumplicidade estratégica 
do presidente Rui Moreira.

Não surpreende que fosse difícil 
não embarcar nas suas propostas 
de navegação, mesmo quando nos 
obrigavam a percorrer rotas desco-
nhecidas.  Foi o que me aconteceu 
há poucos dias quando me desafiou a 
participar, como comentador de uma 
das conferências, no seu último gran-
de projeto, “O Forum do Futuro”, 
cuja 2ª edição decorreu no Porto, já 
este mês de novembro, com a cola-
boração das principais instituições da 
cidade.  Concebido como um Festival 
Internacional do Pensamento, este 
ano em torno da ideia de Felicidade, 
“tema central de todas as perplexi-
dades da condição humana”, cinco 
dias intensos a pensar “os desígnios 
desconhecidos e imprevisíveis (e 
simultaneamente inauditos) dos dias 
que hão de vir”, partilhados por mi-
lhares de pessoas que faziam longas 
filas para garantir um lugar no Teatro 

Paulo Cunha e Silva (1962-2015)
Uma energia contagiante
Vereador da Cultura da Câmara do Porto, um dos principais programadores 
do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, incansável dinamizador da arte 
e do pensamento na cidade, faleceu, aos 53 anos, no passado dia 11, vítima 
de ataque cardíaco. Doutorado em Medicina, prof. da Universidade do Porto, 
dias antes decorrera a 2ª edição do Festival Internacional do Pensamento, 
uma das suas ‘criações’, e no próprio dia da sua morte inaugurara uma 
retrospetiva de Manoel de Oliveira. Esta singular personalidade da cultura 
portuguesa é aqui evocada pelo anterior, e durante muitos anos, presidente 
da Fundação de Serralves, ex-secretário de Estado da Cultura e atual 
presidente da Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva 

A “cidade líquida” não 
era apenas um conceito 
operativo por si criado, 
era um “estado de alma e 
uma proposta de vida”

“Rivoli, no Teatro de S. João, em 
Serralves e na Casa da Música.

Esses dias, que me proporciona-
ram um contacto mais intenso com 
ele, e estava longe de imaginar que 
fosse o último, constituíram para 
mim a síntese perfeita da sua vida e 
da sua obra.  Visionário, com uma 
energia transbordante, pragmático, 
atento a todos os detalhes, obsessi-
vo pelo sucesso de tudo aquilo que 
construía, não era possível contê-lo 
no enquadramento de uma conversa 
normal, tantos os caminhos que 
se iam abrindo. Senti, e não sei se 

convicção de que a força da cultura, 
tal  como a entendia, deveria ser um 
elemento propulsor de uma mudança 
profunda da sociedade portuguesa.

De uma coisa estou seguro: o 
seu projeto aberto e inclusivo, a sua 
atitude e a natural aptidão para criar 
pontes, estabelecer contactos, mo-
bilizar vontades, de ver para além do 
claramente visto, o sentido positivo 
de tudo aquilo em que se envolvia e 
a permanente preocupação de que 
fosse útil para os outros, fariam dele 
alguém imprescindível no debate 
político do futuro.J

isso correspondia a um seu estado 
de alma, que os seus projetos e a sua 
visão começavam a transbordar para 
além do Douro e se convertiam na 
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› Pa p é i s  da  P r i são ,  de  Jo s é  L ua n di no  V i e i r a ‹
Esteve cerca de dez anos nos cárceres do salazarismo/colonialismo, entre 1962 e 1971, por, militante do MPLA, defender 
a independência de Angola - primeiro em Luanda, depois, mais longamente, no Campo de Concentração do Tarrafal, em 
Cabo Verde. E foi escrevendo, clandestinamente, milhares de páginas de vária índole, agora reunidas em Papéis da Prisão 
- Apontamentos, diários, correspondência, um extraordinário volume (ed. Caminho) de 1200 páginas, que ontem deve ter 

sido apresentado na Gulbenkian mas só chegará às livrarias dentro de dias. Nestas páginas, os principais responsáveis pela 
preparação da edição começam por contar toda a "história" do agora livro e do seu próprio trabalho, bem assim do seu 
significado, político e literário, etc. - seguindo-se a antecipação de parte da longa entrevista que fizeram a Luandino, e 

que consta do volume. Recorde-se que o escritor, hoje com 80 anos, e que optou pela nacionalidade angolana, nasceu em 
Portugal, onde voltou a residir a partir de 1992. Com uma larga e reconhecida obra, ao seu livro Luuanda, publicado em 1963, 

foi atribuído em 1965 o Grande Prémio da Sociedade Portuguesa de Escritores, o que levou a que fosse extinta e saqueada 
pelam ditadura. Em 2006 foi-lhe atribuído o Prémio Camões, que recusou por há muito não editar nenhum livro novo - o 

que afinal aconteceu pouco depois com a publicação de O livro dos rios, 1º vol. da trilogia De rios velhos e guerrilheiros   

A ‘biografia’ de uma obra única

A
A “biografia” de uma obra parece 
um sucedâneo figurado, anómalo 
de uma convencional biogra-
fia do autor. O que percebemos, 
porém, ao longo dos quase três 
anos de organização de um projeto 
entusiasmante e labiríntico, com 
a presença fortíssima e discreta de 
José Luandino Vieira (JLV) em cada 
etapa da sua realização, é que o 
caso dos Papéis da Prisão coloca sob 
suspeita muitas categorias da crítica 
literária ou textual. Como não pen-
sar que o material do projeto – uma 
vida posta em causa nas suas rela-
ções e no seu bem-estar em nome 
de um ideal superior, entrelaçada 
nos frágeis papéis que compõem um 
diário minuciosíssimo – é tão bio-
gráfico que torna necessário pensar 
na obra como substância humana 
que impõe um retrato?  

O projeto surgiu com uma 
espontaneidade e uma complexi-
dade desarmantes. Luandino par-
ticipando em Coimbra, há quatro 
anos, num Encontro intitulado 
“Memórias de tantas guerras: 
guerras coloniais, guerras de li-
bertação, guerras civis em Angola 
e Moçambique”, ao lado de José 
Luís Cabaço, por Moçambique. 
A ideia dos organizadores do 
colóquio era trazer os outros 
lados das guerras de libertação: os 
clandestinos, os presos políticos, 
as mulheres. Na sua intervenção, 

Foi assim que quase natural-
mente se constituiu uma equipa na 
altura deste Encontro, nomeada-
mente a coordenadora, Margarida 
Calafate Ribeiro (Centro de Estudos 
Sociais, Universidade de Coimbra - 
CES), Roberto Vecchi (Universidade 
de Bolonha), Michel Cahen (CNRS/
Sciences Politiques, Bordéus) e 
Phillip Rothwell (Universidade de 
Oxford). Ficou expresso o interesse 
dos investigadores neste acervo 
precioso e desconhecido para, após 
tratamento, o poder eventual e 
idealmente publicar em diferentes 
línguas. Foi esboçada inclusive uma 
metodologia de emergência que 
determina uma fase importantís-

Cerca de 2000 frágeis 
folhas manuscritas 
nas quais anotou a sua 
visão do cárcere como 
observatório excecional 
da nação angolana (...) 
como o espaço de união 
e resistência coletiva, e 
expressou angústias e 
sonhos pessoais

“

Papéis da Prisão Fac-simile  
de algumas das páginas  
do original da obra

Margarida Calafate Ribeiro,  
e Roberto Vecchi

sima: era preciso, como primeira 
etapa, fixar o texto em português e 
torná-lo publicável. A experiência 
noutros projetos de igual grau de 
complexidade, e de certo modo 
similares, como, por exemplo, a 
organização do volume de Eduardo 
Lourenço Do colonialismo como 
nosso impensado, publicado em 
2014, com a reunião de um grande 
acervo de textos, naquele caso édi-
tos e inéditos, do professor, deu-nos 
a infraestrutura necessária para a 
definição de um programa de tra-
balho que levasse in primis à edição 
do texto, em parceria com o autor.  

Surgiu assim, com a surpresa 
por um livro quase inesperado, 
a construção de um projeto que 

Luandino fez referências ao diário 
da sua detenção. E levou uma 
amostra que logo nos pareceu 
magnífica. Dois ou três cadernos 
artesanais, constituídos por papel 
de circunstância, com uma escrita 
pequena, desenhos, fragmentos 
colados. O número das peças: 
dezenas, centenas e centenas de 
entradas, milhares de fragmentos.  
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foi apresentado e aprovado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian e 
cujo objetivo era a sua publicação 
por ocasião dos 40 anos da “ dipan-
da”, da Independência de Angola, 
em 1975. O projeto contou com a 
dedicação de uma pequena equipa, 
coordenada por Margarida Calafate 
Ribeiro, Mónica V. Silva, também 
do CES, e por Roberto Vecchi, da 
Universidade de Bolonha, junto 
obviamente com JLV. A tarefa era 
a a fixação e edição do texto, sendo 
que texto em Papéis de Prisão é 
algo muito diverso. Também foi 
fundamental o apoio do CES de 
Coimbra, em particular da equipa 
do programa de doutoramen-
to em Patrimónios de Influência 
Portuguesa e o envolvimento de 
um editor apaixonado e decidido, 
Zeferino Coelho.  

DE LUANDA, PAVILHÃO 
PRISIONAL DA PIDE, 1962,  
AO TARRAFAL, 1972  
Uma biografia de uma pessoa, 
como de uma obra, necessita 
sempre de começos. O come-
ço é evidentemente Luanda, 
Pavilhão Prisional da PIDE, 1962. 
A data do início da escrita. Mas 
a biografia dos Papéis de Prisão 
hoje – uma obra excêntrica para o 
autor de Luuanda, sendo, porém, 
entranhada na sua experiência 
– tem como um começo possível 
Coimbra, no começo de Abril de 
2013, quando a equipa se reu-
niu com o autor e elaborou um 
cronograma de trabalho com toda 
a complexidade do caso perante 
tantos possíveis papéis. Qual era 
afinal o quadro dos materiais que 
se apresentava? O reconhecimen-
to de fontes realizou-se em duas 
fases: uma permanente ao longo 
dos dois anos, em Vila Nova de 
Cerveira, a cidade de residência 
de Luandino; outra, em maio de 
2014 em Luanda. O tabuleiro do 
projeto apresentava-se assim em 
toda a sua força e complexida-
de com uma enorme variedade 
de documentos em diferentes 
formas.  

De facto, durante a sua longa 
detenção, de 1961 a 1972, JLV coli-
giu um vasto acervo de materiais 
em 17 cadernos meticulosamente 
datados, intitulados pelo autor «…
ontem, hoje, amanhã…». Estes 
cadernos são compostos por frag-
mentos de vária natureza: anota-
ções diarísticas, correspondência 
(cartas e bilhetes internos), postais 
e desenhos, cancioneiros popu-
lares recolhidos junto de outros 
prisioneiros, esboços literários e 
exercícios de tradução, ditos e tex-
tos em quimbundo, recortes jor-
nalísticos, apontamentos. A equipa 
notou logo que o início da escrita 
não coincide com o começo da 
prisão, que ocorreu em 20.11.1961. 
Efetivamente, os primeiros seis 
meses de detenção, em Luanda, 
foram necessários para estabelecer 
ligação com a rede de comunicação 
dentro da cadeia, rede pessoal e 
de preparação do processo. Mais 
o tempo dos interrogatórios, da 
surpresa da vida suspensa. 

DIÁRIOS DO CÁRCERE 
O processo de escrita destes 
«diários do cárcere» tem portan-
to como fronteiras cronológicas 
e espaciais a entrada do escritor 
no Pavilhão Prisional da PIDE em 
Luanda (1961), e a sua saída do 
Tarrafal (1972), sendo o final da 
escrita de 6-7-1971. A materiali-
dade destes cadernos é compos-
ta por aproximadamente 2000 
frágeis folhas manuscritas nas 
quais anotou a sua visão do cárcere 
como observatório excecional da 
nação angolana, manifestou os 
seus projetos políticos e literários, 
evidenciou o projeto comunitário 
de Angola como o espaço de união 

Esta primeira parte, que vai de 
1961 a 1964, caracteriza-se pelo uso 
do fragmento de texto de autor em 
que se manifesta a força de projeto 
literário e político. O projeto lite-
rário aqui assinalado é ser escritor, 
visível na recolha de elementos cul-
turais, nos vários planos de contos e 
mesmo livros produzidos, nomea-
damente Meu Musseque, Luuanda, 
com o desenho das personagens, 
as reflexões e a ânsia da opinião da 
sua primeira leitora, a mulher, com 
quem negoceia a voz do escritor e, 
a dela, como leitora; paralelamente 
ou intersetando-se com o projeto 
de ser escritor desenvolve-se o 
projeto político. O projeto político 

e resistência coletiva, expressou 
angústias e sonhos pessoais.  

Do ponto de vista de uma escrita 
do cárcere, a acumulação de pági-
nas de notas tem uma linha de corte 
de leitura muito evidente, a que 
corresponde em pleno uma geo-
grafia carcerária. De facto, aos pri-
meiros anos nas cadeias de Luanda 
corresponde um tempo de uma 
mínima proximidade familiar, que 
sustenta a esperança de reversão do 
processo e a observação da nação 
angolana encarcerada manifesta no 
movimento de presos políticos e de 
delito comum, com as suas vidas, 
as suas línguas, as suas geografias, 
rituais e esperanças.  

é ser Angola, Angola independen-
te e livre, pleno de outras vozes, 
manifesto nas cartas, nos contac-
tos, nas solidariedades, nos gritos 
da tortura que conectam a voz e o 
corpo e gera a solidariedade de uma 
comunidade de corpos marcados 
pelo sofrimento e encarcerados. 
Pela dor, nas suas várias decli-
nações, cria-se uma matriz de 
relação de solidariedade do cárcere 
político, em que o político nasce da 
dor que aqui quer dizer partilha. 
Mesmo que a dor seja sempre uma 
experiência individual, no espaço 
carcerário a dor é comunitária e, 
portanto, é política. Mas o projeto 
político é também a perceção da 

Luandino Vieira ‘Possa eu, agora, em 1964, Angola, África, ser digno sempre desses 
homens futuros.’

nação angolana encarcerada nas 
suas diferentes geografias que no 
espaço carcerário convergem, nas 
línguas, nas canções, nas diferentes 
ordens e entendimentos de justiça, 
religião e valores que levam o autor 
a questionamentos múltiplos sobre 
a densidade do projeto político e do 
seu potencial literário.  

A substância biográfica suben-
tendida – que poderia ser definida 
como histórica – é de imenso valor 
factual, sobretudo neste tempo 
em que comemoramos as inde-
pendências daquelas que foram as 
colónias africanas portuguesas de 
Angola, Moçambique, Cabo Verde, 
S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. 

PROJETO DO AUTOR E 
TRABALHO DA EQUIPA  
Estas características contextuais e 
hoje históricas dos Papéis im-
puseram a configuração de uma 
metodologia ad hoc. Não se trata, 
efetivamente e a rigor, de uma edi-
ção linear aquela que se organiza 
junto com o autor. A experiência 
que tivemos mostra como a fixação 
do texto ocorre de acordo com um 
critério de conservação, procuran-
do o que poderia ser considerada, 
em hipótese, uma transcrição fiel 
dos manuscritos. A fixação do 
texto, no entanto, foi só o começo 
de um processo de constituição dos 
Papéis sob o gesto de autor de JLV. 
A operação filológica que propor-
cionou o texto base foi o limiar 
da construção da obra por parte 
do escritor. É neste sentido que a 
organização do volume se apoia 
num processo híbrido e, ao mesmo 
tempo, riquíssimo ao combinar o 
trabalho de investigação da equipa 
com um projeto de ativa responsa-
bilidade do autor, sem detrimento 
da restituição ampla e fiel dos 
textos originais.  

De facto, a edição da obra, após 
uma atenta recuperação, seleção e 
organização dos materiais por parte 
do autor, respeitou, sempre que 
possível, o manuscrito original. A 
organização da obra cumpre, por-
tanto, regras textuais por um lado, e 
por outro lado permite uma abertu-
ra do campo para uma releitura que 
corresponde à reorganização ativa 
da matéria pelo seu autor, a partir 
da própria ideia material de livro.   

Para valorizar a presença de 
um olhar também atual sobre a 
construção do volume resolveu-
-se acrescentar, junto a um amplo 
aparato que apoia esta decisão, uma 
longa entrevista realizada ao longo 
de muitos encontros com o autor. 
Deste modo, o desdobramento de 
visão entre o Luandino de então e o 
Luandino de agora pôde ficar evi-
dente ao exibir as temporalidades 
múltiplas em jogo.  

A NAÇÃO ANGOLANA 
Uma vez descritas as formas com que 
a edição se realizou, se quiséssemos 
discutir o género do livro ou se nos 
pedissem para classificá-lo, diríamos, 
como Garrett das suas Viagens na 
minha terra: uma obra inclassificável. 
Tão variada é a composição, como 
dizíamos acima, que se trata real-
mente de um patchwork riquíssimo 
justamente pela multiplicação e a 
diversidade das peças e das formas 
- não só literárias - que combina. 
Combinação, aliás, condicionada e 
produzida pela circunstância biográ-
fica e permanente de exceção em que 
o escritor se encontra: o cárcere ou 
o campo. Como equipa, a ideia que 
amadurecemos durante os meses de 
constituição da obra foi-se tornando 
clara: trata-se de um volume decerto 
modo paraliterário, mas que explicita 
com uma luminosidade única e solar 
as fronteiras entre os vários projetos 
que compõem a obra de um dos maio-
res autores vivos de língua portugue-
sa: o político, o literário, o histórico, 
o testemunhal, etc. Documento da 

Esta independência foi conquistada 
após uma prolongada guerra de 13 
anos, de 1961 a 1974, em Angola, 
Moçambique e Guiné-Bissau. JLV 
foi preso logo no início das lutas 
pela independência, primeiro 
ainda em 1959 e depois, de novo, 
em 1961, tendo sido condenado, em 
1963, por prática de crime contra 
a segurança externa do Estado, 
segundo o artigo 141º, 1, do Código 
Penal de 1961, por intentar, por 
meio violento ou fraudulento, 
separar a Mãe-Pátria ou entregar 
a país estrangeiro todo ou parte 
do território português. A con-
denação foi de 14 anos de prisão: 
paradoxalmente dir-se-ia que é 
esta circunstância que torna a sua 
torrencial escrita confessional, 
num observatório privilegiado dos 
factos que antecedem, acompa-
nham (com toda a interferência da 
mediação problemática do cárcere 
e do campo) e seguem estas pági-
nas de história. 

Um volume decerto 
modo paraliterário, 
mas que explicita com 
uma luminosidade 
única e solar as 
fronteiras entre os 
vários projetos que 
compõem a obra: o 
político, o literário, 
o histórico, o 
testemunhal. 

Documento da 
História e ao mesmo 
tempo registo 
impecável, também 
literariamente, da 
subjetividade e da 
memória de uma 
experiência sem 
iguais. 

“
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História e, ao mesmo tempo registo 
impecável, também literariamente, da 
subjetividade e da memória de uma 
experiência sem iguais.  

A recolha de tipos sociais que 
vão gerar as personagens, a escolha 
da geografia literária e política do 
musseque, a perceção de uma língua 
portuguesa em diferença para as per-
sonagens e a sua introdução no tecido 
literário, a representação de outros 
valores e de outras formas de justiça 
e de conhecimento nos seus futuros 
livros vêm muito da observação deste 
«laboratório possível» que é a prisão e 
que permite ao autor ver a já existên-
cia da nação angolana. Essa é, aliás, 
uma das leituras mais expressivas dos 
Papéis – a constatação da existência 
de uma nação com séculos de história, 
e que nunca pode emergir sob forma 
independente e de estado-nação. Nos 
Papéis o espaço carcerário de Luanda 
parece ter dado a confirmação mate-
rial dessa existência. 

O POLÍTICO, O LITERÁRIO,  
O HUMANO 
Tratava-se, portanto, de organi-
zar a luta no sentido de criar as 
condições para o reconhecimento 
dessa evidência e disso fazia parte 
seguramente o projeto cultural, ou 
seja, o da construção do Estado a 
partir das culturas que definiam a 
nação. Tudo isto converge simbo-
licamente no esboço de desenho 
da própria bandeira do país pelos 
presos e num curioso episódio que 
envolve a tradução de uma pala-
vra de ordem para todas as línguas 
angolanas representadas. Concluem 
que isso é para dizer em todas as 
línguas de Angola – « carregar as 
espingardas ». Este projeto político 
é, portanto, literário e é esta “não 
disjunção” que lhe confere a dimen-
são estética. A dimensão humana 
está permanentemente filtrada por 
um eu em rutura pessoal, como fica 
bem expresso nos desenhos íntimos 
da família e dos seus autorretratos, 
que ao mesmo tempo que sustenta 
o sujeito, o desfaz em momentos de 
autorreflexão profunda.  

Esta é a “biografia” sintética 
de uma obra única que enriquece 
muito o nosso conhecimento da obra 
literária de uma grande e única voz 
das literaturas em língua portugue-
sa. E tudo isso se capta no fragmento 
que oferece um divisor de água 
humaníssimo entre as duas partes 
dos Papéis, quando dos cárceres de 
Luanda, Luandino é deportado para 
Tarrafal: para nós uma espécie de 
eixo crucial que tudo sintetiza do 
volume como um todo, um livro do 
passado, mas que dialoga sempre 
com o futuro, com a esperança, o 
desejo, o sonho:  

“Encerro aqui esta parte do diário. 
Agora outra fase se iniciará com esta 
viagem e depois a permanência em 
Cabo Verde. Voltarei vivo? Morto 
não posso voltar… Parto calmo e 
confiante no futuro. Tenho a K., o 
Xexe, a minha terra, o m/ povo e uma 
luta que é uma das últimas em prol 
da futura vida nova no nosso planeta. 
Possa eu, agora, em 1964, Angola, 
África, ser digno sempre desses ho-
mens futuros.” (3.VII.64). J

Entrevista
Na cadeia, sempre determinado
‘a ser fiel ao projeto de escritor’

A construção dos Papéis da Prisão foi 
para a equipa uma enorme oportu-
nidade de convívio com um grande 
escritor da língua portuguesa. Titular 
de uma memória infindável – muito 
treinada também pela experiência 
da prisão - e de uma timidez desar-
mante, José Luandino Vieira (JLV) foi 
ao longo do projeto um interlocutor 
extraordinário e incansável, que com 
uma sensibilidade enorme acom-
panhou e dirigiu cada uma das suas 
fases. As ocasiões de diálogo foram 
muitas e bastante ricas. No livro, em 
virtude da intensidade e da densida-
de da voz de Luandino, resolvemos 
integrar partes consistentes de uma 
longa entrevista com o objetivo de 
justapor os Luandinos, o de ontem 
e o de hoje, por sua vez em diálogo 
em função da seleção de alguns fios 
de uma espessa trama do passado. 
Deste material enorme resolvemos 
selecionar alguns fragmentos exem-
plares da conversa inacabada. Entre 
a equipa e Luandino.   

Luandino Vieira Com Margarida Calafate Ribeiro e com Roberto Vecchi, durante os 
trabalhos de preparação da obra

Equipa: A primeira  pergunta  surge  
da leitura dos seus textos, hoje. Qual 
o papel, não só da literatura, mas de 
todo o pano de fundo  que  contri-
buiu para a sua escrita, o papel das 
imagens, da música, do teatro, do 
cinema, ou seja, de outras formas de 
arte que  se sentem na sua literatura? 
Luandino Vieira: Não tenho 
nenhuma opção estética à priori. 
Vamos ver se consigo ser verdadei-
ro. No jornal do Liceu Nacional de 
Salvador Correia, só em 1953 é que 
há um texto meu, é um conto que 
se chama “O Cartaz”. Mas a minha 
primeira expressão foi plástica, num 
jornal manuscrito que fazíamos, 
com os meus 14/15 anos, chamado 
O Gaiato. Era um jornal que circula-
va no 4.º ano, nas turmas do 4.º ano 
e 5º ano. Era uma tradição naquele 
liceu, na época, jornal manuscrito. 
Recebemos o testemunho do A. 
Jacinto e outros mais velhos. Era 
um leitor de O Mosquito e cheguei 
a enviar-lhes uma banda desenha-

da. Como não tinha dinheiro para 
o cinema saltava o muro todos os 
sábados e domingos. Depois a gente 
sentava-se lá dentro para ver aque-
les filmes, filmes de Hollywood. 
Fiquei com tal gosto pelo cinema 
que cheguei a ter uma Paillard de 
16 mm. E quando fui para o Porto 
tinha levado a Paillard, e levava, 
já não era só o script, era mesmo o 
guião para fazer um documentário 
do poema “Namoro”, do Viriato da 
Cruz.

No ano de 1957 ou 58 vi 300 e 
tal filmes, vi mais que um filme 
por dia. Depois consegui uma 
carteira do jornal, Província de 
Angola ou ABC, já não me lembro, 
como crítico de cinema e também 
como crítico de futebol. Como 
crítico de cinema ia ver o filme, 
fazia umas notas para os jornais; 
de futebol, nunca punha os pés 
no futebol mas ficava sentado no 
bar Rialto, com os meus cama-
radas de geração, a beber cerveja 
e a comer ovos cozidos. Quando 
acabava o futebol nós chamá-
vamos uns miúdos e eles conta-
vam-nos o jogo. De maneira que 
aqueles relatos de futebol nesses 
anos não vale a pena acreditar. 
Não punha o meu nome, era no 
tempo em que a gente punha duas 
iniciais e servia. As críticas de 
cinema eram mais sérias, porque 
davam direito a ir ao cinema 
e sobretudo não podia dizer 
muito mal do filme, porque era a 
própria empresa que nos dava os 
filmes para o cineclube. 

Lembro-me do senhor Queirós. 
Era um senhor que tinha preocu-
pações culturais. Então man-
dava vir um filme ou outro que 
tinham pouco a ver com os filmes 
do circuito. Também tenho uns 
contos sobre futebol, porque 
jogava futebol. Cheguei a jogar 
nos juniores e escolhi o clube dos 
operários. O pai do Adolfo Maria, 
o senhor António Maria, era 
torneiro mecânico nas Oficinas 
Gerais do Caminho-de-ferro. E 
então fui jogar para o Ferroviário, 
Clube Ferroviário de Luanda. Fiz 
o 1º ano no Clube Ferroviário de 
Luanda, não gostei muito por-
que… É verdade que os brancos do 
Ferroviário eram diferentes dos 
do Benfica. O Benfica não admitia 
nem negros nem mestiços. Então 
mudei para o Atlético que era 
conhecido em Luanda pelo “clube 
dos cozinheiros”. Fomos para o 
futebol porque o Atlético era um 
clube que tínhamos de manter na 

órbita nacionalista. Era um clube 
que tinha sede na Baixa mas era 
tido como um clube do musse-
que. “Clube dos cozinheiros”. Só 
tinha um equipamento, um par de 
botas. Era outro estilo de clube. 
Na fotografia onde eu estou há três 
ministros e dois embaixadores, 
depois da independência. Bom, 
fora os escritores… 
 
Quando é preso o projeto de ser es-
critor, o seu projeto literário está em 
fase de construção, já com alguns 
traços bem definidos. É constante-
mente alimentado pelo que vê, pelo 
que observa, pelo que vai conver-
sando com os outros. Ao mesmo 
tempo este projeto confronta-se 
com as condições adversas do meio 
e é por elas também condicionado. 
Portanto como escrevia, que cuida-
dos tinha de ter?  
Dentro da prisão havia vários 
perigos. Mas eu já tinha o hábito 
de escrever clandestinamente e 
na prisão desenvolvi essa práti-
ca. Os apontamentos, o diário, 
surgem também porque percebi 
que muito embora tivesse sempre 
confiado na minha memória 
(tenho muito boa memória), havia 
coisas que eu tinha que escrever, 
até porque a memória não podia 
guardar isso tudo, e, portanto, 
como já escrevia para a clandesti-
nidade fora da cadeia foi-me fácil 
entrar na cadeia e dizer “deixa-
-me continuar a escrever para 
a clandestinidade”. Os aponta-
mentos, as notas já eram feitos 
pensando nisso, e os bilhetes que 
recebia, muitas vezes diziam: “Lê, 
decora e rasga”. Eu lia, decorava 
e indisciplinadamente guarda-
va. Na verdade, naquela idade, 
até comprometia o sistema de 
comunicação que havia dentro 
da cadeia em Luanda e que era 
dos nacionalistas angolanos que 
estavam presos nas duas alas. 

A cadeia estava dividida: de 
um lado estariam os assimilados, 
do outro, estariam os indígenas, 
mas também não era bem assim. 
Por vezes estava tudo misturado 
e a PIDE não fazia assim grandes 
diferenças, porque a atuação deles 
era diferente. Mas, comecei a per-
ceber que se me indisciplinava e 
guardava essas comunicações - às 
vezes eram comunicações de pes-
soas que estavam em interrogató-
rio e que era preciso avisar cá fora 
sobre o que se dizia – colocava 
muitos em risco e, portanto, essas 
comunicações eram destruídas, 
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mas o material que eu presumia 
que me podia servir como escritor 
eu gostava de guardar. Para isso 
preparei um saco que permitia a 
saída clandestina, ainda que fosse 
muito irregular, porque havia 
visitas periódicas às celas para 
apanhar tudo quanto os presos 
estavam a escrever.  
 
Nesta escrita de prisão, há duas 
formas dominantes, no meio de 
inúmeras outras: as cartas e o diário. 
As cartas são um material que tem 
um destinatário objetivo. O diário 
é algo mais pessoal? É uma escrita 
confessional, sem destinatário? 
Ambos são pessoais. Encontro ali 
dois tipos de cartas: umas eram 
cartas que escrevia às vezes, sempre 
que me interessava, numa folha A4 
ou uns aerogramas que eram tam-
bém manobras de diversão. Eram 
as cartas que eu escrevia, dobrava, 
com selo, e o inspetor que dirigia 
o Pavilhão lia, fechava e mandava 
pôr no correio. No mesmo dia, pela 
via clandestina, saía uma carta 
com os assuntos que não podia pôr 
obviamente naquelas cartas. Isto na 
parte de Luanda, sobretudo a parte 
do Pavilhão, até sermos condenados 
pelo tribunal militar. Essas outras 
cartas estavam subconscientemente 
guardadas para manter a unidade 
da família. 

Em todas as cartas dou argu-
mentos, escrevo argumentos, para 
mim e para a Linda, no sentido de 
manter o tipo de ligação que nós 
tínhamos, que era aquilo a que nós 
chamávamos de uma ligação para 
o futuro e que, agora, tinha de ser 
assim visando o fim último que era a 
luta pela independência de Angola. E 
era muito claro que tipo de inde-
pendência desejávamos. Felizmente 
está tudo lá e as datas bem exaradas, 
o que significa que nós estávamos 
atentos e que o assunto era discuti-
do. As cartas tinham um acentuado 
cunho político e visavam preservar 
a unidade, que era uma maneira de 
manter a luta.  
 
A dualidade biográfica, entre as 
prisões de Luanda e Tarrafal, é forte. 
O que os Papéis mostram também é 
como a vida do cárcere se imprime 
sobre aquela película sensível que 
é a escrita. Como é que estes dois 
espaços se refletem - as prisões de 
Luanda e o Tarrafal - no plano da 
escrita, do escritor José Luandino 
Vieira? 
As prisões de Luanda refletem-se 
como acumuladores de experiên-
cias. O Tarrafal não. O Tarrafal foi 
já a prática da escrita. Uma escrita 
muito orientada pelas leituras e 
por álbuns de pintura. Foi uma 
escrita condicionada, plástica e 
literariamente como, por exemplo, 
em Nós, os do Makulusu. Hoje, a 
esta distância, olho para Nós, os 
do Makulusu e digo: “Pois se não 
tivessem construído a bibliote-
ca do Tarrafal...”. Construíram a 
biblioteca e depois um diretor disse: 
“Mas uma biblioteca sem livros?”. 
Veio o novo diretor: “Não, isto não é 
biblioteca, é capela-escola”. E era, 
era capela, escola e biblioteca. 

Então, a pedido não sei de quem 
a Gulbenkian enviou uns caixo-
tes de livros. Os livros chegaram e 
eu propus-me para bibliotecário. 
Hoje dou-me conta de que se não 
houvesse aquela biblioteca segura-
mente em Nós, os de Makulusu, não 
haveria aquela referência à carta de 
doação de D. Sebastião, porque isso 
saiu de três ou quatro números soltos 
de uma revista chamada Arquivos 
de Angola, que o Museu de Angola 
publicava e onde se transcreviam os 
documentos do acervo. E eu fui len-
do aquilo tudo. Era o bibliotecário, 
tinha que estar lá sentado para en-
tregar os livros aos guineenses e aos 
outros presos, sempre com o guarda 
ao lado. O material acumulado 
trazia-o em mim próprio: a infância, 
as prisões e depois das leituras... Às 
vezes diz-se “era para resistir!”. 

visão do futuro, obviamente. É 
mais do que fundamental. 

No seu Livro dos Rios e em muitas 
alocuções que faz, dedica sempre, 
sem sombra de dúvidas aos do 
Tarrafal, como se a trama experien-
cial do campo representasse uma 
permanência no seu presente? 
Até hoje! Este mesmo diário é, sem 
sombra de dúvidas, dos do Tarrafal! 
E sobretudo aos mesmos com quem 
eu choquei, porque esses é que fi-
zeram com que eu melhorasse a mi-
nha perceção do que ia ser Angola 
do futuro. Porque as contradições 
que se jogavam naquele momento 
jogam-se ainda hoje. Nenhuma 
foi resolvida porque não podem 
ser resolvidas neste curto espaço, 
neste curto tempo histórico. E isto 
vivia-se diariamente! Umas vezes 

Papéis não provocam nenhum tipo 
de curiosidade que os leve a dizer: 
“Deixa-me ir ver como isto era!”. 
Não. Isto tanto quanto vejo nos 
leitores jovens de hoje. Portanto, a 
publicação destes Papéis só poderia 
ser feita de forma contextualizada, 
para que, ao ler, os jovens pos-
sam perceber como era. Digo isto 
em relação a Angola; em relação a 
Portugal não sei. 

Luandino, hoje que é que o leva a 
publicar estes textos?  
 O que me faz publicar? Quando 
comecei a tentar arrumar estes 
Papéis, a guardá-los, durante vá-
rios anos dividi-me entre a tenta-
ção que, às vezes, me assaltava de 
queimar tudo, esquecer. Porque 
lia e achava que não tinha grande 
interesse... Quer dizer, com aque-
les papéis ou sem aqueles papéis, 
o que se passou, passou; e aquilo 
que ficou para o conhecimento 
da realidade angolana daquele 
tempo, chega. Achava que aqueles 
papéis não acrescentavam nada. 
Quando cheguei a essa conclusão 
disse: “Não vale a pena quei-
mar ou não queimar, é a mesma 
coisa.” 

Publicar agora... A primeira 
razão é que a publicar que seja 
enquanto eu estou vivo porque 
sendo papéis dum período muito, 
muito violento, muito controver-
so, de um período muito difícil da 
vida das comunidades angolanas, 
convém que aquilo que foi escrito, 
que foi registado, nessa época, seja 
publicado ainda comigo a assumir 
a responsabilidade daquilo que está 
escrito. E por isso o tipo de publi-
cação respeita exatamente o que 
está lá escrito. Se o que aqui está 
publicado tiver valor para permitir 
pesquisa da história de Angola, da 
história da literatura angolana, fica 
justificada a publicação. Quando 
cheguei a essa conclusão deixei de 
pensar em destruir os papéis ou de 
utilizar aquilo como material para 
ficção. 

E como é que o Luandino de hoje 
entende o Luandino de ontem? 
Como é que estes textos ainda hoje o 
interpelam, o emocionam? 
O Luandino de ontem está aqui 
hoje, diante de vós. Mas não há lá 
nada que esteja escrito que eu não 
escrevesse hoje. Quer do ponto 
de vista factual, quer do ponto de 
vista do impacto que teve sobre 
mim, quer sobretudo sobre os 
sentimentos que isso me desper-
ta. Emocionam. Às vezes leio e... 
emociona-me. Não é a correspon-
dência com a família... São peque-
nas coisas, a memória tem-nas lá 
submersas, mas reaparecem e fico 
emocionado: “Como era possível 
isto? Como foi possível fazerem-
-me isto ou eu fazer isto?” Isso 
emociona-me porque há sempre 
qualquer coisa mesmo em atos que 
estão absolutamente passados, ar-
rumados, catalogados, esquecidos; 
há qualquer coisa que ainda está 
vivo nisso e que, de repente, nos 
emociona de novo. Um ser humano 
nunca está esgotado. JL

O Tarrafal permitiu-me 
refletir. Aquela situação 
incorporou-se na 
visão que tenho da 
história, do mundo, do 
futuro. É mais do que 
fundamental.

Às vezes assaltava-me 
(a tentação) de queimar 
tudo, esquecer (...) 
Convém que aquilo que 
foi escrito, nessa época, 
seja publicado ainda 
comigo a assumir a 
(sua) responsabilidade 

Luandino Vieira 'Não sei se a escrita era uma evasão, se era um ato de afirmação'

A esta distância é muito difícil 
perceber se era para resistir ou se 
era para fugir. Não sei se a escrita 
era uma evasão, se era um ato de 
afirmação. Uma coisa que posso 
dizer é que havia uma determi-
nação em ser fiel ao projeto de 
escritor com que tinha entrado 
para a cadeia. Era importante ser 
fiel a esse projeto. Não era ser um 
grande escritor; mas era, através 
da literatura e da minha formação 
como escritor, contribuir para 
a independência de Angola no 
sentido muito amplo da indepen-
dência. Não era a independência 
só política, era a contribuição 
cultural para uma identidade 
nacional, para uma consciência 
nacional, para aqueles valores que 
segundo certas teorias enformam 
a nação. 

Fala do  Tarrafal como “a prisão em 
mim”. Qual é para si ainda hoje a 
fratura biográfica que o Tarrafal 
representa em relação aos outros 
regimes carcerários? Que  conse-
quências  teve sobre o Luandino 
como homem e em relação à sua 
visão estética e literária? 
É fundamental! Não há na minha 
vida nenhum momento tão 
importante, tirando obviamente 
o momento em que nasci e aquele 
em que vou morrer, que se possa, 
nem de longe, nem de perto, 
comparar com esse momento. 
E com essa vivência do Tarrafal. 
Não só deu ordem a tudo quanto 
vinha de trás, como estabeleceu 
o modelo para tudo quanto se 
seguiu até hoje. Até hoje! Pouco 
do que se passou comigo até hoje 
faria de outro modo. O Tarrafal 
permitiu-me refletir. Aquela 
situação incorporou-se na visão 
que tenho da história, do mundo, 
do futuro, se é que se pode ter 

surdamente, em pequenas coisas 
mesquinhas. Isto está refletido nos 
Papéis e felizmente que todos nós, 
os que saímos do campo, até hoje, 
dos que estamos vivos, nenhum de 
nós está zangado com o outro! No 
nosso caso, havia uma coisa que 
prevalecia: é que nós éramos ango-
lanos e estávamos em Cabo Verde. E 
a quem interessava tomar conta de 
nós e que nos fazia estar ali eram os 
portugueses. E acabou. 

Como ler hoje estes Papéis de Prisão 
(e nesta pergunta perguntamos ao 
leitor e não exatamente ao escri-
tor)? Ou seja, como é que um jovem 
de hoje, que pouco sabe daqueles 
tempos, pode de fato aproximar-se 
daquele conteúdo político e humano 
dos Papéis?  
Eu não sei nada do que é ser jovem 
hoje. Presumo que se não houver 
um enquadramento daqueles Papéis, 
um jovem pode ler com espanto e 
dizer: “Isto era assim?!” Mas aqueles 
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Luís Ricardo Duarte

Concebe a poesia como qualquer coisa que excede a literatura, um lugar mágico, quase religioso, 
onde se pode pensar e desafiar a opacidade da linguagem, resgatando a memória de um tempo 
sem regresso, nem origem. Arrancar Penas a um Canto de Cisne, uma edição da Assírio & Alvim, 
reúne a sua poesia completa, com 20 anos de melancólica modernidade. Entrevista com o poeta, 
47 anos, professor de antropologia na Universidade de Coimbra, e crítica de António Carlos Cortez

Luís Quintais
Melancólica modernidade

E
Entre o caminho de Swan e o de 
Guermantes, escolheu o primeiro. À 
vida social sobrepôs o recolhimen-
to, com a mesma convicção com 
que substituiu a rima sentenciosa 
pelo verso que hesita, procura e 
demanda. A poesia de Luís Quintais 
é também uma busca pelo tempo 
perdido. Fragmentos de uma vida 
que agora, com Arrancar Penas a 
um Canto de Cisne, a sua primei-
ra reunião poética, podem ser 
revisitados na íntegra. Do presente 
para o passado, já que o volume não 
segue a habitual ordem cronoló-
gica. Começa em Vidro, a sua mais 
recente obra, de 2004, e acaba em 
A Imprecisa Melancolia, que marcou 
a sua estreia, em 1995. Entre uma 
ponta e outra, percorrem-se outras 
nove etapas (Depois da música, 
Riscava a palavra dor no quadro ne-
gro, Mais espesso que a água, Canto 
onde, Duelo, Angst, Verso antigo, 
Lamento e Umbria) de um percurso 
singular, sempre em diálogo com 
os mestres românticos e a lição 
modernista.

Jornal de Letras: Os 20 anos de 
poesia ditaram um balanço?
Luis Quintais: Era o momento certo 
para fazer uma recolha de toda a 
minha poesia. Muitos pergunta-
vam-me porque não o fazia tendo 
em conta que outros poetas da 
minha geração já tinham volumes 
deste género e que alguns livros 
meus eram difíceis de encontrar. 
Vinte anos são, de facto, uma data 
significativa. Nunca pensei que, 
após o primeiro livro, continuasse 
a escrever e a publicar poesia de 
uma forma tão frequente. Sem ser 
programado, foi acontecendo. Essa 
ausência de plano, aliás, faz-me fe-
liz. E depois fiz 47 anos, a idade em 
que morreram muitos heróis meus, 

como o Pessoa. Pensei que seria a 
altura ideal para arrumar o material 
que tinha. 

A ideia de arrumar o passado esteve 
presente?
Principalmente na fixação do tex-
to, dotando-o da forma na qual me 
revejo. A maturidade ajuda muito 
e procurei  capitalizar a distância 
e a beleza dada pelo tempo. Não 
há nenhum livro que esteja igual 
ao original. Alterei passagens, fiz 
desaparecer algumas, inclui ou-
tras. Mas procurei não desfigurar 
o que tinha feito. Não sou adepto 
da reescrita radical de um trabalho 
feito ao longo de anos, em circuns-
tâncias completamente diferentes.

Gosta da marca do tempo?
Sim. Só mudei o que flagrantemente 
não parecia funcionar, não muito, 
felizmente. E para isso firmei um 
pacto: para cada poema retirado 
acrescentaria dois. Alterei também 
a arquitetura de alguns volumes, 

que estavam excessivamente par-
tidos. 

Como voltou a ver a sua poesia?
Não me senti envergonhado ou 
embaraçado. Em geral, gosto do 
que fiz. Há inocência e fragilidade, 
coisas que ainda não cresceram 
bem, mas tudo isso ainda reconhe-
ço em mim. Foi, nesse sentido, um 
trabalho de releitura muito feliz. 
Revi-me no que escrevi e simpa-
tizei com o rapaz de 27 anos, que 
se estreava na poesia. Era capaz 
de ser seu amigo, pagar-lhe umas 
cervejas. 

E encontrou unidade?
Nesta releitura, descobri que o 
ultimo livro já estava prometido 
no primeiro. Na poesia completa, 
aliás, está muito patente esse lado 
orgânico da minha poesia e a com-
ponente gerativa do primeiro livro, 
que abre muitas portas. Não me 
entrincheirei, nem enfeudei numa 
forma de fazer. Há um conjunto de 

significativa e relevante da nossa 
experiência humana e subjetiva. A 
poesia é uma forma de recuperar 
essa dimensão, daí a melancolia em 
relação a um mundo perdido. 

O que determinou esse afastamen-
to?
Talvez os desígnios e os nós da 
racionalidade que, na expressão de 
T. S. Eliot, conduziram à dissociação 
da sensibilidade. E não é por acaso 
que esta recolha começa justa-
mente com ele, na medida em que 
é alguém que diagnostica de uma 
maneira muito precisa essa espécie 
de rutura. 

DEIXAR-SE LEVAR  
E RACIONALIZAR
No texto introdutório a este volume 
recusa a ideia de origem. É por 
isso que o livro está organizado do 
presente para o passado?
Há em mim uma obsessão pela 
origem, mas também uma grande 
desconfiança. Não acredito nessa 
ideia. A origem, em última análise, 
é uma ficção. O que justifica a 
melancolia, a nostalgia, a certeza 
de que o tempo é irreversível, a 
consciência lúcida e crítica de que 
não podemos voltar a trás.Só nos 
resta inventar um mundo novo - o 
da poesia, que precede e excede a 
literatura. 

Excede a literatura?
Digo algures que a literatura é uma 
província da poesia. Basta pensar 
que houve sociedades sem escrita 
em que a poesia estava presente 
sob a forma de cânticos, rituais, 
histórias que reconhecemos como 
poesia. 

É essa a ideia do título: Arrancar 
Penas a um Canto de Cisne? 
O título é uma paráfrase de um 
enorme poeta, Scott Walker, que só 
não é reconhecido como tal por ser 
músico. Há vários sentidos: quem 
diz depenar (como ele) ou arrancar 
penas (como eu, para acentuar a 
violência) está também a referir-se 
a lamentos, dores. E não é o canto 
do cisne, mas é um canto de um 
canto, uma espécie de eco. Na há 
origem, só o lamento dessa falha.

A organização dos livros do presen-
te para o passado respeita mais o 
ritmo da memória? 
A memória é feita ao contrário, o 
que é outro elemento melancólico. 
É sempre demasiado tarde para 
tudo. A memória tem muito a ver 
com essa revisitação de momentos 
vividos que só compreendemos 
mais tarde, em diferido. 

Essa é a semente da sua poesia?
Não sendo confessional, considero-
-me um poeta fortemente auto-
biográfico, o que é pouco comum 
na poesia portuguesa. A história da 
minha vida está toda neste volume. 
Sinto-o na forma como organizei os 
livros, como sobressaem as influên-
cias literárias, como ler Proust em 
contínuo durante dois anos, quando 
tinha 20, marcou tudo, incluindo o 
sentido autobiográfico e a conceção 

Escrever um poema 
é como chegar a um 
aeroporto e seguir 
alguém que tem o nosso 
nome escrito num papel. 
Follow me. Não sabemos 
para onde vamos. E no 
entanto vamos

“
Luís Quintais "Estar à altura da oferta, ser digno do que nos acontece"

caminhos e linhas de fuga para o 
que vem a seguir. 

Continua a ser um melancólico 
impreciso?
É um tema que atravessa tudo o 
que escrevo: a ideia de a poesia 
fazer parte de um mundo morto, da 
Modernidade ser uma força destru-
tiva que nos afastou de uma faceta 
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PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez

 Arrancar Penas a um Canto de Cisne, 
volume onde Luís Quintais reúne toda 
a sua obra poética, desde A Imprecisa 
Melancolia, de 1995, a O Vidro, de 
2014, não é gesto a que possamos 
atribuir uma simples vontade de 
revisitação de alguns lugares que esta 
poesia percorreu. Um livro rizomático 
desta natureza dá-se a ler não apenas 
como rememoração do que antes 
se publicou, mas como reinscrição 
de uma linguagem em lugares que, 
vindos do passado, projetam sobre o 
presente e o futuro uma energia que 
tem de ser lida no diálogo que o autor 
estabelece não só com todos os títulos 
anteriormente publicados, mas com 
toda a poesia portuguesa do século XX, 
e não só. Merece particular atenção a 
mestria versificatória e rítmica exigida 
pelo poema em prosa, objeto em que 
Quintais é exímio. O autor absorveu 
Baudelaire e Rimbaud, reelabora certa 
dicção elegíaca que reconhecemos 
em Auden e Eliot e convoca, além de 
Pessoa, a exigência técnica que lemos 
em Ruy Belo, Fiama, Gastão Cruz, 
Nuno Júdice ou Luís Miguel Nava. Mas 
é Wallace Stevens o seu mestre de elei-
ção, isto se tivermos em conta o fundo 
metapoético da sua obra, pois o poema 
regressa sempre, na sua linguagem, 
ao seu fazer, ao assunto obsidiante: a 
poesia, cuja forma, inclusivamente pela 
prática reiterada do dístico, compro-
va. Como para o autor de Harmónio, 
também Quintais reincide: «A poesia é 
coisa suja, / ampla sombra do invisível 
plano // sobre cabeças que agarram 
o fim / e começam outra vez como se 
o fim se furtasse // ao movimento e à 
repetição» (p.227).  

Muitos poemas, num jogo de 
correspondências e intertextualidades 
que abrange a literatura, mas também 
a música, a antropologia, o cinema ou 
a política, são a prova de que o poeta é 

O canto dos signos

Luís Quintais O lugar autobiográfico

alguém que recolhe toda a experiência 
cultural, ciente de que está muito longe 
dos sortilégios ou da magia romântica 
da natureza, até porque sabe que ha-
bita um tempo técnico, desvitalizado, 
uma era de simulacro. Fazer poesia é 
reconstruir, decerto, mas é, sobretudo, 
«agarrar a intensidade do dia, o seu 
vestígio, e o flash-back do mirífico» 
(p.448) e o criador é aquele que pro-
cura não esquecer, é um arquivista da 
experiência, alguém que passa «pela 
casa do colecionador de bizarrias e tex-
tos apócrifos», e está na poesia como 
num campo de batalha, regozijando-se 
com o temível da criação humana, 
a linguagem «espessa memória do 
acontecido». Porque «Um símbolo / 
não é evidência / de nada» (p.339), e 
porque é no ecrã da vida virtual que 
se pode reencontrar «os vivos», há 
sempre a perceção de que a existência 
é similar ao poema, à palavra, fruto da 
composição e decomposição, corpo 
orgânico a um passo da sua auto-des-
truição. 

Poeta político, se quisermos, 
porque a vida humana na própria 
trama linguística com que se diz e 
diz o real é o terreno onde o poeta vai 
assinalando «a flutuação epidemioló-
gica» da doença da linguagem, como 
se representa aquele que manipula a 
mão de treva? Assim: «Eu sou aquele 
que longamente / observa e escuta. / 
Procuro uma imagem, / um resíduo da 
experiência. / Procuro um exemplo. / 
Uma figuração da luz [...]» (p459), pois 
agora, num tempo pós-humano, numa 
época cyborg, tudo é «voz, vento, 
ferrugem». Da sede e do desejo de 
fecundar, de ser semente de «qualquer 
coisa»; de uma «atónita surpresa», de 
um «áspero vento / na face», de um 
inominável onde a morte surge como 
promessa de uma vida, disso nos fala 
a poesia de Quintais, perscrutando os 

lugares e as fontes originais de uma 
fala que, sendo um «verso antigo», ou 
eco da memória literária, a cada passo 
afirma a instabilidade da poesia, lugar 
não do óbvio, mas do obtuso, lugar do 
latente e paradoxal esquecimento e por 
isso palavra antiga e nova, restaurada 
nos seus usos metafóricos, metamórfi-
cos. Por isso também o texto prologal, 
deslocado na ordem da diacronia,, vin-
do de Riscava a palavra dor… explica 
um princípio de poética: «Há sempre 
um lugar onde as coisas começam. 
É uma hipótese improvável, esta» 
- palavras que aludem ao substrato 
mais denso deste complexo universo 
literário, aquele que nos obriga a ler 
os estratos a jusante e a montante 
do livro, transformando-a não em 
mera compilação do já escrito, mas 
em escrita que se propõe nova ficção 
sublinhando o «sentido flutuante da 
poesia». 

Lugares, mapas, cartografias, 
fontes e ecos, em Luís Quintais nunca 
a poesia quis ser o regresso a qualquer 
espécie de real, mas antes a realidade 
mesma do regresso da palavra aos 
seus múltiplos lugares de origem. 
O lugar autobiográfico não é, neste 
contexto, dos menos importantes, 
bem pelo contrário. Entenda-se: se a 
poesia é sentido flutuante, o espetro 
da autobiografia existe aí, nessa região 
fantasmática onde o rosto – e mais 
do que o rosto, a voz – dos poemas 
é e já não é o que foi um dia. É nessa 
perspetiva que se pode articular um 
poema antigo como o que fecha este 
volume com o texto que o inaugura e 
pertence a O Vidro: um poema longo, 
organizado em sequência de três 
dísticos por página, perfazendo seis 
versos, e onde, não obstante o fôlego 
e a respiração que tal leitura nos pede, 
é toda uma arte poética que se dá a 
ver na sua ficcional (auto)biografia. A 
essa «qualquer coisa» que surgiu no 
início do percurso de uma escrita, a 
essa «atónita surpresa» da linguagem 
responde o sujeito com a substância e 
o movimento de uma palavra que se 
inscreve nas «iradas margens // que 
assinalam a [s]ua passagem» (p.20). 
O gesto poético para trás, inquirindo 
sobre um porvir que não adveio mas 
já aconteceu, de algum modo se torna 
evidente nesta imagem: quem escreve 
diz imperativamente: «demoves o 
cerco dessa opacidade-para-trás / e 
nítidas se tornam as visões do que não 
terá lugar» (p.21). Quer dizer: o dis-
curso como operação ou cirurgia das 
camadas morfológicas de um terreno 
subjetivo, obriga a um gesto violento, a 
um rasgar ou arrancar a materialidade 
de que se faz um «canto de cisne», 
legitimando uma clareza que se sabe 
inexprimível no próprio ato de arran-
car penas, de rasgar palavras, corpos, 
ecos. Talvez por isso a capa deste 
belíssimo livro, com a luz negra de Rui 
Chafes, insinue o modo como esse di-
zer omnívoro do mundo é neste poeta a 
exposição do vestígio dos cadáveres da 
História: Dos campos de concentração 
nazis, às «carcaças presas a ganchos 
sobre o balcão», como sublinha Pedro 
Eiras em posfácio agudíssimo, «Luís 
Quintais sabe que [...] esse estado [do 
mundo] é insuportável: resolve-se o 
caos por uma linguagem que o enche 
de sentido, origem, história». J

› Luís Quintais
ARRANCAR PENAS A 
UM CANTO DE CISNE
Assírio & Alvim, 864 pp, 38,80 euros

da memória. Esta é a minha busca 
do tempo perdido. 

Em que sentido?
Este livro tem a ver com tudo. 
Aliás, a História da Literatura 
poderia ser feita através desta 
minha recolha poética. É uma 
pretensão absoluta que eu adoro 
e que acho que todos os escritores 
deviam perseguir, numa espécie 
de ambição fundamental. É a ideia 
de diálogo com os grandes autores 
que configura essa componen-
te autobiográfica. Mas também 
aquele lado que se calhar interessa 
menos às pessoas, mas é muito 
importante para mim: esta é a 
história da minha vida. O que me 
aconteceu e ganhou significado 
existencial está neste livro. O vai 
e vem da vida, o que fica, a minha 
infância, a adolescência em Lisboa, 
as predileções de juventude, as 
obsessões de adulto, os pequenos 
dramas, os filhos. 

É o trabalho sobre a linguagem e a 
reflexão sobre a poesia que corta a 
pulsão confessional?
Sim. O poeta é alguém profun-
damente enamorado pela lin-
guagem, disse W. H. Auden. Não 
tenho paciência para a história, 
nem quando era criança. Também 
não fui ler Proust à procura dela. 
Sempre me fascinou o lado expres-
sivo da linguagem, mesmo quando 
não é entendível. É a sua estranha 
opacidade que me seduz. A poesia 
é o lugar onde temos consciência 
e pensamos essa opacidade, num 
jogo mais de perguntas do que 
de respostas. Aliás, não aprecio 
escritores sábios e sentenciosos, 
que dizem como devemos viver a 
nossa vida. 

Como é que essa autobiografia é 
filtrada depois pelo racionalista que 
também é?
As pessoas dizem, de facto, que 
sou muito formal e construído e na 
verdade sou. Mas esse lado cerebral 
só vem depois. Num primeiro mo-
mento deixo-me levar. 

O que o leva?
A poesia tem muito a ver com o 
inconsciente e a sua expressão na 
linguagem. Mas o trabalho não aca-
ba aí. Escrever um poema é como 
chegar a um aeroporto e seguir al-
guém que tem o nosso nome escrito 
num papel. Follow me. Não sabemos 
para onde vamos. E no entanto va-
mos. Claro que seguir o inconscien-
te pode ser destrutivo, mas se não o 
fizer a poesia não acontece. 

Quando percebe que o poema 
nasceu?
Varia muito. Mas é fascinante sen-
tir que muitos poemas aparecem 
já com uma forma definida. E a sua 
relação com o conteúdo é tão in-
trincada que acaba por não receber 
alterações. Podemos mudar pala-
vras, trocar, alterar, mas a forma 
mantém-se intacta. É um processo 
muito intuitivo, a expressão muito 
densa e estranha da irracionalida-
de. Chega a ser enigmático. O livro 

Vidro é disso um bom exemplo. 
Costumo dizer que foi o meu dia 
triunfal.

Com data, como o de Pessoa?
Não e hoje também sabemos que 
Pessoa não teve só um dia. Percebi, 
aliás, a razão da criação desse dia 
triunfal. É uma voz que se escuta 
e que se consegue prolongar no 
tempo. Mesmo nos momentos em 
que se quebra, ela regressa, até 
se apagar. É lindíssimo e, quando 
acaba, uma perda absoluta. 

Não tinha acontecido em mais 
nenhum livro?
Não com aquela intensidade. Tenho 
muito a noção de que estas coisas 
são raras. Daí nunca ter pensado 
que depois do primeiro livro iria 
continuar a escrever. Tentei fazer 
justiça a esses momentos, sabendo 
que são graças, inspirações. Sou, 
nesse sentido, muito Romântico, 
como grande parte das minhas 
referências. Alguns dos poetas 
que mais me influenciaram têm 
essa consciência: é necessário 
estar à altura da oferta, ser digno 
do que nos acontece. Este livro é 
uma celebração desse conjunto de 
singularidades.

O livro Vidro é, num certo sentido, 
um mapeamento dos problemas do 
mundo atual. O que pode a poesia 
face ao mal?
Pouco. Ou muito. A poesia tem 
a ver com invisível, como diz o 
Wallace Stevens. Ninguém sabe o 
que acontece quando alguém lê um 
livro. Seguramente que se passa 
muito, mas a sua expressão não 
é clara. Procurei não cair numa 
espécie de autocomplacência ou 
afastamento em relação à comuni-
dade, sem com isso me tornar num 
poeta político de uma maneira 
óbvia. 

Mas concebe uma poesia de denún-
cia? 
Na reflexão sobre o mal sim. O 
mundo não é um lugar limpo. A 
maior parte do tempo não é agra-
dável. Como fazer justiça a isso? E 
como fazer arte? Isso interessa-me 
muito. Não quero viver de cos-
tas voltadas para o mundo, nem 
posso fugir do lixo. Mas também 
não tenho respostas para a maior 
parte dos problemas. Procuro não 
ser demagogo, que rima mal com 
a poesia e é perigoso, nem quero 
ser instrumentalizado. Prezo a 
liberdade. JL
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Clara Ferreira Alves
Questões identitárias

Clara Ferreira Alves "O mundo real que nos inspira não é tão importante quanto o tratamento que damos ao texto"

Se a Maria, uma das suas narradoras, 
estivesse aqui diria que o jornalismo 
é uma verdade criada para convencer 
outros. 
Toda a atividade humana cria a 
sua própria verdade. E aqueles que 
narram a História ou contam histórias 
ainda mais. Mas é essa verdade parcial 
que procuramos, como jornalistas 
e, curiosamente, como ficcionistas. 
Tirando os casos de experimentalismo 
radical, parte-se sempre da realidade.  

Além dessa liberdade dos factos, o 
que mais a seduziu na experiência 
literária?
Sempre quis escrever livros, indepen-
dentemente do género. E não tenho 
a ansiedade da publicação. Tudo tem 
de ser arrancado. Escrevi muitas 
páginas que nunca publicarei. Agora 
disciplinei-me. 

O que determinou essa disciplina?
A decisão de terminar. Por mim 
continuaria a trabalhar, retocar e 
embelezar o romance. Podia ser um 
processo interminável. É provavel-
mente o que mais gosto de fazer. 
Montar a estrutura é o mais difícil. 
Depois, é fazer andar a história, tratar 
da ação e das personagens de modo a 
que a narrativa avance sem se tornar 
repetitiva. Como num edifício, a 
parte final é dedicada ao acabamento. 
Gosto mais das partes inicial e final. O 
meio é puramente técnico, um traba-
lho de carpinteirar o livro, domesticar 
a língua, a gramática, os tempos 
verbais. O mundo real que nos inspira 
não é tão importante quanto o trata-
mento que damos ao texto. 

Isso explica o estilo do livro: seco, 
direto, no osso?
Detesto literatices. E como leio bem 
em inglês, língua na qual penso 

muitas vezes, sigo a sua magnífica 
precisão. O português é muito orna-
mentado. 

O que há de si na Maria, a persona-
gem principal?
A Maria é um compósito de persona-
gens, que pouco tem a ver comigo, 
ou melhor, não mais do que todas as 
outras. Um escritor tem de obedecer 
à lógica própria das personagens, 
dotando-as até de características que 
lhe são desagradáveis. 

À Maria chamam de Fantasma. Tem 
dimensão de lenda?
Sim. Os grandes repórteres e fotógrafos 
tornam-se lendários, sobretudo se 
sobrevivem a muitas guerras. Sempre 
tive um fascínio por essas figuras que 
acabam por morrer a trabalhar, como 
o Robert Capa na Indochina. É um 
mundo onde acontecem coisas perma-
nentemente, nunca há aborrecimen-
to. Acorda-se para resolver grandes 
problemas. Felizmente não sabemos o 
que é esse mundo da guerra. 

Maria fala do choque de adrenalina.
Mas não é isso que faz correr os 
repórteres de guerra, nem o dinheiro, 
nem o prestígio. Os grandes repórte-
res de guerra, aqueles sobre os quais 
falamos, acabam por ter uma relação 

É preciso beber para aguentar, às 
vezes, porque é duríssimo ver mortos. 
Eu vi e a minha primeira reação foi 
terrivelmente emocional. Fiquei 
cortada em duas. Ver morrer pela 
primeira vez é insuportável. E matar 
também. O Médio Oriente é um 
mundo onde isso acontece regular-
mente. Agora na Europa também. É o 
meu grande tema, a minha obsessão: 
as vidas interrompidas. 

Como as de Paris. 
Sim. Veja-se o Bataclan [um dos 
locais de Paris que foi alvo dos aten-
tados terroristas do passao dia 13 de 
novembro]. Uma pessoa sai de casa 
e não volta. Como é que acontece 
de repente? É uma perda absoluta 
e trágica que muda as pessoas para 
sempre. Na doença, a família prepa-
ra-se. Aqui, é impossível. Ninguém 
consegue perceber. 

Como chegou à estrutura de roman-
ce, que avança e recua como um 
gravador?
Sempre achei graça aos gravadores, 
incluindo os de imagens, ao Play, ao 
Rewind, ao Forward, ao quer avançar 
e por engano recuarmos. Esta foi a 
estrutura que serviu os meus intentos. 
Levei algum tempo a encontrá-la 
mas aos poucos percebi que não a 
ia mudar. O livro começa em 1991 
e projeta-se no futuro. A primeira 
parte é a definição das personagens, 
a segunda do que acontece a seguir. 
De um lado, sete personagens, do 
outro, mais sete e o cruzamento entre 
todas. Como percebi que não ia ser na 
terceira pessoa, mas na primeira, o 
dispositivo do gravador resolveu-me 
os problemas. 

E impôs-se um contraponto com 
Portugal, num romance que se passa 
em grande parte no Médio Oriente?
Era obrigatório. A Maria tem um 
lugar de pertença, uma infância, 
adolescência, idade adulta. E quis 
que fosse portuguesa, não podia 
ter outra nacionalidade. A sua vida 
também me permitiu fazer esse 
arco geográfico, o que é muito in-
teressante, já que passa de um país 
em que parece que não acontece 
nada para um onde acontece tudo. 
Mas continua a ser portuguesa, 
como eu. 

Com Portugal surge também o catoli-
cismo, o terceiro vértice de um olhar 
sobre a religião, juntamente com o 
judaísmo e o islamismo? 
Não era possível escrever um romance 
sobre os deuses sem falar do catolicis-
mo. E a educação católica é fortíssi-
ma. Ou era no meu tempo. Fazia parte 
do cimento da família, do país e da 
comunidade. 

E o que para si representa a oração Pai 
Nosso, glosa no romance?
O Pai Nosso do título é esse Deus que 
para uns é católico, para outros não. 
O problema do pai nunca deixou de 
ser importante. É uma oração que 
irmana com outras orações monoteís-
tas. Na formulação de São Mateus é, 
para mim, um texto belíssimo e muito 
inteligente. É a oração perfeita.J
LUÍS RICARDO DUARTE

  Às vezes precisa de dar volta à 
casa e deitar muito papel fora. Clara 
Ferreira Alves pertence àquela casta 
de escritores que está sempre a 
tomar notas. Em cadernos, blocos e 
bloquinhos. Não consegue observar 
nada sem pensar no que pode retirar 
do que vê. Escreve para pensar, 
para entender, para esclarecimento 
íntimo. Agora também digitalmen-
te. "Tenho o  telefone carregado de 
notas", brinca. O volume de papel 
diminuiu mas a intensidade da 
escrita não, sobretudo desde que 
decidiu terminar o romance que 
há muito anunciava e trazia dentro 
de si. Chega agora às livrarias, pela 
mão da editora Clube do Autor, 
onde já tinha editado uma coletânea 
de crónicas e textos de imprensa, 
por onde aliás começou, primeiro 
no JL, mais tarde no Expresso, onde 
foi crítica literária, editora, redatora 
principal e é atualmente colunista. 

Pai Nosso marca, assim, o salto da 
jornalista para o campo da literatura, 
na sequência da antologia de contos 
Mala de Senhora e outras histórias, de 
2007. Duas áreas que nem sempre 
sabe conciliar. "Não consigo escrever 
uma reportagem e um romance ao 
mesmo tempo", garante. Sobretudo 
se o tema for idêntico. Foi o que acon-
teceu neste livro, passageiro clandes-
tino de um longo trabalho jornalístico 
dedicado ao Médio Oriente. Em 1991, 
cobriu a primeira Guerra do Golfo, 
ao serviço do Expresso, e desde então 
nunca se afastou do tema e de todas 
as questões nele implicadas. Nascida 
em 1956, marcaram-na os ataques 
terroristas dos Jogos Olímpicos de 
Munique, de 1972, quando uma deze-
na de atletas de Israel foi assassinada 
por um grupo palestiniano. A ideia 
de vidas interrompidas, sem aviso, 
nem trégua, tornou-se uma obses-

são, confirmada pela primeira visita 
a Jerusalém e viagens posteriores à 
região. 

É essa experiência que agora 
traduz  com uma mão que não a 
da imprensa. Criou personagens e 
um enredo, que vai de Portugal a 
Bagdade, de 1991 ao futuro. Num 
estilo depurado, dá-nos o retrato 
falado de Maria, uma fotojornalista 
que se confessa a Beatriz, académica 
que quer escrever um livro sobre 
aquela mítica figura. Vidas maiores do 
que a vida e descritas com a liberdade 
da ficção. "O jornalismo suga-nos", 
assegura Clara Ferreira Alves. À 
sombra de um Pai Nosso já editado, 
com planos para outros romances, 
talvez possa acreditar que a literatura, 
afinal, redime.

Jornal de Letras:  Do ponto de vista 
literário, o que lhe interessou mo 
Médio Oriente?
Clara Ferreira Alves: A religião, que 
é uma questão identitária, como se 
vê na expansão da Jihad. A religião 
confere identidade e coesão social 
ou o seu oposto, desunião e guerra. 
As pessoas têm lugares de crença e 
pertença. É difícil separá-los. Quando 
alguém se diz ateu muitas vezes in-
corre num zelo quase religioso, o que 
é muito interessante porque se Deus é 
uma invenção do homem, é também 
uma invenção natural, quase biológi-
ca. Todas estas questões interessam-
-me muitíssimo.

As reportagens e os trabalhos jorna-
lísticos não foram suficientes para as 
tratar? Sentiu falta da ficção?
O jornalismo tem o limite dos factos e 
da objetividade. É bom porque se tem 
o tema e a estrutura. É mau porque 
estamos manietados. Não se pode 
inventar personagens e situações. 

muito íntima com o sofrimento que 
testemunham. Relatá-lo torna-se 
o modo de exorcizar o sofrimento 
alheio e o próprio. 

São bom material para um escritor, 
os grandes repórteres ou fotojornalis-
tas, como Maria?
Para mim, são. Têm densidade emo-
cional e dramática, porque no fim 
são os mesmos personagens diante 
dos grandes dramas históricos, com 
outras personagens à sua volta e com 
as quais interagem. Depois, há o 
mundo dos bares dos hotéis durante 
a guerra, que sempre me pareceram 
uma grande peça de teatro, com 
muita grandeza e pequenez, coragem 
e cobardia. E tirando o Casablanca, 
nunca gostei de melodramas. Só 
tragédia. Ou comédia. 

No bar do hotel toda a gente fala da 
garrafa de gin que a Maria tem sem-
pre consigo... 

Ver morrer pela 
primeira vez é 
insuportável. E matar 
também. O Médio 
Oriente é um mundo 
onde isso acontece 
regularmente. Agora 
na Europa também. É 
o meu grande tema, 
a minha obsessão: as 
vidas interrompidas

Com o Médio Oriente em pano de 
fundo, Pai Nosso marca a sua estreia no 

romance. Uma ficção sobre religiões, 
terrorismo e grandes repórteres e 

fotojornalistas. O mundo contemporâneo 
através da liberdade da ficção
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Deixemos respirar livremente  
as ortografias nacionais

Acordo Ortográfico "Todo o cuidado é pouco nesta matéria"

Quando as regras da ortografia 
não levam em consideração as 
particularidades fonéticas de uma 
determinada comunidade falante, 
não apenas no momento da fala 
(visão sincrónica) mas também, 
em certos casos, ao longo da sua 
história verbal (visão diacrónica), 
prestam um mau serviço à Nação, 
que, por desatenção ou ignorância, 
põe à disposição do Estado (ou 
da Nação politicamente organi-
zada) instrumentos de trabalho 
– como os chamados “Acordos 
Ortográficos”– redigidos de costas 
voltadas para a realidade social. 
Todo o cuidado é pouco nesta ma-
téria, razão por que, na dúvida, a 
Nação tem o direito de se interro-
gar acerca da utilidade dos acordos 
supranacionais que tocam na 
língua – e, mais ainda, quando esta 
serve comunidades cuja autonomia 
cultural é indiscutível.

No caso particular da língua 
portuguesa falada no continente 
europeu, no Brasil, em África ou na 
Ásia, vale a pena lembrar as profun-
das alterações políticas que se ve-
rificaram nos últimos anos. Do país 
politicamente independente mas 

ainda culturalmente ancilar, como 
era o Brasil em 1945, quando se assi-
nou o chamado Acordo Ortográfico 
Luso-Brasileiro; desse país que então 
tinha 40 milhões de habitantes e 
que hoje tem perto de 200 milhões, 
passou-se, já no século XXI, a uma 
super-potência, dita “emergente”, 
é certo, mas claramente na van-
guarda das nações mais avançadas 
do mundo. Em contrapartida, sem 
prejuízo de Angola e Moçambique 
virem a seguir caminho semelhan-
te ao do Brasil, os restantes países 
lusófonos de África não estão neste 
momento em condições de utiliza-
rem a língua portuguesa como ver-
dadeiros idiomas nacionais. (Deixo 
propositadamente de fora o caso de 
Cabo Verde, país independente já 
dotado de língua própria, em larga 
medida criada a partir do português 
pidginizado.)

Seja qual for a evolução do 
paradigma linguístico de Angola e 
Moçambique, afigura-se oportuno 
recordar o essencial da polémica 
sobre a língua portuguesa utiliza-
da no Brasil, à qual, em tempos, 
uns chamaram o “português do 
Brasil”, outros o “português luso-
-brasileiro” e outros até a “língua 
brasileira”. Da vasta bibliografia 
sobre o assunto, sirvo-me ape-
nas – por ordem cronológica – dos 
seguintes ensaios: A questão da 
língua brasileira (1957), de Herbert 
Parentes Fortes;  A língua portu-
guesa e a unidade do Brasil (1958), 
de Barbosa Lima Sobrinho; O 
problema socio-biológico da língua 
brasileira (1963), de Altamirando 

da “unidade e diversidade” da lín-
gua comum; para Herbert Parentes 
e Altamirando Requião, a inevi-
tável projecção do idioma falado 
no Brasil como uma nova língua, 
derivada em larga medida do por-
tuguês. Falando na Universidade 
de Coimbra, perante a plateia 
onde havia reputados filólogos e 
linguistas de Portugal e do Brasil, 
afirmava Requião: “Em que pese o 
muito que amamos Portugal, pelo 
muito que lhe devemos por sua 
obra admirável de colonização e de 
cristianização, de que promanou, 
floresceu e se engrandeceu a maior 
Nação da América Latina, o facto 
é que somos uma Nação soberana, 
e todo dialecto de Nação inde-
pendente é língua.” (Actas do 5º 
Colóquio Internacional de Estudos 
Luso-Brasileiros, vol. 3º, p. 405.)

Entretanto, é curioso notar que 
as particularidades ortográficas 
não mereceram atenção especial 
dos quatro especialistas, porque – 
convém recordá-lo – há 50 anos era 
pacífica a ideia de que a ortografia 
devia seguir o seu caminho natural, 
em consonância com as tradições 
nacionais de Portugal e do Brasil: os 
portugueses aceitando o chama-
do Acordo de 1945 e os brasileiros 
regressando pacificamente ao seu 
próprio Vocabulário de 1943, depois 
de a maioria dos deputados no 
Congresso ter rasgado a famigerada 
Convenção assinada com Portugal 
no tempo de Getúlio Vargas, fale-
cido tragicamente em 1954. Sunt 
lacrymae rerum ...

À distância de meio século do 
livro de Celso Cunha, cuja memó-
ria é indistintamente venerada por 
filólogos portugueses e brasileiros, 
é particularmente actual o recado 
que as suas palavras nos transmitem: 
“Qualquer acção que vise à unidade 
idiomática deve processar-se com 
absoluto respeito às variedades 
nacionais”, já que – acrescenta  - “o 
português de Portugal e do Brasil 
têm, assim, necessariamente, 
que ser considerados em nível de 
norma” (p. 81). Ora, a verdade é que 
a unidade idiomática do português 
europeu (ou norma, na terminologia 
de Coseriu) saiu muito maltrata-
da da resolução da Assembleia da 
República que, em 1990, assentou as 
bases as bases do chamado Acordo 
Ortográfico, alegadamente em vigor 
em cinco países lusófonos. Salvo 
melhor opinião, cometeram-se, sem 
utilidade para ninguém, os mesmos 
erros que estiveram na base da recu-
sa, pelo Congresso Federal Brasileiro, 
do Acordo de 1945. Curiosamente, 
o período mais pacífico da guerrilha 
ortográfica foi o que ocorreu entre 
1955 (ano da “insubordinação” do 
Congresso Brasileiro) e o de 2011, 
quando os Governos de Portugal e 
do Brasil decretaram a “unificação”. 
Meditem nisto os interessados.

É tempo de se abandonarem 
utopias estéreis e de se respeitar o 
direito à ortografia nacional, em 
Portugal, no Brasil ou em qualquer 
outro país lusófono onde a marca 
da autonomia cultural esteja clara-
mente presente no uso da língua. 
Deixemos respirar a diferença.J

 Partidários e opositores do cha-
mado Acordo Ortográfico de 1990, 
posto em vigor desde 2011, junta-
ram-se recentemente na Academia 
das Ciências de Lisboa para parti-
ciparem no colóquio “Ortografia 
e bom-senso”. Foi, se a memória 
não me falha, a primeira vez em 
que, num clima de tolerância e de 
respeito mútuos, personalidades 
portuguesas e brasileiras, de grande 
prestígio na área das ciências filo-
lógicas, discutiram com elevação 
um problema que toca a todos os 
falantes da língua portuguesa.

Por coincidência, na mesma 
semana do colóquio, uma reunião 
de trabalho juntou, também na 
Academia das Ciências, represen-
tantes da Ordem dos Advogados 
do Brasil e da sua congénere 
portuguesa, com o objectivo de se 
criar uma base de entendimento 
profissional capaz de ultrapassar 
divergências lexicais, semânticas e 
sintácticas que ocorrem nos textos 
jurídicos de ambos os países.

Em ambas as ocasiões tive 

oportunidade de recordar o pon-
to-de-vista de quantos – como eu 
próprio – defendem sem hesitação 
o direito, inalienável e irrestri-
to, à Ortografia Nacional, com 
base em princípios cada vez mais 
pertinentes, reflectidos no uso da 
língua, tais como a mentalidade, 
a educação, o estilo de vida, as 
relações sociais e os valores éticos 
da Nação. A ortografia, ao tentar 
reproduzir em signos alfabéticos os 
sons da oralidade, deve, antes de 
mais, respeitar as normas ortoépi-
cas da comunidade falante – e se 
digo, no plural, “normas ortoépi-
cas” é porque estou consciente das 
variedades dialectais que ocorrem 
em qualquer sistema de signos 
(domínio próprio da fonologia). 
As línguas, ao contrário do que 
defendia, por exemplo, o linguis-
ta soviético Nikolai Marr – aliás, 
com a oposição das autoridades 
comunistas, incluindo o próprio 
Estaline –, não podem ser anali-
sadas apenas com superstruturas 
e fenómenos de classe, mas antes 
como veículos de comunicação 
adaptados à utilização social que 
deles se faz.

Requião; e o já hoje clássico Língua 
portuguesa e realidade brasileira 
(1968), de Celso Cunha. 

Que concluir a leitura destes 
trabalhos? Antes de mais, a cons-
ciência comum do direito da Nação 
Brasileira a uma fala e uma escrita 
que, cada vez mais afastadas do 
padrão europeu do português, têm 
todo o direito a constituirem-se 
como ramos autónomos da mesma 
língua. Em segundo lugar, posições 
diferentes quanto ao futuro do 
português do Brasil: para Barbosa 
Lima Sobrinho e para Celso Cunha, 
tendência para se aceitarem como 
naturais os fenómenos de indepen-
dência linguística da fala brasileira, 
mas sem se pôr em causa a chama-

A Nação tem o direito 
de se interrogar 
acerca da utilidade dos 
acordos supranacionais 
que tocam na língua 
– e, mais ainda, 
quando esta serve 
comunidades cuja 
autonomia cultural é 
indiscutível

Nos passados dias 9 e 10 a questão dos acordos ortográficos esteve, como 
aqui se noticiou, em debate na Academia das Ciências de Lisboa. Neste 
texto para o JL, o seu anterior presidente, e atual presidente da classe de 
Letras, prof. da Universidade Nova Lisboa, escreve a esse propósito
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 Inês Lourenço O título desta cróni-
ca é quase igual ao de um novo livro 
de Inês Lourenço. No entanto tal 
título poderá estender-se aos “ínvios 
sinais” que se descobrem num livro 
de poesia de José Ricardo Nunes que 
será aqui também referido e a uma 
tradução de um poeta de língua es-
panhola, porque traduzir representa 
sempre um segundo olhar.

Comecemos pelo livro de Inês 
Lourenço. Ele é a terceira reco-
lha antológica da sua poesia. Uma 
anterior foi organizada pelo poeta 
Manuel de Freitas; esta terceira, que 
inclui também poemas inéditos, 
teve uma organização (e também 
um excelente posfácio, em que se 
aborda em geral esta poesia) de um 
outro poeta, José Manuel Teixeira. 
O livro tem a particularidade de 
estar dividido em nove partes, cujos 
títulos são fragmentos de versos (p. 
ex.: “algum coração de árvore”, 
“nenhum apodrecimento é suave”, 
etc.). Nestes títulos faz-se já uma 
declinação poética que, à primeira 

vista, pareceria de natureza temá-
tica. Com efeito, eles apontam para 
certas direções semânticas. Mas 
estas não se reduzem a temas, por-
quanto se referem a uma figuração, 
que é sobretudo imaginativa.

Podemos dizer que prevalece 
uma inclinação para uma 
referencialidade existencial, que 
ganha especiais desvios mediante 
uma figuração irónica ou, em certos 
casos, quase de intenção satírica. Tal 
referencialidade visa certos aspetos 
urbanos, a vida do dia-a-dia, quase 
o trivial: “o resto é branco./ trivial”. 
Aqui, a ironia tende a conjugar-se 
com o kitsch, a denúncia do mau 
gosto.

Chamando a atenção para 
tal, Teixeira da Silva refere-se a 
um ocasional tom sentencioso 
que em vários poemas ocorre. 
A figuração irónica torna-
se epigramática e, como tal, 
apresenta-se tendencialmente 
como uma pequena composição 
poética. Isto coincide com o facto 

Segundos olhares

CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

› Inês Lourenço
O SEGUNDO OLHAR 
Companhia das Ilhas, 200 pp, 14 euros

› José Ricardo Nunes
TRÊS OITO  
SETENTA E CINCO 
Companhia das Ilhas, 48 pp, 7,50 euros

› Lauren Mendinueta
UMA VISITA  
AO MUSEU DE 
HISTÓRIA NATURAL 
não edições, 86 pp, 12 euros

Angelus Novus, 2002), onde se 
destacam abordagens a poetas que 
vão de Daniel Faria a Luís Quintais, 
de Rui Pires Cabral a Pedro Mexia 
e que são vistos como autores “a 
partir dos quais é possível identificar 
algumas das principais linhas de 
força do que se tornou a poesia 

do poema tender, por vezes, para 
uma micronarrativa, para uma 
diegese. Podemos ver aqui algo 
que aproxima Inês Lourenço do 
que se convencionou designar por 
pós-modernidade, embora, como 
assinalaremos mais adiante, possa 
coexistir na sua poesia um sentido 
ou um registo que é sem dúvida 
diferente. 

Dissemos que em alguns poemas 
ocorre um desenvolvimento diegéti-
co; conta-se, então, uma pequena 
história. Exemplifiquemos com o 
poema intitulado “Bilros”, de que se 
transcreve o início: “As raparigas da 
Foz há muito deixaram/ de enlaçar 
os bilros sobre as almofadas./ Já não 
imitam nos meandros da renda o 
desenho/ das ondas.” E acrescenta: 
Elas “hoje/ trabalham na pizzaria ou 
servem pregos e finos/ na esplana-
da. Com um pouco de sorte fazem 
um Curso de Gestão ou de outras 
ciências”. E não deixa de ser impor-
tante que o poema termine noutro 
registo, em que se refere ao rio de 
Douro cujo estuário confina com o 
que foi outrora um aglomerado de 
casas de pescadores e hoje é a Foz: 
“aquele poderoso rio, que apesar de 
retido/ em comportas de barragem, 
incorpora/ desde a nascente o corpo 
feminino/ das ribeiras que para ele 
correm ainda/ como rendilheiras, 
no regresso dos barcos”.

Mudança de registo… Este poema 
foi escolhido para mostrar como o 
microrrealismo, a poesia do olhar 
– neste caso um olhar que princi-
pia por ser irónico – se transmuda 

noutra visão que é a de uma imagem 
metaforizante que se afasta já, como 
atrás referimos, de uma sensibili-
dade marcadamente pós-moderna. 
Isto mostra bem que, tendo Inês 
Lourenço iniciado a publicação da 
sua poesia nos anos 80 – altura em 
que o pós-modernismo, vindo dos 
anos 70, se afirmava entre nós --, 
ela soube conciliar uma expressão 
subjetiva com aquela sentido de 
figuralidade poética a que a moder-
nidade nunca foi alheia. Presta-se 
atenção a uma textualidade prove-
niente dessas figuras que são, como 
é sabido, imagens e outras derivas 
expressivas que criam a própria 
textualidade do poema. 

Aliás, Teixeira da Silva, no seu 
posfácio, admite precisamente esta 
coexistência, o que, sem dúvida, é 
um bom caminho para o entendi-
mento da poesia de Inês Lourenço. 
Em O Segundo Olhar podemos 
encontrar passagens como esta: 
“Nenhum crucificado pende/ em 
efígie. A dor é um monstro/ dema-
siado informe e a redenção/ uma luz 
demasiado insuportável/ para olhos 
humanos. Dá-lhes, Mestre,/ um 
corpo sem chagas nem espinhos/ 
que ame o próprio declínio”. Este é 
entre outros um aspeto diferente e 
essencial na poesia que neste livro se 
pode ler.

José Ricardo Nunes JRN publicou 
há pouco um novo livro com este 
título: Três Oito e Setenta e Cinco. 
É também de sua autoria um livro 
ensaístico editado anteriormente, 
Nove Poetas para o Século XXI (ed. 

 Depois do êxito alcançado com o 
seu romance de estreia, O Trompete 
de Miles Davis, Francisco Duarte 
Azevedo (FDA) vem agora, com o seu 
mais recente livro, confirmar todas 
as promessas então deixadas. Com 
um título carregado de simbolismo 
e de memórias, Vila Algarve cativa 
o leitor desde o primeiro momen-
to, não só pela estrutura da frase, 
onde ironia e elegância se mesclam, 
mas também pela construção da 
narrativa, que sugere mais do que 
diz, levando o leitor a entrar num 
universo feito de mistérios, segredos, 
dores e fantasmas. 

Muitas têm sido as revisitações 
ficcionais do período do passado 
recente da História nacional em que 
o país viveu uma ilusão de poder 
imperial, da qual acordou com a 
revolução do 25 de Abril. No entanto, 
o romance que FDA nos oferece 

não é apenas mais um, ocupa antes 
um lugar singular nesse universo 
de criação romanesca, já que Vila 
Algarve traz um poderoso retrato da 
experiência colonial em África, dese-
nhado a partir de tempos diversos e 
de olhares distintos que têm estado 
arredados dos entrechos. A realidade 
social e política de Moçambique, 
território colonizado e depois país 
independente, é observada, apreen-
dida e descrita através dos olhares de 
Dória, um homem perseguido por 
memórias e fantasmas, e do narrador 
do relato, o seu amigo de infância, o 
professor que ficou a viver na ex-co-
lónia libertada.

Estes filhos de colonos, a quem 
tudo foi facilitado, partilham expe-
riências e sentimentos comuns do 
tempo do colonialismo, que des-
crevem como tendo sido uma época 
em que viveram “numa espécie de 

Francisco Duarte Azevedo "Um universo feito de mistérios, segredos, dores e 
fantasmas"

paraíso e não nos demos conta que 
havia pessoas de carne e osso como 
nós a serem destruídas todos os dias 
só porque pensavam de maneira 
diferente e defendiam a liberdade e 
independência para esta terra” (pp. 
101-102). Persegue-os a sensação 
de terem habitado “um mundo per-
manentemente reconstruído numa 
sala de espelhos, até ao momento em 
que alguém se decide a quebrá-los e 
a ilusão desaparece” (p. 164). Os re-
latos trazem o testemunho de quem 
não viveu nem participou na luta 
colonial, de quem se manteve duran-
te esses tempos conturbados alheado 
de questões políticas e sociais. 

No seu regresso a Maputo, depois 
de tempos em Portugal e em todos os 
países para os quais as guerras a soldo 
o levaram, Dória confronta-se com 
os fantasmas do seu passado, aliás, a 
sua viagem é desde logo apresentada 

pelo narrador como o cumprimento 
de “um ciclo de memórias” (p. 11), 
que gravitam, como descobriremos 
mais tarde, em torno de dois pontos 
centrais, a Vila Algarve, a casa dentro 
da qual se perpetuaram as maiores 
atrocidades cometidas pela PIDE, e 
Miriam, a mulher que amou e perdeu 
e cujas cinzas quer devolver à sua 
terra natal. Em Moçambique, Dória 
reencontra o seu antigo companhei-
ro de infância, assim como o grupo 
de amigos com quem tem por hábito 
partilhar os fins de tarde e as longas 
conversas no bar do Esperança, ao 
qual se junta Mavuze, o inspetor da 
polícia responsável pela investigação 

dos homicídios que ocorrem na ci-
dade. Neste grupo eclético, encon-
tramos quem colaborou com a PIDE, 
quem foi preso político, quem inves-
tiga a atuação dessa força repressiva, 
moçambicanos de nascimento ou de 
coração, pretos, brancos e mestiços. 
Na diversidade de origens, ações e 
identidades dos membros do grupo 
podemos ler uma representação da 
própria sociedade moçambicana, 
constituída por indivíduos que con-
gregam em si pertenças múltiplas, 
dando corpo a uma pluralidade iden-
titária que reencontramos na génese 
da própria identidade da nação. 

O narrador da história, o pro-

Percorrendo a geografia  
da memória
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estes sentidos de negatividade 
e de desconstrução como que 
emergem deste breve livro de José 
Ricardo Nunes. Diz-nos: “o verso 
fica suspenso/ (como deve ser)”, 
e assim parece questionar uma 
autoria em que, afinal, o autor se 
torna o duplo de si mesmo: “um 
outro que vigia a luz/ dos vidros, 
se aproxima/ do escuro e escre-
ve”. São estas perdas que não raro 
se fazem sentir nestes poemas ou 

fazem com que, no limite, os poe-
mas venham adiar o seu sentido. 
Há os “ecos das coisas”, os “ínvios 
sinais”, “arestas, solavancos, 
desenganos”.

Lauren Mendinueta Ricardo 
Marques tem manifestado um 
especial interesse pela literatura 
inglesa como revela este seu livro 
de poemas, Um Lugar Só para Si 
(ed. D.S.O., 2014) que decor-
re em torno de Virgínia Woolf, 
apresenta-nos agora a tradução 
de um poeta contemporâneo da 
Colômbia, Lauren Mendinueta, 
num livro bilingue intitulado 
Uma Visita ao Museu de História 
Natural. Este excerto de um dos 
seus poemas pode, sem dúvida, 
indicar-nos o interesse que há na 
leitura desta poesia: “O poema está 
deserto, o seu habitante fugiu/ e 
no ar foram deixados por um fio:/ 
palavras, gestos, a imagem de 
um corpo./ A esta hora os objetos 
transformam-se/ e o que a plena 
luz parecia corrente/ ressurge 
semelhante ao habitante fugidio,/ 
ao desterrado que cavalga no olho 
do vento. […]/ Antes que fugisse do 
poema/ o habitante gritava: e a sua 
voz era quase um murmúrio, corria 
e o corpo dava passos lentos,/ 
lembrava e o passado era o cúmulo 
de névoa./ Tinha envelhecido, sim, 
mas não no seu todo,/ nesse corpo 
quase centenário/ habitava um 
recém-nascido,/ um adolescente, 
um jovem, um adulto, um homem 
velho./ Todas as idades que cabem 
num corpo.”J

portuguesa dos nossos dias”. É nela 
que se situa a de JRN. E situa-se aí 
revelando uma certa radicalidade. 
Ela parece ir não só ao encontro 
daquelas “diferenças diferidas” a 
que alude Derrida, mas também 
daqueles “poderes de negação” 
com que Octavio Paz caracteriza a 
evolução das vanguardas.

Fala-se aqui de vanguardas; 
e consideramo-las como aque-
las derivas do modernismo que 
rompem com a tradição romântica 
e simbolista também existente 
nessa modernidade. Com efeito 

Imagens e outras 
derivas expressivas 
que criam a própria 
textualidade do poema

“

› Francisco Duarte Azevedo
VILA ALGARVE
Planeta, 232 pp., 16,95 euros 

até ao contraditório, tanto mais que 
o comentário é proferido por quem é 
designado por “o mauriciano”. 

Em contraponto ao professor, que 
assume a sua identidade compósito, 
surge Dória, que traz consigo uma 
pesada herança feita de medos, trau-
mas e fantasmas, que lhe ficaram dos 
anos em que fez “a guerra sem nunca 
lhe pertencer” (p. 125). Persegue-o 
a sensação, que partilha com os seus 
companheiros de destino, de ser em 
permanência estrangeiro, sentimen-
to que expressa de modo pungente: 
“Um sentimento de não pertença, 
nem lá nem cá. Um sentimento de 
ausência dum lugar a que chamás-
semos pátria. Senti-me apátrida.” 
(p. 83). 

Em Vila Algarve, Francisco Duarte 
Azevedo retrata as relações com-
plexas entre indivíduos anódinos, 
anti-heróis por excelência, que 
viveram situações extremas criadas 
pela política colonial mas que, apesar 
da passagem do tempo, permane-
cem bem presentes, assombrando 
as suas existências. Com as guerras 
em pano de fundo (colonial e civil 
em Moçambique, mas também as 
que Dória travou como mercenário 
nos mais variados locais), esta é a 
narrativa da História que não deve 
ser esquecida, constituindo-se o ro-
mance como um testemunho desses 
tempos de dor, tortura e persegui-
ção, que encontra nas ruínas da Vila 
Algarve e na narrativa que a conta 
uma “reserva de memória”.J

fessor, filho de colonos que optou 
pela nacionalidade moçambicana, 
simboliza a identidade relacional, 
tal como a definiu Edouard Glissant, 
aquela que se constitui a partir de 
elementos identitários múltiplos 
que entre si se relacionam, caracte-
rística que surge no comentário de 
Esperança que, perante a curiosidade 
de Mavuze, se refere ao narrador 
como “o outro é moçambicano … 
como nós” (p. 34). Na simplicidade 
aparente desta expressão perpassam 
mensagens subliminares por via da 
utilização das reticências, onde se 
inscrevem as pertenças múltiplas 
a que atrás me referia. A afirmação 
da nacionalidade moçambicana de 
quem apresenta uma fisionomia 
ostensivamente europeia é inter-
rompida para dar lugar à hesitação e 

 › Rui Zink
OSSO 
Teodolito, 133 pp, 14 euros.

1Introdução  Romance escrito ao 
modo de farsa, Osso constitui (se-
gundo confissão do autor, Rui Zink, 
a Luís Ricardo Duarte no JL de 30 
de setembro passado) o último 
título de uma tetralogia dedicada 
à crise política e social instalada 
em Portugal desde 2008, depois 
de Destino Turístico, A Instalação 

do Medo e A Metametamorfose e Outras Fermosas 
Morfoses. 

Na recensão dos dois primeiros, acentuámos 
os aspetos satíricos do seu conteúdo e a intenção 
primordial de denúncia social, bem como a rele-
vância do tema da generalização do medo como 
sentimento castrador e punitivo. Gostaríamos, 
agora, de relevar duas vertentes literárias 
originais, não da totalidade da tetralogia, mas 
presentes especificamente em Osso, que, de certo 
modo o singularizam no horizonte da literatura 
portuguesa contemporânea.

2O medo como material de comédia  Rui 
Zink tematiza o medo fazendo-nos sorrir. 
Desde Gil Vicente, faz parte dos atributos 

da farsa vestir-se de comédia. Nos seus roman-
ces, Lobo Antunes trabalha o medo recorrendo à 
compaixão trágica, despertando o nosso senti-
mento de piedade, sentimos pena de algumas das 
suas personagens. Agustina, realista no quadro 
geral, limita-se a descrever psicologicamente o 
medo. Saramago conta a história social do medo, 
evidenciando como ele é indissociável do conflito 
humano. Al Berto traz à luz, nos seus poemas, um 
medo original, a presença aterradora do excesso 
de ser que consome a existência humana, o que 
Golgona Anghel designa por “medo metafísico”, 
o mesmo medo que atravessa a obra de Vergílio 
Ferreira, sintetizado na morte. Ferreira de Castro 
exprime com realismo o sentimento de medo, 
mesmo pânico, de Alberto perante a fúria deca-
pitadora dos índios amazónicos. Outros escri-
tores abordam este sentimento, cada um a seu 
modo, mas nenhum transformou um sentimento 
de temor, de pavor, até de horror, em quadros 
ficcionais desencadeadores do riso. 

Assim, o tratamento do medo por Zink consti-
tui não só uma originalidade literária 
como sobretudo, porque presente em 
quatro títulos (pelo menos em três, já 
que não lemos Metametamorfoses…), 
alimenta um conjunto ficcional que 
prima pelas técnicas da comédia 
(trocadilhos, equívocos, enganos, 
sentidos ambíguos, ritmo intenso…). 
É o medo desmascarado!

3Romance em forma exclusi-
va de diálogo  Composto só 
por diálogo, dividido em oito 

quadros (capítulos?) com um pró-
logo e um epílogo, Osso tem quatro 
epígrafes, duas serenas, assinaladas 

a negro, e duas irónicas. Pelas quatro entramos 
na dança do medo satírico, não na do medo 
aterrorizante, como o descreve J. G. Ballard 
em Arranha-Céus, recentemente publicado 
em Portugal pela Elsinore, antítese perfeita de 
Osso. 

A construção de um romance assim é exces-
sivamente difícil, já que as funções de narração 
e de descrição desaparecem, substituídas pelo 
diálogo. Desta forma, não existem as muletas 
romanescas da deambulação narrativa sobre 
a paisagem, da descrição dos edifícios, das 
circunvoluções em torno da personalidade das 
personagens, não existem comentários sociais, 
culturais ou psicológicos do narrador – toda esta 
utensilagem estética fica reduzida ao “osso” do 
diálogo. As situações (espaço e tempo), a ação 
(os diversos momentos da intriga), bem como 
as reflexões do narrador e das personagens têm 
de ser evidenciadas através discurso direto – 
aqui reside a suprema dificuldade do diálogo. 
Tudo tem de passar pelo diálogo: a paisagem, a 
descrição, o comentário, a reflexão. Escrever um 
romance em forma exclusiva de diálogo torna-se 
uma autêntica aventura. E de imediato sugere 
uma peça de teatro, como afirma LRD no JL 

referido. E Rui Zink – cujo estatuto li-
terário o dispensa de ter de provar seja 
o que for – venceu aquelas fortíssimas 
dificuldades narrativas, legando-nos 
um romance originalíssimo, restrin-
gido à utilização do diálogo.

Na p. 90, é descrita a razão do título 
do livro, que não revelamos para que 
o leitor tenha o prazer de a descobrir. 
Preferimos no entanto pensar, a um 
nível de interpretação metaficcional, 
que o título se deve à notável capaci-
dade do autor de ter reduzido a com-
plexíssima construção de um romance 
ao “osso”, isto é, àquela única técnica 
narrativa.J

Rui Zink
O medo desmascarado

OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

Rui Zink "Notável capacidade do autor de reduzir a 
complexíssima construção de um romance ao osso"
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um novo texto base", nem sempre coincidente 
com o publicado em vida pelo escritor, que, de 
resto, chegou a lamentar os erros da primeira 
edição. "Na linha do tempo construída pela his-
tória literária, Wenceslau de Moraes foi cataloga-
do como escritor exótico e, assim, relegado para 
segundo plano do cânone nacional", escreve, no 
prefácio, Ana Paula Laborinho. "Como conse-
quência, escassearam as edições e os estudos 
críticos, sendo um autor ausente dos programas 
académicos e só conhecido de um pequeno nicho 
de leitores". 

Além dos vários capítulos da obra (Primeiras 
ideias, A linguagem, A religião, A história, 
A vida na família, A vida na tribo, A vida no 
Estado, O amor, A morte, A arte e a literatura, 
Síntese dos aspetos; Té onde irá a alma japo-
nesa), o volume inclui ainda, em apêndice, o 
texto A educação no Japão, escrito para a revista 
Educação Nova e já presente na primeira edição 

para a compreensão do Oriente e, em particular 
do Japão, bem como das relações luso-asiáticas. 
Relance da Alma Japonesa, a sua derradeira 
obra, afigura-se assim um testamento inte-
lectual, a síntese de uma vida fascinada com a 
cultura nipónica. 

Na Imprensa Nacional / Casa da Moeda pu-
blica-se, pela primeira vez, a sua edição crítica, 
conforme um manuscrito até agora inédito e 
pertencente à coleção de Ana Paula Loborinho, 
presidente do Instituto Camões e grande especia-
lista na obra de Wenceslau de Moraes. O trabalho 
de fixação é de Ariadne Nunes e Marta Pacheco 
Pinto, que tiveram como objetivo "estabelecer 

A alma japonesa, por Wenceslau

› Wenceslau de Moraes
RELANCE DA ALMA 
JAPONESA
Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 
344 pp, XX euros

 "Foi o último; não escreverei mais nenhum 
livro; o que pode acontecer é que apareça 
ainda alguma nova edição de algum dos meus 
livros antigos, embora eu não deseje tal coisa". 
Com estas palavras dirigidas a Alfredo Ernesto 
Dias Branco anunciava Wenceslau de Moraes 
(1854/1929) o fim do seu percurso literário, que 
passou pelo relato de viagem, conto, investi-
gação e colaborações na imprensa. "Sim, meu 
Amigo, eu não posso deixar de escrever para 
poder viver. Mas chegou o limite final, sinto-
-me a desfazer, sinto-me morrer, faltam-me 
de todo as forças, físicas e morais", escreveu o 
autor de algumas das páginas mais importantes 

FICÇÃO

Lídia Jorge
 Não é frequente a 

publicação de um 
conto num úni-
co volume. Mas A 
Instrumentalina, de 
Lídia Jorge, tem con-
quistado esse estatu-
to, indo já na terceira 

edição, neste caso revista pela es-
critora. A componente autobiográ-
fica, ou pelo menos a evocação dos 
anos da juventude, tem justificado 
a opção que tem sido adotada tam-
bém nas traduções para inglês, ita-
liano, francês ou alemão. “Nunca 
se sabe o que uma viagem pode tra-
zer ao íntimo do coração. Como se o 
tempo de repente dum outro modo 
fluísse, ou mesmo a qualidade da 
sua hora mudasse, e uma coisa 
perdida aparecesse, uma dúvida 
se quebra, um amor acaba, e outro 
que nunca se tinha imaginado, de 
repente, nasce”, lê-se na abertura. 
“Então, subitamente, aquela cidade 
estendida e empinada à beira do 
Lago Ontário, para onde o destino 
de ocasião me havia levado, ainda 
tinha palhetas de gelo, e trouxe-me 
de volta, provinda de muito longe, 
a Instrumentalina”. 

› Lídia Jorge
A INSTRUMENTALINA
D. Quixote, 48 pp, 7,50 euros

Carlos 
Drummond de 
Andrade

 A par da sua obra 
poética, uma das mais 
importantes do Brasil e 
da Língua Portuguesa, 
Carlos Drummond 
de Andrade foi autor 
de vários volumes de 
prosa, nomeadamente 

no campo da crónica. À sua pena, 
porém, não escapou o chamamen-
to da narrativa curta e Contos de 
aprendiz é, sem dúvida, a sua obra 
mais famosa e estudada. Até porque 

foi publicada em 1951, o ano de Claro 
Enigma, livro central em toda a sua 
poesia. Os investigadores debruçam-
-se principalmente sobre o contraste 
do escritor limpo dos versos e o 
“ruim esquisito” (expressão cunhada 
por Manuel Bandeira) dos contos. 
Aos leitores de Drummond interes-
sará seguramente as memórias de 
infância e dos inícios do século XX 
brasileiro que estas histórias con-
vocam. “Contos menores do nosso 
poeta maior”, sugere no posfácio 
Ana Paula Pacheco. “E que nos an-
típodas da oficina irritada dos versos 
de 1951 trazem um franco e humora-
do interesse pelos acontecimentos e 
pela memória, pelo ordinário e pelo 
extraordinário, pela formação indi-
vidual e pelos que passam à volta do 
indivíduo”. Uma obra para conhecer 
Carlos Drummond de Andrade nas 
suas várias facetas.

› Carlos Drummond de Andrade
CONTOS DE APRENDIZ
Companhia das Letras, 224 pp, 15,90 euros

Paulo M. Morais
 O Último Poeta é o ter-

ceiro romance de Paulo 
M. Morais, jornalista e 
tradutor, que tem con-
seguido cumprir os seus 
sonhos de juventude: 
escrever, fazer crítica 
de cinema e dar a volta 

ao mundo. Depois de uma revisitação 
do 25 de Abril de 1974 (em Revolução 
Paraíso) e do passado que assombra as 
personagens (Estrada de Macadame), na 
sua nova narrativa o escritor, nascido 
em 1972, atira-se ao futuro. Um futuro 
sem livros, no qual vive um poeta que já 
não escreve. Por ser o último escritor à 
face da terra, Isaque Poeta acostumou-
-se a receber, ano após ano, o Prémio 
Nobel da Literatura. Mas isso não abala 
a determinação que tem em acabar de 
vez com a literatura. Na companhia de 
Nicolau Editor, Aníbal Político e Alfredo 
Prémio, parte em busca dos últimos 
livros de poemas, com a missão de os 
destruir. 

› Paulo M. Morais
O ÚLTIMO POETA
Poéticas Edições, 326 pp, 17 euros

Isabel Ricardo
 A Revolução  da 

Mulher de Pevides 
é o sétimo título da 
coleção A História 
de Portugal em 
Romances, com a 
qual a editora Saída de 
Emergência procura 

divulgar, através da ficção, os gran-
des episódios e figuras decisivas da 
nossa identidade coletiva. Este, de 
Isabel Ricardo, autora de romances 
e livros infanto-juvenis, retoma o 
terror das invasões francesas. Na 
Nazaré, com as tropas francesas à 
porta da vila, uma mulher não teme 
o seu destino. Parteira de profis-
são, saberá fazer frente ao inimigo. 
Fazendo uso da sua "estonteante" 
beleza, atrai os soldados, um a um, 
para um morte certa. À noite, o 
seu ataque será fatal. Baseado em 
factos reais, A Revolução da Mulher 
das Pevides (expressão que passou 
a significar assunto de pouca im-
portância) retoma uma das muitas 
lendas da resistência portuguesa aos 
franceses. 

› Isabel Ricardo
A REVOLUÇÃO DA MULHER 
DAS PEVIDES
Saída de Emergência, 544 pp, 18,95 euros

J. D. Salinger
 Com Levantai 

Alto o Pau de Fileira, 
Carpinteiros e Seymour 
- Uma Introdução, 
a Quetzal conclui o 
relançamento das obras 
publicadas em vida 
por Salinger, um dos 

grandes nomes da literatura norte-a-
mericana do século XX e seguramente 
a sua figura mais misteriosa, dada a 
apetência para o recolhimento e escassa 
(mas celebrada) produção literária. O 
volume surge na sequência de À Espera 
no Centeio, Nove Histórias e Franny 
e Zooey, ficando a faltar o volume 
que reúne três histórias publicadas 
postumamente e uma recolha dos 
contos dispersos. Editado em 1963, este 
livro reúne duas novelas escritas para 
a revista The New Yorker. Ambas são 

narradas por Buddy Glass, membro 
de uma família recorrente nos contos 
de Salinger, e centradas no suicídio 
do seu irmão Seymour. “Muitíssimos 
homens da minha idade e do meu 
escalão de rendimentos que escrevem 
sobre irmãos falecidos na encantadora 
forma de semi-diários nunca se preo-
cupam em fornecer datas ou dizer 
onde estão”, lê-se a páginas tantas. E, 
mais à frente, “Penso que uma parte 
do meu espírito tem estado embocada 
à espera do que vem a seguir. Há anos 
e anos que não pensava nisto”. 

› J. D. Salinger
LEVANTAI ALTO O PAU DE 
FILEIRA, CARPINTEIROS 
E SEYMOUR - UMA 
INTRODUÇÃO
Tradução de Salvato Telles de Menezes, 
Quetzal, 192 pp, 16,60 euros

Jo Nesbo
 Harry Hole é um 

sonhador. Pensa que 
basta mudar de cidade 
para desaparecerem 
os seus problemas. 
Quando se fixa em 
Hong Kong acredita 
sinceramente que 

deixou para traz a carreira de inspe-
tor, cheia de traumas e situações de 
risco, quer as vividas em Oslo, onde 
nasceu, quer as experienciadas em 
outras partes do mundo. Hole nunca 
aprende, porque de um momento 
para o outro recebe a notícia que o 
rapaz que criou, Oleg, é o principal 
suspeito de um assassinato. Ei-lo 
de novo na Noruega, infiltrado no 
submundo da droga. E ai está, 
também, de novo Jo Nesbo, com 
mais um romance da sua aclamada 
série Harry Hole, quase integral-
mente publicada em Portugal. Um 
policial nórdico com todos os seus 
ingredientes, da violência à política, 
passando pelo mistério e a investi-
gação. O Fantasma é de 2011, sendo 
que outro volume da série já foi 
publicado entretanto.

› Jo Nesbo
O FANTASMA
Tradução de Maria Georgina Segurado, D. 
Quixote, 512 pp, 19,90 euros

Carlos Ruiz 
Zafón

 Depois da publica-
ção individualizada, 
a Planeta lança num 
único volume A 
Trilogia da Neblina, 
constituída pelos 
livros O Príncipe da 
Neblina, O Palácio da 

Meia-Noite e As Luzes de Setembro. 
Trata-se da primeira obra de fôlego 
de Carlos Ruiz Zafón, que alguns 
anos mais tarde haveria de publicar 
A Sombra do Vento, com o sucesso 
que se conhece. “São histórias de 
mistério e aventura, romances que 
quiça o Julián Carax de A Sombra do 
Vento pode ter escrito no seu sótão 
do Quartier Latin de Paris, enquan-
to pensava no seu amigo Daniel 
Sempere", sugere numa das notas 
introdutórias o escritor espanhol há 
muito radicado nos Estados Unidos 
da América. Escrito nos anos 90, es-
tes livros dão a conhecer o universo 
literário e cinematográfico de Zafón, 
que os pensou como romances juve-
nis. “Tentavam parecer-se com os 
livros que gostaria de ler na minha 
adolescência”, confessa. Tudo se 
passa num tempo de guerra, em 
Londres, Calcutá e Normandia, com 
desafios do presente a resultarem de 
pactos selados no passado. 

› Carlos Ruiz Zafón
A TRILOGIA DA NEBLINA
Tradução de Maria do Carmo Abreu, Planeta, 
728 pp, 29,95 euros

James Dashner
 Também autor de 

uma trilogia - de vá-
rias, aliás - é o escritor 
norte-americano 
James Dashner. Com a 
adaptação cinemato-
gráfica ainda em curso 
(falta estrear o terceiro 

tomo), a sua aventura juvenil Maze 
Runner tem alcançado uma enorme 
projeção. Para aproveitar a onda e 
saciar a curiosidade dos fãs deste 
mundo pós-apocalíptico, Dashner 
escreveu esta prequela. Em Vírus 
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“

Mortal se explica o caminho percor-
rido até a CRUEL dominar o mundo 
e ainda o que levou Thomas a entrar 
no labirinto. No centro da narra-
tiva está a degradação planetária 
resultante do sobreaquecimento. 
Os fulgores do Sol atingem a terra 
e pequenas comunidades lutam 
pela sobrevivência. Tarefa quase 
impossível e dificultada por quem 
quer dizimar quase toda a população 
mundial com um vírus. 

› James Dashner
VÍRUS MORTAL
Tradução de Marta Mendonça, Presença, 360 
pp, 17,50 euros

POESIA

Pascoaes
 No outono de 1895, 

com apenas 16 anos, 
Teixeira de Pascoaes 
publica o seu primei-
ro livro, Embryões. 
Guerra Junqueiro, 
o mais respeitado e 
famoso poeta da época, 

amigo de seu pai, que lho envia, 
diz-lhe para o seu filho se deixar 
de versos. E ele, o filho, poeta, 
um pouco mais tarde também 
achará que o livro é tau mau que 
destruirá todos os exemplares 
que tinha e procurará recolher os 
outros, para o mesmo efeito – de 
tal forma que restaram pouquís-
simos … Igual opinião virão a 
ter os principais especialistas da 
sua obra, como Jacinto do Prado 
Coelho. E o volume, claro, nunca 
mais foi publicado. Até que, agora, 
António Cândido Franco, apaixo-
nado estudioso do poeta do Marão, 
com o apoio da Câmara da sua 
(de Pascoaes) terra, Amarante, 
lança esta edição fac-simile da 
obra, numa tiragem de apenas 200 
exemplares, com prefácio em que 
conta a ‘história’ do volume mas 
ainda considera que nele “estão já 
presentes as premissas do magnâ-
nimo poeta futuro”. 

› Teixeira de Pascoaes
EMBRYÕES
Ed. fac-similada

OUTROS

Quinze “divas”
 “Os seus vultos 

constituem patrimónios 
de afirmação e orgulho 
nacionais. Preservar-
lhes a memória, como 
aqui se faz, é preservar 
a nossa identidade”, 
sublinha Fernando 

Dacosta na página de abertura deste As 
grandes divas do século XX, de Luciano 
Reis. Título ‘incompleto’, pois trata-se 
só de “divas” portuguesas e do teatro, 
embora pelo menos duas se tenham 
distinguido mais no fado – Amália 
Rodrigues e Hermínia Silva. As outras 
13 destacaram-se apenas ou sobretudo 
no palco, com um ou outro filme no 

currículo. São biografias condensa-
das, com citação de opiniões sobre 
o seu trabalho, de (além de Amália 
e Hermínia) Palmira Bastos, Maria 
Matos, Amélia Rey Colaço, Beatriz 
Costa, Laura Alves, Carmen Dolores, 
Glicínia Quartin, Milú, Eunice Muñoz, 
Isabel de Castro, Lourdes Norberto, 
Ivone Silva e Maria Dulce.

› Luciano Reis
AS GRANDES DIVAS DO 
SÉCULO XX
Parsifal, 224 pp, 15 euros

Ricardo Adolfo
 Publicitário de 

profissão, autor de 
um livro de contos 
(Os chouriços são 
todos para assar) e de 
três romances (Mizé, 
Depois de morrer acon-
teceram-me muitas 

coisas e Maria dos Canos Serrados), 
Ricardo Adolfo é um dos cronistas 
da revista Sábado, onde tem dado 
conta dos quotidianos delirantes de 
Tóquio, onde vive há meia dúzia de 
anos. São notas de um mundo “longe 
da terra”, que têm tanto de cróni-
ca de costumes, quanto de relato 
ficcional. “Fugi da terra à procura de 
mundos desconhecidos e novas ver-
sões de mim”, lê-se a certa altura. 
“Do outro lado do planeta dei com 
uma ilha onde me tornei um alien, 
shogun da noite, assalariado de dia e 
amigo de aluguer ao fim-de-semana. 
Cada dia mais perdido, deixei-me 
ficar, feliz”. Sessenta e dois textos 
(capítulos?) no total, cada um a 
remeter para uma imagem acessível 
através do código QR. 

› Ricardo Adolfo
TÓQUIO VIVE LONGE DA 
TERRA
Companhia das Letras, 208 pp, 15,90 euros

Citações
 Sínteses de vastas 

construções intelec-
tuais e populares, as 
citações são marcas do 
pensamento humano. 
Jornalista de profissão, 
com passagem por di-
versas publicações, no-

meadamente o Diário de Notícias, Oscar 
Mascarenhas, falecido este ano, era um 
apaixonado por elas. Este livro póstumo 
é o seu legado, com mais de 5000 frases 
prontas a usar. Ou, como o próprio 
sugere no prefácio: “Para além dos 
‘méritos’ que ironicamente coloquei 
na contracapa do livro [Cábula de Falsa 
Erudição para Abrilhantar Discursos, 
Apresentações Promocionais, Trabalhos 
Académicos, Dedicatórias, Conversas de 
Salão ou Imprimir T-shirts], este meu 
trabalho pode ter utilidade para quem 
ajuda os alunos a raciocinar”

› Oscar Mascarenhas
O GRANDE LIVRO DOS 
PENSAMENTOS & DAS 
CITAÇÕES
Marcador, 368 pp, 18,95 euros

Dimas Simas Lopes
Quadros da vida do mar

› Dimas Simas Lopes
PORTO DO MISTÉRIO  
DO NORTE
Companhia das Ilhas, 164 pp, 14,00 euros

minha terra. É um dos únicos pescadores que 
ainda sobrevive e vai ao mar, é um homem 
de sabedorias antigas sobre o mar. Ele fala 
nas artimanhas, nas habilidades e na arte da 
pesca, na profissão, mas vai até a critica social 
e à crise dos dias de hoje e levanta questões. 
Garante que o rei vai nu e eu dou-lhe voz para 
dizer isso. 

Que mensagem pretende deixar com esta obra? 
Uma obra tem de lançar sempre questões. 
A minha interpela o que se está a acontecer 
no mundo, a economia, onde assenta a 
sustentabilidade dos povos, a distribuição 
da riqueza. Em quase todos os capítulos ele 
levanta problemas e diz que há tempos em 
que há futuros sem esperança, e é esse que 
a gente vive neste momento. Um futuro sem 
esperança... J DANIELA MARQUES

 Na sequência de Sonata para um viajante, 
de 2012, Dimas Simas Lopes, 69 anos, lança 
agora Porto do Mistério do Norte, um livro que 
afirma ser "conciso e sem rodeios", que assenta 
na fala da gente do mar, que não tem voz e que 
por isso o escritor decidiu oferecer-lhes uma. 
Médico, pintor, escultor e escritor açoriano, 
revela-nos que sente uma grande vontade de 
escrever e de dizer aquilo que tem para dizer 
aos outros.

Jornal de Letras: De todas as suas profissões 
qual lhe dá mais prazer? 
Dimas Simas Lopes: De todas, porque são 
irmãs. Vem de uma fonte próxima, a mãe delas 
é a musica, que é também a mãe de todas as 
artes, mas elas são irmãs entre si e um artista 
tem isso cá dentro. Um escritor não pode ser 
ignorante do cinema, da pintura, da escultura, 
tem de ter contacto com todas essas áreas, para 
escrever alguma coisa, senão não tem visão do 
mundo. E todas as artes são muito diferentes, 
porque não há nada igual neste mundo.

Qual a razão de escrever este livro? 
Escrevi-o para contar as aventuras dos 
homens da pesca, a sua vida e problemas. 
Pretendi, ainda, falar com antigos baleeiros, 
pois os grandes aventureiros deste país 
e nomeadamente daqui dos Açores eram 
baleeiros. Essas pessoas vêm contar o seu 
modo de vida e também levantar problemas e, 
ainda, dizer o que não está certo e as injustiças 
que há no mundo e por aí fora. 

Essas histórias, ouviu-as contar? 
Sim. A ficção de um livro tem sempre uma base 
real. É claro que aquilo que eles me contaram 
não é exatamente o que vem no livro, eu depois 
é que cozinhei, elaborei e temperei com as 
minhas palavras.  

E as personagens: são fictícias? 
Grande parte das personagens sim. Mas àqueles 
a quem eu dedico o livro, os Mestres António 
Cordeiro, João Sabino e João Escunena, são pes-
soas reais, a quem dei outros nomes e acrescentei a 
minha ficção e a minha arte de escrever porque eu 
aprendi com eles coisas do mar. 

Como por exemplo? 
O que é a maré velha e a maré nova, como 
é que se olha para as estrelas, como é que o 
barco antigamente se dirigia para o porto 
sem GPS e por baixo de nevoeiro. Isso são 
saberes da meteorologia muito próprios deles, 
mas são saberes profundos, da geografia, de 
cosmogonia, de astronomia, que vão passando 
de geração para geração. 

Qual a sua relação com o mar? 
Tenho uma casa a 400 metros do mar e vou 
todos os dias ao mar sempre que lá estou. Sinto 
uma grande ternura pelos homens do mar, 
comovo-me quando falo na baleação e nas 
aventuras dessa gente, porque desde miúdo 
comecei a sentir as suas coragens. Trabalhar 
no mar não tem nada a ver com o trabalho de 
terra, a história é completamente outra. 

Sobre a sua personagem, o Tónio... Porquê a 
escolha desta figura? 
Porque o conheci, na realidade, é aqui da 

 ‘’Cozinhei, elaborei e temperei com as 
minhas palavras’’

Uma obra tem de lançar sempre 
questões. A minha interpela 
o que se está a acontecer no 
mundo, a economia, onde 
assenta a sustentabilidade dos 
povos, a distribuição da riqueza
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Bruno Caseirão

Destacada violoncelista e professora, de uma eminente família de músicos, o pai compositor, e 
pianista com a outra filha, Helena, ainda foi discípula ou conheceu Viana da Mota e Guilhermina 
Suggia, Paul Grümmer, Pablo Casals e Rostropovich. Fez agora cem anos e de par com a(s) 
muita(s) memória(s), continua a olhar para a frente e a afirmar o seu gosto em estar com os jovens 
e viver. Como se vê nesta tão expressiva entrevista ao JL, conduzida por um musicólogo e nosso 
colaborador que conhece bem a sua obra

Madalena Sá e Costa, 100 anos
‘Gosto de ter sempre projetos 
novos, de me maravilhar, de viver’

m
Madalena Sá e Costa (MSC), que 
fez 100 anos no passado dia 20, 
será talvez um dos melhores 
exemplos do que é viver uma vida 
plena, dedicada inteiramente à 
Música e aos outros. Nascida no 
seio de uma família de músicos, 
que marcou o Porto e mesmo o 
país, é ainda uma notável violon-
celista solista. Foi-lhe atribuído 
o Prémio da Emissora Nacional 
em 1943, a última vez que tocou a 
solo em concerto foi em agos-
to de 2012; e durante quase 40 
anos foi destacada professora no 
Conservatório do Porto, onde 
ensinou alguns dos principais 
violoncelistas portugueses, entre 
os quais Paulo Gaio-Lima. Pode 
orgulhar-se de ter estreado e/ou 
ser dedicatária de algumas das 
mais belas páginas escritas para 
violoncelo por vários composito-
res portugueses, a começar por 
seu pai, Luís Costa, mas também 
por Armando José Fernandes ou 
Fernando Lopes-Graça. Falar 
de si é também falar da sua irmã 
Helena Sá e Costa com quem, 
durante mais de meio século, de-
senvolveu uma intensa atividade 
concertista, quer em duo, quer em 
trio e mesmo em quarteto (Trio 
e Quarteto Portugália). Exemplo 
pleno e transcendente do enve-
lhecimento ativo, Madalena Sá e 
Costa, dedica-se presentemente 
à edição da Obra Musical de seu 
pai, ao alargamento do reportório 
para violoncelo, isto sem falar 
numa constante participação em 
palestras, concertos e convívio 
com músicos e jovens. 

Jornal de Letras: Como foi nascer e 
crescer rodeada de Música?
Madalena Sá e Costa: Foi algo que 
ficou para a vida! Eu acordava com 
Poemas de Liszt ou com Concertos 
de Brahms. E ouvia-se música por 
toda a casa!

Os seus pais eram ambos pianistas. 
Como surgiu o violoncelo?
O meu avô, Bernardo Moreira de 
Sá, tinha um (violino) Guadagnini, 
feito por Bernardel e escolhido 
para ele por Sarasate, do qual 
tenho imensas saudades. Está hoje 
na Fundação Gulbenkian. O violino 
estava fechado numa caixa que 
eu abria aos domingos quando ia 
a sua casa. Colocava-o entre os 
joelhos, como se fosse um violon-
celo, fiquei com a lembrança de 

tirar uma sonoridade fenomenal 
- e, foi assim, que comecei com o 
violoncelo. Augusto Suggia, pai de 
Guilhermina, foi o meu primeiro 
professor, e terá dado conta à filha 
dos meus progressos de uma forma 
tão expressiva que ela própria me 
quis ouvir e depois fui sua aluna 
durante muitos anos.

Admirava muito Guilhermina 
Suggia?
Guilhermina tocava muito com 
os meus pais e era grande amiga 
de infância da minha mãe. Havia 
um grande convívio e eu tinha por 
ela uma admiração enorme. Era 
espantoso ouvir aquela mulher! 
Um vulcão! O seu fraseio musical e 
uma capacidade de arriscar únicos. 
Não tocava duas notas em que não 

de Brahms ou Liszt. O meu pai 
tinha uma forma muito própria de 
ver as coisas, de viver a música e 
a arte – no fundo a arte é só uma. 
E corria riscos, corria todos os 
riscos! (risos). Tinha as mãos pró-
prias para a sonoridade de Brahms 
e também para Beethoven.... é 
pena não haver gravação da época. 
Nunca voltei a ouvir uma interpre-
tação semelhante às que fez com 
Suggia das Sonatas de Brahms.

E o pai compositor?
Lembro-me da minha mãe dizer: 
“Hoje à noite o pai vai tocar-nos a 
sua última composição”. Meu pai 
dedicou-se com muita intensidade 
à composição. A sua obra é vasta 
e variada. Assim aconteceu com 
Pelos Montes Fora, Cenários, Telas 
Campesinas. O encantamento de 
ouvir música evocativa daque-
la região de Fralães no Minho. 

Guilhermina (Suggia) 
tocava muito  
com os meus pais  
e era grande amiga  
de infância da minha 
mãe. Era espantoso 
ouvi-la! Um vulcão!  
O seu fraseio musical  
e uma capacidade  
de arriscar únicos

“

Madalena Sá e Costa  ‘Procurem a beleza, a essência e beleza intemporal da Música’

exteriorizasse o seu ser, tinha uma 
ligação afetiva, emotiva com o 
público. Tudo isto também possibi-
litado pelo Montagnana, violoncelo 
único e que lhe permitiu mostrar 
as suas potencialidades. Lembro-
me sempre da 2ª Sonata para 
violoncelo e piano de Brahms e do 
Concerto de Dvorak. A impressão 
de a ouvir nesta obra era tal que 
parecia ter sido escrita para ela. 
Nunca ninguém a tocou assim! 

E o seu pai, Luís Costa, como era 
como intérprete? 
O meu pai estudou na Alemanha 
- e estou até pensar, a partir da 
sua correspondência nesses anos 
escrever sobre ele, a sua vida em 
Berlim, o convívio com grandes 
artistas, alguns ainda tão próximos 

São peças com um cunho muito 
poético e são evocações conce-
bidas pela forte emoção daquela 
belíssima paisagem da casa onde 
nasceu, na Quinta da Porta. 
Mais tarde, veio uma fase mais 
intimista e pessoal, da canção de 
câmara, com a poesia de Guerra 
Junqueiro, Teixeira Pascoaes e 
Correia de Oliveira. Aliás, várias 
obras suas, de grande interesse, 
estão gravadas: o Trio, por Pedro 
Burmester, Gerardo Ribeiro e 
José Augusto Pereira de Sousa; a 
Sonatina de Viola, por Anabela 
Chaves e Olga Prats; a Sonata de 
Violoncelo e Piano, dedicada a 
“sua filha Madalena”, por José 
Augusto Pereira de Sousa e Frank 
Reich; cinco outras peças por 
minha irmã Helena. 
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Como foi viver com pais que eram 
professores e professores que eram 
pais?
Com o respeito e a naturalidade 
que surgia da relação. Devo-
lhes tanto a atmosfera que 
nos proporcionaram como os 
ideais e conhecimentos que nos 
transmitiram.

Havia um grande amigo da sua 
família e presença tutelar: Viana 
da Mota!
Era uma visita frequente. A 
relação musical e de amizade 
já vinha do tempo de meu avô 
Bernardo. Fez com ele digressões 
aos Açores e três no Brasil. Foi 
com ele no Orpheon Portuense 
que se começou a ouvir o “grande 
repertório”. Lembro-me também 
que minha irmã Helena recebeu 
o Prémio Beethoven instituído 
por Vianna da Motta depois de 
ter executado as 32 Sonatas de 
Beethoven, por ocasião do seu 
centenário. Meu pai também 
cultivava a tradição de celebrar 
o centenário dos grandes 
compositores.

A vossa casa, no Largo da Paz, era 
frequentada também por alguns 
dos maiores artistas internacionais 
que vinham ao Porto tocar. 
Como foi ver entrar pela porta e 
conviver com nomes como Heifetz, 
Gieseking, Cortot, Weingartner, 
Paderewski...
Era fantástico! Respirar aquele ar 
que havia lá em casa, a Música! Foi 
uma época de grande dinamismo! 
Lembro-me de Wilhelm Backhaus, 
do seu som “beethoveniano”, da 
sua potência sonora. A ideia de que 
o intérprete se pode transcender 
e, ao fazê-lo, a obra musical ganha 
outra dimensão! 

Estudou com Paul Grümmer e 
Pablo Casals. Este último uma 
referência incontornável não 
só enquanto violoncelista mas 
também moral.
O que me abriu um horizonte 
imenso! Tremendo! 
Curiosamente, depois de 
conhecermos e trabalharmos com 
esses gigantes, damo-nos conta 
que afinal é um disparate todo 
aquela apreensão que nos causas. 
No fundo, somos todos iguais, 
é tudo igual - e toca a trabalhar 
para ir mais longe! Ai está a 
receita! (risos) 

São conhecidas as digressões que 
fez com a sua irmã, como aquela 
em companhia da Orquestra 
Filarmónica de Berlim e dos 
míticos Wilhelm Furtwängler e 
Edwin Fischer.
Foi uma viagem a Weimar 
aquando da estreia do Concerto 
para Piano de Furtwängler, 
dirigido pelo próprio, em que 
Fischer era solista ao piano. 
Furtwängler nasceu para a 
música, não se entendia com 
as coisas mais comezinhas 
da vida, como comer (risos). 
E Fischer, que amigo, que 
saudades!

Foi professora no Conservatório 
de Música do Porto durante 38 
anos, isto sem falar da passagem 
pelo Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian, em Braga, 
e pelo Conservatório Regional de 
Vila Nova de Gaia. Qual deve ser a 
maior qualidade do professor?
É preciso dizer que todos 
os alunos têm o seu quê de 
muito pessoal e, por essa 
razão, é preciso respeitar a 
individualidade artística. Temos 
de procurar o talento de cada 
um. Aquilo que cada um traz à 
música, a tal individualidade. 
Foi algo que a minha mãe 
sempre defendeu, a teoria de 
que cada um trás o seu mundo e 
um mundo diferente! É preciso 
aceitar tudo e, depois, moldar, 
adaptar. Criar e ir – pouco a 
pouco – moldando, é aí que 
reside o ensino.

É um grande exemplo o facto 
de, mesmo após ter iniciado 
uma longa carreira artística, 
nunca ter deixado de procurar 
o aperfeiçoamento e o contacto 
com grandes artistas como os 
já referidos os já referidos Paul 
Grümmer, Pablo Casals ou Sandor 
Veghe, e já em 1981 Mistislav 
Rostropovich.
É preciso distinguir o 
professor do Mestre. Aqueles 
que menciona eram Mestres! 
Houve sempre da nossa parte 
a necessidade de conhecer, de 
ter informação. Sabendo mais, 
conhecendo mais, podemos 
ir mais longe. Tocámos, eu e a 
Helena, para Rostropovich, o 
qual, sempre tão natural, nos 
disse que tocávamos como a 
água que corre de uma fonte e 
nos perguntou porque é que lá 
tínhamos ido. Dissemos-lhe 
que ele era uma referência, uma 
personagem lá das nuvens, com 
muito nome e com um percurso 

incrível, que nos podia dizer 
qualquer coisa sobre música. 
Respondeu-nos que no fundo a 
Música é algo muito simples (e 
nós que achávamos que era algo 
muito complexo...). Adorei!

É o espírito que os seus pais vos 
transmitiram que a levou a criar 
e dirigir artisticamente os Cursos 
Luiz Costa em Fralães (1999-
2009)?
Sim. E também a escolher 
os professores que naquele 
ambiente trabalharam com 
alunos vindos dos quatro cantos 
do pais! Foi aí que dei conta de 
como tínhamos progredido 
no alargamento da formação 
musical. Não muito para trás 
havia apenas dois conservatórios 
e algumas academias que fizeram 
um trabalho notável.

Muitos dos nossos leitores irão ficar 
surpreendidos com a quantidade 
de projetos e planos que tem, 

não só no presente como para o 
futuro...
Gostava de ir à Rússia! (risos) 
Tenho em mãos aquela ideia de que 
falei sobre o meu pai em Berlim, o 
fado Burnay, as edições na internet 
de obras do meu pai e a Berta Alves 
de Sousa! E ainda outras, a seu 
tempo!

Há uma pergunta 'banal' mas a que 
não resistimos: que compositores 
e obras levaria para uma ilha 
deserta?
Bach e Brahms! O Cravo Bem 
Temperado do primeiro, que ouvi 
tantas vezes pela minha irmã, na 
Bélgica, Alemanha..., em todas as 
tonalidades, uma obra prima. Do 
segundo, as Sonatas para violonce-
lo e piano e as Suites.

E não podemos deixar de evocar a 
sua irmã, Helena Sá e Costa...
Foi uma das maiores artistas que 
conheci, ouvi e acompanhei ao 
longo de muitos e muitos anos. 
Tocámos juntas mais de 50 
anos, na verdade, desde muito 
crianças: com 8, 9 anos, a nossa 
mãe estabeleceu um sistema de 
trabalho para tocarmos juntas. 
Tínhamos um dia certo e assim 
começamos a fazer o nosso 
repertório até às Sonatas de 
Beethoven e de Brahms. Devido 
a esse trabalho fazíamos ambas 
de cor a 1ª Sonata de Brahms e a 
3ª de Beethoven. Era um prazer 
imenso trabalhar com a minha 
irmã, por quem eu tinha uma 
admiração espantosa. Aprendi 
imenso com ela. Fizemos mais 
de mil concertos em Portugal e 
também nas ilhas da Madeira, 
nos Açores na Alemanha…e quase 
sempre de cor. Era realmente uma 
comunhão de ideias muito grande 
que existia entre uma e outra. 
Tocar com a Helena, era fazer 
Música como que saltando em 
grande altitude de um avião, com 
toda a liberdade. 

Gostava que nos deixasse um 
conselho aos jovens músicos.
Há uma linha condutora que se 
transmite através do contacto 
direto entre compositores e 
intérpretes, entre professores 
e alunos: 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. 

O segredo da sua longevidade é a 
sua alegria e prazer de viver!
Ui! (risos) Penso que que sim. 
Vivi tanto, ouvi e vivi momentos 
extraordinariamente belos, 
ao ponto de poder afirmar ser 
quase impossível haver algo 
ainda mais belo por viver. Até 
poderia perguntar: porquê viver 
mais? Na verdade, não sei. Sei 
que é bom viver, gosto de me 
surpreender, de me maravilhar, 
de ter sempre projetos novos, de 
estar com os jovens! No fundo 
gosto de viver!J

Madalena Sá e Costa

Viana da Mota era 
uma visita frequente. 
A relação musical e 
de amizade já vinha 
do tempo de meu avô 
Bernardo

Ter estudado com Paul 
Grümmer e Pablo 
Casals abriu-me um 
horizonte imenso 
Tremendo!

Eu e a Helena tocámos 
para Rostropovich, 
dissemos-lhe que ele 
era uma referência, 
uma personagem lá das 
nuvens... Respondeu-
nos que no fundo a 
Música é algo muito 
simples. Adorei!

Tocar com a Helena, 
era fazer Música 
como que saltando 
em grande altitude de 
um avião, com toda a 
liberdade

Gosto de me 
surpreender, de me 
maravilhar, de ter 
sempre projetos novos, 
de estar com os jovens! 
No fundo, gosto de 
viver!

“
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Bienal de Jovens Criadores
No Mediterrâneo, a arte  
é uma alavanca para a Paz
Milão acolheu a Mediterranea 17 - Bienal de Jovens Artistas da Europa, que contou com a presença 
de mais de 300 jovens criadores de países que circundam o Mediterrâneo. A mostra, que integrou 
a programação da Expo Milão 2015, mostrou o que de novo se faz em mais de 20 países. Artes 
visuais, cinema, literatura, performance, música, design, moda e culinária preencheram o espaço 
da Fabbrica del Vapore, sob o tema No Food’s Land, numa edição em que a vaga de refugiados que 
chegam à Europa esteve em cima da mesa. O JL acompanhou, em exclusivo, o certame e traçou o 
perfil dos sete criadores que representaram Portugal.

 “As pessoas têm poder para 
mudar as coisas. Na Grécia estamos 
preocupados e a lutar.” Quem o 
afirma é Zafiris Nikitas, 32, poeta 
e encenador da cidade portuária 
de Salónica. Ainda a atravessar 
uma profunda crise social, com a 
taxa de desemprego a atingir os 
24,6% a meio do ano, a Grécia viu 
acontecer, este mês, a primeira 
greve geral sob o governo de Alexis 
Tsipras. Paralelamente, o país rece-
be migrantes e refugiados que todos 
os dias atravessam o Mediterrâneo 
em busca de uma oportunidade no 
Velho Continente. Das cerca de 806 
mil pessoas que chegaram à Europa 
durante este ano, cerca de 660 mil 
passaram pela Grécia. Até mea-
dos deste mês, 3460 morreram ou 
desapareceram durante a travessia, 
regista o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados. 
Immigrant Water, projeto que 
Nikitas levou a esta mostra, é o 
conjunto de pequenas histórias 
que contam a vida de quem chega 
à Europa e é, certamente, um dos 
trabalhos que retrata de forma mais 
nítida a realidade dramática do 
Mediterrâneo. O grego, que integra 
uma das maiores comitivas desta 
Bienal, quer mostrar a arte como 
“algo que pode mudar realmente 
a vida das pessoas”, como as de 
Amaya, Sunil e Fato, personagens 
dos seus contos. “O que um artista 
pode fazer é ser loucamente pro-
fissional, no sentido mais criativo 
possível, e de modo sério.” 

A ideia de que a arte deve ser 
um fator potenciador de Paz foi 
também sublinhada por Dora 
Bei, presidente da Bienal de 
Jovens Criadores da Europa e do 
Mediterrâneo (BJCEM), e por 
Cristina Tajani, representante 
da Comuna de Milão, durante a 
cerimónia de abertura. “Buonasera 
artisti, benvenuti a Milano.” A 
presidente da BJCEM, que reúne 

instituições culturais de 17 países 
e organiza esta Bienal desde 1985, 
saudava os artistas que se reuniram 
junto ao palco principal montado 
no recinto da Fabbrica del Vapore. 
Depois de Ancona, em 2013, na 
costa adriática italiana, a orga-
nização escolheu Milão, a cidade 
cosmopolita que acolhe a Expo 
2015, e que vê, por isso, as suas 
ruas inundadas por aglomerados de 
pessoas de todo o mundo. 

Além do frio que assolou as 
várias noites na cidade italiana, 
também a importância da di-
mensão social da arte marcava 
o momento de arranque oficial, 
que contou com a presença dos 
representantes portugueses, antes 
de uma retirada imediata para uma 
primeira incursão no principal 
espaço expositivo. Os sete jovens 

criadores foram selecionados pelo 
Clube Português de Artes e Ideias 
- associação cultural privada que 
é membro da BJCEM -, através da 
mostra anual de Jovens Criadores, 
que se realizou em Famalicão em 
dezembro do ano passado. O grupo 
português, com idades entre os 23 
e os 32, dividia-se entre a litera-
tura, as artes visuais e o design de 
moda e industrial (ver caixas ao 
lado). Apesar de áreas artísticas 
tão distintas, que se refletiam em 
diferentes interesses quer pela 
programação da mostra, quer pelos 
diferentes pontos turísticos da 
cidade, o grupo prezou por criar 
vários momentos de convívio den-
tro e fora do espaço físico da Bienal. 
A comitiva portuguesa teve mesmo 
direito a celebrar um aniversário na 
cidade italiana, com Álvaro Seiça a 

completar 32 anos numa esplanada 
cheia de portugueses, que brinda-
ram com o afamado vinho italiano. 
   
UMA COMITIVA DO MUNDO   
Percorrer a Bienal significa 
percorrer tendências artísticas e 
inquietações culturais das mais 
variadas formas. Andrea Bruciati, 
diretor artístico do certame, 
pretendia que a experiência fosse 
semelhante ao percurso no inte-
rior de um organismo que assimila 
comida, o que acontecia literal e 
simbolicamente. Logo à entrada 
do principal espaço de exposições 
encontravam-se imagens-vídeo 
projetadas nas paredes, que guia-
vam o percurso até uma cozinha 
improvisada onde o chef italiano 
Alberto Demarchi preparava, 
para espanto dos que assistiam, 

diversos pratos que aromatizavam 
aquele pavilhão. Uma primeira 
incursão pelo espaço permitiu 
encontrar alguns dos criadores 
que integraram a comitiva lusa. 
Para alguns - curiosamente os 
dois elementos mais jovens - esta 
não era a primeira experiência 
em Milão. Teresa Carvalheira, 
que passou pela cidade italiana há 
dois anos, no âmbito do programa 
Erasmus, aponta que “parece ser 
muito raro quando os criadores 
nascem num sítio e ficam por lá, o 
que acontece especialmente com 
os portugueses. E isso é reflexo de 
alguma coisa.” Já para Hugo Pedro 
Serra, que se encontra a termi-
nar o Mestrado em Food Design 
na Scuola Politécnica de Design, 
este é “um sítio fantástico para a 
Bienal, porque é uma das cida-
des mais importantes a nível do 
design.”  

De Berlim, Marta Leite levava a 
perspetiva de que é necessário fo-
mentar um intercâmbio entre pes-
soas de diferentes áreas artísticas. 
“O grande problema da educação 
em muitos dos países europeus é o 
ensino ser tão específico e não se 
ter acesso a um conhecimento geral 
sobre outras áreas.” No âmbito 
da mostra, a jovem integrou uma 
residência artística orientada por 
Marco Truli cujo resultado refle-
tiu, precisamente, uma semana 
intensa de trabalho com outros 
três artistas. Os dias que antece-
deram o arranque da Mediterranea 
foram também de muito trabalho 
para Álvaro Seiça, investigador 
da Universidade de Bergen, na 
Noruega. O escritor integrou a 
Bienal OFF, uma iniciativa paralela 
que reuniu poetas de cinco nacio-
nalidades distintas para declamar 
junto ao Castelo Sforzesco. A partir 
do verso “Io sto bene e cosi spero 
di te”, Álvaro escreveu sobre a 
viagem que o levou de Nova Iorque 
até Itália, “um poema narrativo 
que mescla frases do Google Maps, 
de licenças gerais e de expressões 
governamentais.”   

Milão parecia ser um ponto 
de encontro entre portugueses 
que chegavam de vários sítios 
do mundo, e outros que iriam 
regressar a Portugal, com contac-
tos e ideias para projetos futuros 
na bagagem, a que se juntavam 
momentos de convívio e de festa. 
Tiago Mesquita levou da cidade 
italiana registos desses momentos, 
que prometeu guardar no chip 
que tem junto ao coração. “Há um 
diálogo comum. A nossa geração 
consegue pegar na contempora-
neidade e ‘portugalizá-la’, através 
da nossa maneira de contar o 
que se está a passar” aponta José 
Trigueiros, que protagonizou com 
Diogo Goes interessantes e acesos 
debates sobre o estado e o papel 
da arte. Os dois foram os que mais 
procuraram mergulhar no espírito 
da troca de experiências cultu-
rais potenciado pela mostra. As 
comitivas portuguesa e espanhola 
aproximaram-se, estando presen-
tes nos momentos que marcaram 
a participação de cada um dos 

Rita Alves dos Santos

Na Fabbrica del Vapore O grupo de jovens criadores portugueses
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Teresa Carvalheira 
23 anos, Évora 
To Preserve, Design de Moda 
Se antes pensava que o ambiente 
artístico de Milão era mais 
“exclusivo”, o regresso à cidade 
para apresentar a coleção To 
Preserve faz Teresa sentir-se 
“muito bem recebida”. Foi o 
programa Erasmus que a levou 
à cidade italiana, enquanto 
frequentava a licenciatura em 
Design de Moda da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade 
Técnica de Lisboa. 

Ouvir algo como “rejeito o 
termo ‘moda’” vindo de uma 
designer, precisamente, de moda, 
surpreende apenas os que não 
conhecem o seu trabalho. “A 
minha pesquisa centra-se em 
conseguir um produto que entra na 
dimensão mais humana e social”. 
Por isso, sublinha a manualidade 
que salvaguardou no processo 
de criação desta coleção, ao 
utilizar Betadine, tintura de iodo 
e açafrão da índia para tingir as 
peças. Foram esses tons quentes 
que desfilaram no percurso da 
exposição central da mostra e que 
deixam sair, em jeito de balanço, 
um “estou muito feliz”. Repensar 
o papel do designer “tem sido uma 
experiência boa. E espero poder 
continuar este processo.” Onde? 
Ainda não sabemos. Mas regressar 
a Berlim, ou até mesmo a Milão, 
são algumas das hipóteses. 

Diogo Goes 
26 anos, Funchal 
Totem / Extra Virgens, Artes Visuais 
No momento de abertura da Bienal, 
um dos elementos do trabalho 
de Diogo Goes estava em falta. 
Tratava-se de um acetato que seria 
ampliado numa das paredes da 
Fabbrica. Quem passava, brincava 
com o projetor analógico abando-
nado, colocando mímica e obra ar-
tística lado a lado. O imprevisto dá 
lugar a outras reflexões. “Acaba por 
fazer parte do processo de criação, 
superando o próprio autor.” 

Uma conversa com o madeirense 
passa tão depressa por frases de 
Winston Churchill, como de Santo 
Agostinho ou de Fernando Pessoa. 
Crenças, origens e obra formam um 
triângulo incontornável. “O meu 
trabalho não se desassocia do meu 
modo de estar e de ser em relação 
à arte e à vida.” As fotografias, de 
autor desconhecido, remontam às 
décadas de 60 e 70, em colégios ca-
tólicos da Venezuela. As imagens de 
crianças de vestido branco-angelical 
(mãe e primas do artista) apresen-
tam cabeças de burro desenhadas 
a caneta azul, que transmitem um 
sentimento de pertença. E o que é 
aparentemente simples, o artista 
fundamenta com teoria de Levis 
Strauss e de Sigmund Freud. 

“A arte sempre foi confrontada 
por um sentimento de denúncia, 
na medida em que veicula uma 
mensagem que é da consciência dos 

povos.” As referências sucedem-se, 
para deixar escapar que “os artistas 
são a consciência da civilização.” 
 
Hugo Pedro Serra 
23 anos, Milão 
Vinho da Casa, Design Industrial 
Vinho da Casa tem em conta “o 
grande peso a nível cultural” que o 
vinho assume em Portugal. A sim-
plicidade e a sobriedade caracteri-
zam uma peça que “desdramatiza” 
um processo complexo: “esmaga 
as uvas, tem dois contentores para 
as fermentações - alcoólica e lática 
- e, depois, engarrafa o vinho.” 
Do avô, que produz vinho à moda 
antiga, na cave de casa, Hugo Pedro 
Serra diz que herdou “este lado 
de gostar de fazer as coisas com 
as mãos.” O que fez foi adaptar o 
processo ao estilo de vida contem-
porâneo, e talvez seja por isso que 
admite “pensar no design como 
uma ferramenta que pode resolver 
desafios e problemas do quotidiano 
das pessoas.”  

O facto de morar, atualmente, 
em Milão fez com que partilhasse 
menos momentos com o grupo 
português. A passagem pela cidade 
italiana, a semanas de chegar ao 
fim, permite concluir que “é preciso 
contactar com pessoas de outras 
áreas para se fazer um trabalho 
mais realista e não tanto de autor.” 
Porque, afinal, “o designer é uma 
pessoa que acaba por modelar a 
sociedade.”  

grupos, como no concerto de Frank 
Berjim, que levou a guitarra para 
apresentar The Urban Wolf no palco 
principal, ou como na noite em que 
José Trigueiros leu o conto Êxodo, 
aguçando em quem ouvia a inten-
ção de voltar - ou de ir pela primei-
ra vez - ao Livro do Génesis.  E se as 
duas comitivas partilharam vários 
momentos, o escritor salvaguarda. 
“Estão sempre a dizer que as novas 
gerações têm de ser diferentes, 
que temos de ser alegres como os 
espanhóis. Não temos nada, temos 
de ser como somos. Ser português 
não é ser triste mas sim nostálgico, 
e nostalgia é uma coisa boa que não 
temos de renegar.”   

Heart - The Art of Living O projeto de Tiago Mesquita em destaque na Bienal

INTERCULTURALIDADE 
Portugal, Itália, Grécia, Inglaterra, 
Rússia e Noruega à mesma mesa 
de um restaurante em Milão é 
uma das situações que descreve o 
ambiente desta Bienal, ponto de 
encontro de culturas que também 
se procuravam conhecer fora do 
espaço da Fabbrica. Foi aí que 
encontrámos Zafiris Nikitas que, 
a par com Álvaro Seiça, integrou a 
Bienal OFF. Foi também o escritor e 
investigador português que nos deu 
a conhecer Mohamed Elmesalami, 
26, poeta que vive e trabalha em 
Alexandria, uma das cidades mais 
populosas do Egito. Acompanhado 
pela mulher e pela filha de cinco 
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A Europa, com a 
maturidade que tem e 
por tudo o que passou 
ao longo dos séculos, 
deve ter a coragem de 
abrir os braços.
Diogo Goes

“meses, o escritor apresentou os 
poemas The story is that she... e 
Today numa das sessões de leitura 
que preencheram os serões da 
Mediterranea. “Tudo na vida me 
inspira para escrever. Até o seu 
lado mais feio” explica. “Não sou a 
favor de alguém em detrimento de 
outro, sou a favor da humanidade” 
acrescenta em conversa, depois da 
leitura em árabe que impressionou 
quem assistia pela forma como, 
através de uma língua desconheci-
da pela maioria, causou emoções. 
Para o escritor egípcio, a comu-
nicação artística e cultural que 
aconteceu por estes dias foi “uma 
experiência inspiradora. Faz-me 
sentir que não estou sozinho neste 
mundo.” Como não esteve sozinho 
em Milão, onde ficou no mesmo 
hotel que alguns dos artistas portu-
gueses, a quem no último dia, antes 
da viagem de regresso, pediu para 
se juntar e tirar uma fotografia.   

“O que acontece nesta Bienal 
reflete certas tendências, algumas 
modas, mas não representa neces-
sariamente o que está a acontecer 

nos países” afirma Álvaro Seiça. 
À opinião do escritor português 
acrescem os comentários sobre 
uma expectativa, partilhada por 
muitos, que não era, afinal, concre-
tizada. “Não sei se o problema atual 
do Mediterrâneo está tão presente 
como todos esperávamos” conclui 
Marta Leite. O assunto não estava, 
de facto, tão presente nas represen-
tações artísticas como era esperado 
pela maioria, mas foi tema recor-
rente de conversas e revelou-se 

José Trigueiros 
30 anos, Barcelos 
Êxodo, Literatura 
Roma, Luanda, Nottingham, Salvador 
da Bahia e Milão. A presença do es-
critor em mostras internacionais tem 
sido constante, e não são apenas 4 
anos que separam as cidades italianas. 
“É bonito ver que cada conto é com-
pletamente diferente. Consigo olhar 
para eles e ver que há uma evolução 
na minha escrita”. José Trigueiros 
descobriu “muito tarde”, aos 21 anos, 
que gostava de se expressar através 
da literatura, e defende por isso que o 
talento é algo que se pode trabalhar. 
“Busco ser interessante e trazer algo 
de novo à literatura portuguesa” afir-
ma, ao mesmo tempo que põe o dedo 
na ferida. “Em Portugal há preconceito 
em relação aos escritores portugue-
ses.” Quanto a isso, tem a certeza de 
que “é preciso educar o público.” 

Em Êxodo encontramos um Deus 
obcecado por maçãs e um homem 
machista. Foi no final de uma noite 
fria que leu a obra, em inglês, cuja 
“cadência não é tão bonita e as ideias 
perdem-se um bocado”. No final, 
desculpou-se pelo “mau inglês”. E a 
melhor resposta veio de Dora Bei, que 
lhe pediu para assinar uma brochura 
e prometeu guardá-la porque “tinha 
a certeza que ia ouvir falar do seu 
nome no futuro”. José diz que procura 
“emocionar ou, pelo menos, provocar 
um pensamento diferente”. E garante, 
“posso não ter sucesso nem chegar 
tão longe como outros, mas isto é o 
que hei-de fazer sempre. Escrever.” 
 
Marta Leite 
32 anos, Lisboa 
Paisagem de Referências, Artes 
Visuais 
Quebrar fronteiras é um dos objetivos 
que Marta Leite percorre nos seus 
trabalhos e que pode explicar porque 
estes, muitas vezes, aconteçam na 
horizontal. Um trabalho “intimista e 
à escala humana”, que tem o objetivo 
de destruir hierarquias. “Interessam-
me tanto as hierarquias sociais como 
qualquer fenómeno de hierarquiza-
ção. Claro que isso tem a ver com 
uma sensação de injustiça social.” 

Em Paisagens de Referências, traba-
lhos artísticos originais, fotocópias e li-
vros estão no mesmo nível “para dessa 
forma quebrar uma hierarquia dentro 
das artes plásticas.” A necessidade de 
ser “um agente ativo no palco de vários 
agentes sociais” explica a sua incursão 
por este ramo artístico. Vive e trabalha 
em Berlim há sete anos, mas admite 
que as origens continuam presentes na 
sua obra. “Um oceano que se altera de 
forma tão constante como o Atlântico 
produz um impacto muito forte.”  

Marta lamenta que “as artes 
estejam tão afastadas do quotidiano 
das pessoas, que não as encaram 
como uma forma de gerar conheci-
mento.” A sensação de injustiça volta. 
“Um dos meus grandes desejos é que 
os artistas consigam ser pagos pelo 
trabalho que fazem.” 
 
Tiago Mesquita 
29 anos, Lisboa 
Heart - The Art of Living, Artes 
Visuais  

Foi com a ajuda de um amigo que 
simulou trabalhar nos correios, que 
Tiago Mesquita conseguiu emprego 
na área da publicidade. Empacotou-
se e enviou-se a si próprio para uma 
empresa da área, com um livro de 
instruções (na verdade, o seu currí-
culo profissional). “Ser criativo é ver 
um problema e tentar solucioná-lo” 
disse, contando a história entre os 
copos de vinho italiano que rechea-
vam a mesa da comitiva portuguesa. 
Gosta de se intitular como um game 
changer, e utiliza as ferramentas 
que a publicidade fornece para criar 
projetos “fora da caixa e que tenham 
algum impacto no público”. 

Duas operações ao coração, em 
2011, levaram-no a querer armazenar 
momentos, pessoas, músicas e vídeos 
que marcam a sua vida num pequeno 
chip que implantou junto ao coração. 
“Os sentimentos são processos que 
se desencadeiam no cérebro e não 
no coração, e gostei da hipótese de 
concretizar essa ideia.” O projeto é 
um meio de ampliar as capacidades 
do ser humano. “Tudo o que desen-
volvemos são extensões da nossa 
vivência: o carro leva-nos mais rápido, 
o telefone faz com que tenhamos 
ouvidos mais longe. O meu projeto 
é uma analogia disso mesmo.” O 
menor criativo do mundo, como 
é conhecido, não fecha a porta a 
tecnologias futuras. “Sou um curioso 
que quer descobrir coisas novas e que 
acaba por criar aquilo que gosta.”  
 
Álvaro Seiça 
32 anos, Bergen 
Cidades Indigitadas e #Immigrants, 
Literatura 
“It’s wonderful, it’s wonderful, it’s 
wonderful, good luck my babe...” Via 
con Me, do italiano Paolo Conte, en-
cheu a sala onde se esperava a leitura 
de Álvaro Seiça. Petersburgo e Madrid 
Atocha, da série Cidades Indigitadas, 
deram início à sessão. Mas foi com 
#Immigrants que a poesia digital 
chegou ao seio da Bienal. “A literatura 
digital é composta e lida através de 
computadores ou smartphones e 
não pode ser transposta para outros 
formatos” explica. Aos testemunhos 
de mulheres emigrantes em Espanha, 
o escritor acrescentou frases sobre 
emigração partilhadas na rede social 
Twitter.  

Através do que escreve, Álvaro 
procura demonstrar como este gé-
nero pode ter uma estreita conexão 
com problemas da vida real. “Desde 
que comecei a escrever que tenho 
uma preocupação de empenhamento 
social, cultural, artístico e político.” 
Fala em como “certos assuntos são 
censurados” e de como é importante 
que “quem trabalha em áreas artís-
ticas tente trabalhar assuntos como 
liberdade de expressão e injustiça 
social.” 

Em Portugal “ainda não há 
muita divulgação nem muita crítica 
à literatura experimental”, acrescen-
ta o investigador da Universidade 
de Bergen, na Noruega, que nesta 
mostra tentou contrariar a ideia de 
que “na literatura as pessoas tendem 
a trabalhar individualmente, muito 
fechadas sobre si.”

uma preocupação demonstrada por 
muitos. “A Europa, com a matu-
ridade que tem e por tudo o que 
passou ao longo dos séculos, deve 
ter a coragem de abrir os braços” 
reflete Diogo Goes.     
   
CAMINHOS A SEGUIR  
O diálogo comum de que falava 
José Trigueiros revela preocupa-
ções semelhantes partilhadas pelos 
portugueses, que alertam para a 
realidade da criação artística em 
Portugal. “As poucas oportunidades 
de trabalho que existem ou são mal 
pagas ou completamente não re-
muneradas” denuncia Hugo Pedro 
Serra. Contornar as dificuldades do 
início da carreira artística signifi-
ca, em muitos casos, sair do país. 
“Não tenho motivação para ficar em 
Portugal e estou a tentar descobrir 
porquê” afirma, em jeito de desaba-
fo, Teresa Carvalheira, que depois 
de uma temporada em Berlim está, 
por agora, de volta a Portugal. E se 
há quem revele indecisões, também 
há quem aponte caminhos. “Mais 
do que esperar que a economia e a 
política melhorem, temos de nos 
arrumar a nível mental, ser autóno-
mos e progredir enquanto indiví-
duos. Sem isso, tudo o resto não é 
possível” defende Tiago Mesquita.   

Os primeiros quatro dias da mos-
tra culminaram ao som dos ritmos 
eletrónicos de uma festa que juntou, 
novamente, artistas de 26 países na 
Fabbrica del Vapore. “Saio daqui 
feliz por ter encontrado pessoas tão 
interessantes” afirma Álvaro Seiça, 
à porta do espaço onde se gastam as 
últimas energias de uma Bienal que 
pode ter sido a mais política destes 
30 anos. Zafiris Nikitas, de regresso 
a Salónica, diz que procura “uma 
espécie de neo-humanismo”. E não 
tem dúvidas. “É muito importante 
que a arte seja social, que cause 
impacto, acabando por tornar-se 
em algo político.” J

Em exposição Diogo Goes com Totem / Extra Virgens e Teresa Carvalheira  
com a coleção To Preserve
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A deriva existencialista, 
recorrente na filmografia 
de Moretti, intensificada até 
às lágrimas na parte final 
do filme, aparece assim 
embrulhada em elementos 
de diversão. Um deles é a 
reflexaão política, escondida 
na camada do filme que se 
está a fazer, mas exposta 
logo numa das primeiras 
cenas em que Margherita 
filma a ocupação de uma 
fábrica, e questiona o ângulo 
do assistente de realização 

Minha Mãe, de Nanni Moretti
A casa da avó

CINEMA
Manuel Halpern

 Em O Quarto do Filho (2001), 
Nanni Moretti interrompia 
o seu estilo de cinema 
egocêntrico e diarístico, 
de sarcasmo existencial e 
engajamento político, para 
um gélido embate frontal 
com a realidade. É um 
filme duro, sobre o luto, na 
mais intolerável dimensão 
da efemeridade da vida e 
do sentido da existência: 
a morte de um filho. Em 
Minha Mãe, 14 anos depois, 
como que repete o tema, 
reafirmando essa impotência 
existencial, de forma ainda 
mais universal. O que 
Moretti diz aqui é que a 
morte é invariavelmente uma 
tragédia incompreensível e 
intolerável mesmo quando 
ocorre de forma natural e 
em idade avançada. E di-lo, 

mais uma vez, de forma dura 
e crua, separando-a da sátira, 
como, de resto, o fez de forma 
ainda mais bruta Michael 
Haneke, em Amor.

Contudo, neste Minha 
Mãe, apesar da questão da 
morte se tornar central, há 
elementos divagadores, que 
tornam a questão não tanto 
obsessiva. Ao contrário do 
que se passa com o filme 
de Haneke, o ângulo não 
assenta na mãe, mas na 
angústia dos filhos, em toda 
a sua complexidade. Há um 
bizarro exercício de luto 
por uma morte anunciada, 
mas que se vai diluindo em 
muitas outras questões que 
se prendem com a vida e que 
se tornam preponderantes 
no filme, sobretudo em 
torno de Margherita, a filha, 

uma inquieta e angustiada 
realizadora de cinema social, 
com amplas dificuldades 
relacionais.

É curioso, de resto, que 
Nanni Moretti, ator, se tenha 
relegado a si próprio para 
segundo plano, dando o 
protagonismo a Margherita 
Buy. Ele faz o papel do filho 
mais velho, terno e sereno, 
sem respostas, mas com 
uma enorme sensatez, em 
contraponto com redemoinho 
constante da irmã.

que, aparentemente, prefere 
a perspetiva da polícia à dos 
operários. Também há um 
constante questionamento 
do próprio cinema, entre 
os bastidores e a alma, num 
constante jogo entre arte, 
ficção e realidade. Mas o 
mais empolgante elemento 
de diversão dá pelo nome de 
John Turturo. O ator ítalo-
americano é uma rabanada 
de vento num filme de 
atmosfera densa. Ele faz de 
Barry, uma estrela decadente 
de Hollywood convidada a 
interpretar o papel de patrão 
no filme de Margherita. Entre 
a excentricidade e um sentido 
de humor desconcertante, 
Barry é o elemento alienígena 
que ornamenta um filme de 
cores escuras. Uma magnífica 
interpretação, muito ao 
seu estilo, que consegue, 
simultaneamente, cumprir a 
função e fugir ao estereótipo.

Minha Mãe talvez 
seja mesmo o filme 
emocionalmente mais forte de 
Nanni Moretti desde O Quarto 
do Filho, num confronto direto 
com a vida. Contudo, persiste 
a nostalgia daquele cinema 
autobiográfico, egocêntrico 
e politicamente ativo que 
definiu a mais significativa 
parte da sua obra. Nunca 
mais o vimos a andar de 
lambreta.J

Minha Mãe John Turturo dança no filme de Nanni Moretti

 A Colectividade  é um espetáculo 
sui generis pois recria perante 
o público uma festa de uma 
Coletividade que comemora 
as suas bodas de prata. Natália 
Luiza organiza e encena esse 
espetáculo teatral com real 
maestria,  em que todos detalhes 
são tidos em conta e integrados 
de forma consistente num sarau 
inventado que imita a realidade 
e naturalmente a ultrapassa de 
modo tão consolidado que a dúvida 
se instala: estaremos a assistir a 
um espetáculo ou fazemos parte 
de uma celebração? Neste caso, 
essa questão pouco importa pois 
a fruição e o entretenimento 
inteligente, o riso e a ironia 
poética vão-se instalando 
progressivamente, ganhando o 
aplauso de uma plateia cúmplice.

A Colectividade é o 52º 
espetáculo do Teatro Meridional 
e faz jus ao seu propósito de 
“homenagem ao Colectivo e 
à Cidadania Associativa” ao 

evidenciar a equivalência entre o 
microcosmos de uma Coletividade 
lisboeta e de um espetáculo de 
teatro refletindo sobre as relações 
do teatro com a sociedade. Dito 
isto, não se espante quem chegar 
à “melhor sala de espetáculos do 
Poço do Bispo” e se deparar com 
um membro da tal Coletividade a 
dar-lhe as boas vindas a agradecer 
a sua presença. A seguir é todo 
o foyer que se transforma para a 
receção aos convivas com rifas, 
sorteios, caldo verde, e pequenas 
cenas entre os “associados”, 
que incidem sobre as relações 
de compromisso mas também 
de conflito nesse microcosmos 
social. Depois, dentro da sala e já 
instalados na plateia assistimos a 
vários discursos de circunstância 
(comemorativos dos 75 anos) 
com textos bem construídos que 
integram outros que sem serem 
de agora se inscreveram no 
nosso imaginário a par de textos 
reconhecíveis do nosso quotidiano 

político contribuindo de forma 
clara e eficaz para a atualidade do 
espetáculo.

A seguir vamos sucessivamente 
presenciando a apresentação do 
espetáculo “criado pelos sócios mais 
activos” a demonstrar as várias ati-
vidades que a Coletividade propor-
ciona aos sócios. Introduzidos pelas 
quadras de dois apresentadores, os 
números vão se desenrolando com 
preceito: rancho folclórico, banda, 
fado, dança criativa e por fim o 
momento surpresa – o ensaio aberto 
e livre da adaptação ao cinema de 
António Lopes Ribeiro do romance 
de Camilo Castelo Branco, Amor 
de Perdição. E é de facto imperdí-
vel, pois tratando-se de um ensaio 
podemos seguir as infindáveis e 
extraordinárias indicações que o 
ensaiador (que é o Presidente) dá aos 
atores, aos técnicos e aos operadores 
de som e luz. A escolha musical é 
de igual importância dramatúrgica 
em consonância com o detalhe do 
contexto de um teatro que finge ser 
amador mas a querer usar nomen-
clatura de estudos de teatro

A primorosa dramaturgia de 
Natália Luiza é de facto a base deste 
espetáculo. Ao criar um contexto 
que é a apresentação festiva em 
2015, de uma coletividade fun-
dada em 1940, aí colocou as suas 
personagens – os sócios oriundas de 
vários pontos do país, com perso-
nalidades muito vincadas. Os textos 
convocados adaptam-se ao perfil 
das personagens e ao próprio tipo 

› A COLECTIVIDADE
Texto António Lopes Ribeiro, Camilo Castelo 
Branco, Fernando Fragoso, Francisco Ribeiro, 
João Bastos, José Cottinelli Telmo, Natália 
Luiza e Vasco Santana, Quadras de Abertura 
João Veloso e Francisco Vistas, Dramaturgia 
e Encenação Natália Luiza, Espaço Cénico e 
Figurinos Marta Carreiras, Seleção Musical 
/ Coordenação de Banda e Coro Rui Rebelo, 
Desenho de Luz Miguel Seabra, Coreografia 
de Rancho e Dança Criativa Susana Madeira 
com Catarina Guerreiro, Rui M Silva, 
Susana Madeira, Victor Alves da Silva, e 
Ana Bento, Carolina Campanela, Carolina 
Serrão, Catarina Félix, Catarina Moreira 
Pires, Cláudia Alfaiate, Cláudia Pinto, 
Dinis Costa, Diogo Xavier, Filipa Feliciano, 
Francisco Vistas, Jaime Almeida, João Maria, 
João Veloso, Lourenço Seruya, Mafalda 
Rodrigues, Rita Sereno.

Teatro Meridional, quarta a sábado às 
21h30, domingo às 16h. Até 6 de dezembro.

TEATRO
Helena Simões

Comunidade

A Coletividade "A primorosa dramaturgia de Natália Luiza é a base deste espetáculo"

de comemoração que encena. Com 
muita coerência o guarda-roupa 
reflete também os anos 40 que 
cruza com expressões de lingua-
gem da filmografia portuguesa da 
época, a criar um tecido coeso de 
referências culturais e plásticas 
onde os atores se inserem. Para o 
êxito desta proposta foi igualmente 
importante a direção dos atores: o 
numeroso elenco constituído por 
quatro atores já nossos conhecidos e 
dezasseis finalistas da ACT – Escola 
de Actores revelou homogeneidade 
de atuação e de contracena a par 
de efetiva criação de personagem 
que claramente o individualiza. 
Espaço cénico, iluminação e seleção 
musical completam à medida esta 
portentosa celebração.J
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da Itália, pelo duo Quintana 
(formado pela alaudista italiana 
Ilaria Fantin e pela harpista 
checa Kateřina Ghannudi, 
que paralelamente integram 
várias agrupamentos de música 
antiga).

Há mais concertos 
transfronteiriços (todos eles 
com entrada livre, dependendo 
todavia da lotação das salas) 
na programação do festival: a 
11 de Dezembro, em Idanha-a-
Nova, Pedro Jóia e o Quarteto 
Arabesco reatam pontes 
entre a guitarra e o quarteto 
de cordas, a música barroca 

O lugar reinventado

 Em 2012, um concelho no 
distrito de Castelo Branco era 
pela primeira vez palco de um 
novo festival internacional 
dedicado às músicas antigas, 
que rompia com os formatos 
convencionais, fazendo 
confluir diferentes geografias 
em espaços inesperados, em 
pleno meio rural, longe dos 
circuitos estabelecidos da 
oferta cultural. Se Fora do 
Lugar, o título, remetia para o 
conceito, a essência do evento 
parecia talhada por medida 
para o anfitrião, o concelho de 
Idanha-a-Nova, local raiano 
de músicas herdadas, berço 
de remotas tradições orais. 
Três edições moldaram desde 
então uma simbiose identitária, 
este ano reconhecida com o 
selo de qualidade da European 
Festivals Association e inserida 
na candidatura de Idanha à 
Rede das Cidades Criativas da 
UNESCO. 

É neste contexto que se 
avizinha o 4º Fora do Lugar, que 
entre 26 de Novembro e 12 de 
dezembro volta a estreitar laços 
entre épocas e géneros, numa 
abordagem plural às músicas 
antigas, populares e eruditas, 
e às leituras contemporâneas 
que delas são feitas. De um 
calendário multicolor, entre 
concertos, uma masterclass para 
músicos e várias atividades para 
os mais jovens ou para o público 
em geral (oficinas de construção 
de instrumentos reciclados e de 
adufes – ex-libris do concelho -, 
passeios educativos na natureza 
e uma prova gastronómica), 
sobressaem as atuações de 
artistas prestigiados: o tenor 
italiano Marco Beasley, figura 
maior no panorama da música 
antiga em fusão com a cultura 
popular, um dos fundadores do 
ensemble Accordone, propõe 
um serão em que assume o 
papel de cantor e contador de 

histórias, a 12 de Dezembro, na 
Antiga Sé de Idanha-a-Velha; 
uma semana antes, na Aldeia 
de Santa Margarida, os multi-
instrumentistas espanhóis 
Emilio Vallalba e Sara Marina 
trazem um programa de música 
medieval hispano-judaica que 
homenageia o patrono das artes, 
médico e diplomata Hasday 
Ibn Shaprut, nascido, crê-se, 
há 1100 anos; no dia 4, no lugar 
de S. Pedro de Vir-a-Corça, na 
aldeia de Monsanto, enceta-se 
uma viagem na corrente do 
Mediterrâneo, com melodias 
árabes, sefarditas e do sul 

e a popular, num programa 
que parte de Boccherini para 
Carlos Paredes, Armandinho, 
Paco de Lucia e o próprio 
Pedro Jóia; a 28 de Novembro, 
em Oledo, o grupo Caravana 
viaja por danças tradicionais 
de vários países europeus; e 
na véspera, na antiga Sé de 
Idanha-a-Velha, assinando o 
primeiro concerto do Fora do 
Lugar, o agrupamento Noa Noa, 
residente no Festival, encerra a 
digressão de lançamento do seu 
segundo álbum, “Língua, vol. 
2”, um projeto que volta a fazer 
confluir as várias músicas, 
culturas e dialetos ibéricos.

É toda uma memória 
de raízes mais ou menos 
longínquas e insuspeitamente 
próximas, no tempo e no 
espaço, que, este ano como 
nos outros, congrega públicos 
e constrói hábitos de oferta 
cultural. São as sementes 
plantadas em solo fértil, nas 
terras de Idanha, de onde a 
música brota como força da 
natureza. Possa este pequeno 
e importante festival crescer 
a cada novo ano, firmando na 
sua programação as melhores 
práticas artísticas do concelho, 
esse lugar do outro que deverá 
ser cada vez mais também o 
nosso, nestes tempos em que 
o diálogo é imperativo. Toda 
a programação disponível em 
www.foradolugar.pt.J

Quarteto Arabesco e Pedro Jóia Entre Boccherini, Carlos Paredes e Paco de Lucia

MÚSICA
Manuela Paraíso

 Maurícia Neves a jovem 
coreógrafa natural de Portimão 
apresenta This is not a Love Story. 
This is A and B, nos próximos dias 27 
e 28 de novembro, na Box Nova do 
Centro Cultural de Belém.

Esta criação vem de um projeto 
embrionário iniciado no âmbito es-
colar. Enquanto terminava a licen-
ciatura na Escola Superior de Dança 
desenvolveu a trilogia: This is Not 
Entertainment (uma performance 
instalação); This is Not for Sale (um 
manifesto – faixa musical); e This is 
not a Love Story. This is A and B uma 
peça de dança que foi desenvolvida e 
aprofundada posteriormente e que é 
agora apresentada oficialmente.

O estímulo inicial para esta 
criação foi a velocidade que existe na 
circulação de informação através dos 
mass-media atualmente. Para a co-
reógrafa a quantidade de informação 
disponível, a vastidão de conteúdos 

associados à velocidade e a facilidade 
de aceder aos mesmos, tem sido uma 
inquietação e um estímulo recorrente 
para o processo de criação. Desta vez 
a exploração deste tema foi feita atra-
vés da relação entre dois corpos, entre 
um homem e uma mulher: A e B.

O início da peça é uma espécie 
de ritual de preparação executado 
pela coreógrafa e pelos intérpre-
tes. É dado a ver ao público aquilo 
que normalmente acontece antes 
de começar um espetáculo – a 
preparação física que os intérpretes 
fazem antes de entrar em cena, a 
colocação do figurino, a concen-
tração. Este processo é realizado 
tranquilamente, sem urgência e 
despojado de quaisquer manei-
rismos estéticos. Mas nada disto é 
casual, é como se Maurícia Neves 
colocasse o espectador dentro da 
cena como cúmplice de algo que 
está por vir. O espectador sem se 

aperceber deixa de ser um mero 
recetor passivo.

A e B estão finalmente prontos 
para começar. B afasta-se de A. Ou 
então A aproxima-se de B recuando. 
O olhar é intenso e confrontador. A 
e B olham o público nos olhos. Os 
movimentos dos corpos apresentam 
uma dinâmica lenta quase numa 
constante suspensão, sendo esta 
entrecortada por uma espécie de 
desequilíbrio e de movimentos es-
pasmódicos. É como se estivéssemos 
a assistir a uma queda num abismo 
e pudéssemos fragmentar o tempo e 
ver cada micro movimento que acon-
tece durante essa queda. Mas não são 
apenas os movimentos que se veem, 
são também as expressões faciais 
de desespero e incredulidade. A e B 
estão unidos nesta queda e é com ela 
que se relacionam e não um com o 
outro. A relação que estabelecem é 
tensa e por momentos violenta. Uma 
espécie de tentativas sucessivas de 
subjugação ou manipulação do outro 
alternando os seus papéis individuais: 
ora A domina B, ora B manipula A, 
ora quem manipula quem?

Não sabemos se em algum mo-
mento A e B se encontram de facto, 
não sabemos se realmente estes se 
tocam ou se apenas os corpos esbar-
ram um no outro sem se sentirem. 
Nesta relação entre A e B que é inde-
cifrável há harmonia por momentos 
sem que estes se encontrem – o 
encontro parece sempre violento e o 
desencontro harmonioso.

Não é certamente uma história de 

guerra prontas a disparar. Logo a se-
guir tudo se transforma novamente.

Fica no ar a sensação de que o 
tempo não é real será que as sequên-
cias de movimento aconteceram de 
facto numa lógica cronológica ou 
será que aconteceram de trás para 
a frente? Será que o fim da peça de 
facto aconteceu muito tempo antes, 
talvez num passado que se relembra 
e se confunde na memória?

Muitas questões ficam em aberto 
e é esta a riqueza deste espetáculo 
intenso e denso. J

 MAURÍCIA NEVES 
This is not a Love Story. This is A and B

Box Nova do Centro Cultural de Belém, em 
Lisboa, de 27 a 28 de novembro

Isto não é uma 
História de Amor

This is not a Love Story. This is A and B Coreografia de Maurícia Neves no CCB

DANÇA
Sofia Soromenho

amor, mas poderia ser uma história 
de uma relação entre um homem e 
uma mulher que espelham um no 
outro os seus medos, fragilidades, 
angústias, frustrações, uma relação 
desgastada e tensa. Uma relação na 
qual fragilidade e força ou submissão 
e poder se confundem. Não há em 
momento algum leveza. Do princípio 
até ao fim assiste-se a este desmoro-
nar humano ao qual chamei “queda” 
que transparece uma sensação de 
impotência. Com o desenrolar da 
peça podemos descortinar diferentes 
camadas. Por momentos este casal 
parece estar a preparar-se para uma 
guerra, ou para um combate corpo 
a corpo. Mas agora o movimento 
transformou-se em algo mecânico, 
quase robótico – duas máquinas de 
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Maria João Franco
Além, sem mágoa

 Maria João Franco (MJF), dias de-
pois de haver enfrentado a morte de 
alguém, olhou para as suas próprias 
mãos, julgando-as incapazes de ler 
outros corpos  e sentir com os olhos 
as cores da vida. Cruzou-as por 
cima da saia, de súbito inertes, o 
escuro da saia em volta. Procurava 
descortinar corpos, amigos e fami-
liares, mas percebia vultos tocados 
por uma luz azeda. Deixava então 
cair as pálpebras,ensombrando as 
vagas imagens das faces em volta, 
talvez memória do horror noturno, 
silêncios, fantasmas desfocados,-
cinzentos presos do nada. Ficou à 
espera, muitos anos à espera, como 
se a madrugada tardasse acima dos 
mortos. Daqui em diante, os círios 
afrouxando, já o cheiro da cera co-
meçara a ser substituído pelo odor 
das plantas e dos corpos de outros 
seres vivos, mesmo quando a noite 
voltava e o nariz era envolvido pelos 
perfumes cínicos  de mulheres e 
homens de toda a vida dançan-
te, contradita mais tarde todas as 
sonolências em redor.

A ALMA E A PINTURA 
Os olhos de Maria secaram. 
Seguiam a tinta deslizando na 
tela, vezes sem conta, e secavam. 
Chorar era bom, apesar dos vários 
níveis de ardência. Secavam 
também com o frio, a par da 
pintura quente, brutal, carnal, 

atravessada  às vezes por fios de 
sangue ainda vivo. Vivo no interior 
da alma da pintura —  sempre 
viva, quer  nos dias baços, quer na 
escuridão do tempo frio e da noite 
dentro da qual as palavras tendem 
a parecer ciciadas.

  Nos lugares da morte em 
espera, há também respirações 
envelhecidas, corpos de amigos 
antigos, quadros suspensos de 
paredes em pedra. Pode falar-se 
destas imagens porque é essa uma 
das formas de nos aproximarmos 
dos estranhos corpos que MJF se 
demorou a pintar, despindo-os da 
falsidade das roupas ou evocando 
roupas rasgadas, restos de véus, 
cordões de certos exílios e longos 
aprisionamentos. É verdade que 
ela pintou cenas para a peça O 
Motim, de Miguel Franco, mas, a 
bem dizer, não era dessa revolta 
que se tratava: era o grito da 
artista, repetindo corpos atléticos 
mas hirtos, talvez na colecção 
desdobrada da obra toda que foi 
produzindo. Os corpos que se 
armazenam na nossa própria 
memória, e raramente se diluem 
em carne amolecida, marcada por 
artérias roxas, de  linhas brancas 
ou linfáticas, de concavidades 
algo sombrias em contacto com 
os planos onde a pessoa jaz ou a 
nudez espera o bisturi das análises 
mortuárias.

CORPO DE MIM, AINDA 
A artista não se esqueceu daquela 
noite fria e de um adeus sem o 
lenço branco balouçando nos 
dedos. Quando recomeçou 
(começando) a pintura, os 
corpos reapareceram, meio 
vestidos, dormindo, tombados, 
rostos endurecidos ou mais 
velhos por flacidez, inertes. Não 
havia espaço, nem verdadeiros 
adereços, nem móveis ou 
cabeceiras abastecidas. Tenho 
dificuldade em recuar até lá 
porque sou invadido pelo enorme 
sentido de tragédia e dor, o que 
sempre aconteceu até agora, 
mas agora aconteceu a sagração 
daquilo que se evoca e das 
formas que se percecionam. Cada 
presença acaba perfilada na tela, 
nuns casos, sugerindo certas 
mumificações da antiguidade, 
ainda a olhar-nos, enquanto 
noutros, tratadas em mortes 
ocasionais, meio despidas, são 
cenas de morte cortadas pelo 
enquadramento ou sonos de 
incertos abandonos. 

Nestas séries de Maria João, 
tais sonos são inquietantes porque 
deles sobrem carnes arroxeadas, 
eventualmente atravessadas por 
panos sujos, porventura papéis, 
perdas de agitação, profundidade 
da inconsciência. Nos quadros 
menos longos em altura, quadrados 
ou retangulares ao baixo, as massas 
musculares ou o escorrimento 
da pele, ventre branco, incham 
no espaço. Há manchas como as 
margaridas da morte, parte de uma 
vida celular que anda se sente, 
porventura na ideia dos sinais de 
cada aspiração, de cada expiração, 
talvez a última. A esta síntese 
surgem outras muito semelhantes 
na inexplicável semelhança, 
destroço pictórico, tintas líquidas 
ou mais pastosas, gente em sonos 
repulsivos ou inventados por Deus, 
ali tão perto e absolutamente 
longe. Neste mesmo sentido, 
ao olhar, ao perceber partes e 
totalidades, a encenação plástica 
entra em mim com os seus sinais 
morfológicos, antropológicos, e a 
percepção dilata-se nos sentidos 
da morte e da tragédia: mas 
nada me garante que MJF não 
foi perdendo a memória de si no 
espelho da pintura, ganhando ao 
longo de muitos anos a mesma 
certeza da perda e do corpo de 
hoje, ainda o corpo de si.

Restam as fotografias que 
nos permitem rever olhares e 
presenças, reconstruir perceções 
e aparências. Ouvem-se falas 
em torno delas. Mas quando 
as presenças reproduzidas se 
apertam, inclinadas à meia altura 
de um móvel caseiro, o silêncio 
habita-as a todas as horas sem 
passos.J

 Maria João Franco
CORPOS DE MIM 
a partir do próximo dia 29, até 15 de janeiro de 
2016

Galeria Quattro, rua Cidade Tokushima lt 
1-1 Leiria. 

Pinturas de Maria João Franco O corpo e a alma

OLHARES
Rocha de Sousa
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CLÁSSICA

 No final do ano passado, o Ensemble 
Il Fondamento, de Paul Dombrecht, um 
dos mais importantes agrupamentos 
na investigação e resgate da música 
pré-romântica, interpretou, em Ghent, 
na Bélgica, a oratória “La Giuditta”, de 
Francisco António de Almeida. “Um 
compositor à dimensão de Handel”, lia-se 
no programa do grupo belga. 

Paul Dombrecht não podia fazer por 
menos. Handel é Handel. E Francisco 
António de Almeida é um compositor que 
lentamente se descobre, com grande parte 
da sua produção provavelmente perdida 
no terramoto de 1755 (de que ele mesmo, 
terá sido vítima), mas que, a cada obra 
resgatada, se revela um dos melhores e 
mais notáveis criadores, a nível europeu, 
no esplendor do Barroco tardio.  

“Il trionfo d’amore” é mais uma “peça” 
nesse edifício magnífico que tem vindo 
a ser desvendado. Vem pelas mãos dos 
Músicos de Tejo, depois do 
sucesso da ópera cómica “La 
Spinalba”, e, à semelhança 
desta, surge em disco cerca de 
dois anos depois da passagem 
pelos palcos. 

“Il trionfo d’amore” é 
uma serenata, um “scherzo 
pastorale”, algo que se situa 
entre uma cantata profana e 
uma ópera. Inscreve-se nos 
espetáculos de câmara da corte, 
e foi estreada em dezembro de 
1729, em homenagem a  
D. João V.  

Como serenata, o seu enredo 
não tem grande densidade. É, 
na prática, um divertimento, 
uma sucessão de quadros 
– recitativos, árias – que 

conduzem à conclusão desejada, o elogio do 
amor e o seu inevitável triunfo. 

A música, no entanto, tem 
uma dimensão que transcende as 
possíveis “limitações” do libreto, 
com árias inspiradas, que traduzem 
toda a contradição dos “afetos”, em 
extraordinários contrastes, que vão da 
melancolia ao puro contentamento, da 
dor à mais pura festa. E tudo emerge de 
uma “construção” espantosa, de uma 
escrita riquíssima, de uma sofisticação 
surpreendente, em particular a nível 
harmónico, e de uma inspiração melódica 
contagiante, que também apela à dança, ao 
envolvimento do próprio corpo. 

Depois, é a orquestra, a eloquência da 
instrumentação, como impõe a essência 
do barroco, a sedução que vai da abertura 
– que deixa perceber como devem ter 
sido belos os concertos de Almeida –, à 
plenitude do coro final.  

“Il trionfo d’amore” é uma 
obra posterior a “La Giudita” 
(Roma, 1726), que antecede 
em cerca de dez anos a ópera 
“buffa” “LA Spinalba”, e 
que faz justiça ao bolseiro 
de D.João V, em Roma (à 
semelhança de António 
Teixeira e João Rodrigues 
Esteves), e ao domínio do 
melhor dos recursos técnicos 
da época. 

A interpretação é 
soberba. Reúne cantores 
de primeiro plano no 
repertório – os portugueses 
Ana Quintans (soprano que 
recentemente foi Jonathas, 
de Charpentier, com o 
maestro William Christie, 

em Aix-en-Provence e Edimburgo), 
Fernando Guimarães (tenor que este ano 
protagonizou “O regresso de Ulisses”, 
de Monteverdi, em Boston), Joana Seara, 
soprano, e Catia Moreso, meio-soprano, 
João Fernandes, baixo, e ainda Carlos 
Mena, o contratenor espanhol, protagonista 
de muitos projetos de Jordi Savall, entre 
outros regentes de primeiro plano, aqui 
no papel de Arsindo, o amante secreto de 
Nerina (Quintans). Aos solistas junta-se 
o coro Voces Caelestes, de Sérgio Fontão, 
e Os Músicos do Tejo, em instrumentos 
em uso na época, sob a direção de Marcos 
Magalhães.  

Atente-se em “Se m’abbandoni”, dueto 
de Arsindo e Nerina, ou na ária “In queste 
lacrimae”, entre tantos outros momentos 
de exceção, para se perceber a vitalidade 
de Francisco António de Almeida e como é 
possível o desabafo do agrupamento de Paul 
Dombrecht: “Um compositor à dimensão de 
Handel”. 

A versão aqui gravada resulta da 
consulta do manuscrito autógrafo original, 
depositado na biblioteca do Paço de Vila 
Viçosa (uma versão anterior, editada pelo 
maestro Jorge Matta, foi apresentada em 
Lisboa, no âmbito da Capital da Cultura, 
durante a temporada de música da 
Fundação Calouste Gulbenkian). 

“Il trionfo d’amore”, em disco, surge 
cerca de década e meia após a gravação 
de “La Giudita”, por René Jacobs 
(Harmonia Mundi), e do mais recente “Te 
Deum”,  por João Paulo Janeiro, Flores de 
Música e a Capella Joanina (MAAC). Há 
cerca de três anos, a Orquestra Barroca 
Casa da Música fez a estreia moderna da 
serenata “L’Ippolito”, mas sem edição 
discográfica. 

Em 2012/13, “La Spinalba” (Naxos), 
também pel’Os Músicos do Tejo – que 
assinalam dez anos com esta gravação –, 
foi um dos discos mais vendidos do ano, 
a nível mundial. “Il trionfo d’Amore” tem 
tudo para repetir o feito.. J MARIA AUGUSTA 

GONÇALVES 

O triunfo do barroco português

› Francisco António 
de Almeida - Il trionfo 
d’Amore  
VOCES CAELESTES, 
OS MÚSICOS DO 
TEJO, DIR. MARCOS 
MAGALHÃES 
2CD Naxos 

álbum anterior, 
e ganha ênfase 
neste Inno-
centia, onde se 
confirma como 
uma das mais 
interessantes 

cantoras de jazz portuguesa, já com 
algum espaço fora de portas. Inno-
centia começa com uma sugestiva 
versão de Smile, de Charlei Chaplin. 
Mais à frente, entre outras, passa 
por O Ovo, de Herberto Pascoal; 
Innocent Travells, de Pat Metheny, as 
Bachianas Brasileiras, de Heitor Vila 
Lobos; ou Fragile, de Sting. Mais 
interessante, em termos de risco, é 
a inclusão de dois temas seus, In-
nocentia e Inverso, ambas cantadas 
em português, que acrescentam um 
traço de personalidade. Innocentia 
não é um daqueles discos de pop 
jazzístico, mas sim um bonito ál-
bum de jazz cantado, com clarinete, 
piano, baixo acústico e bateria.

› Maria Mendes
INNOCENTIA
Sony
MANUEL HALPERN

Floyd, como evocam elementos 
mais recentes com a onda de Man-
chester. Ou as sucessivas ondas 
nascidas na cidade, já que Marr, 
o tema instrumental, passa por 
uma boa homenagem a Jonny Marr 
(Smiths).Os devaneios elétricos 
prosseguem aqui e ali numa apa-
rente tentativa de conquistar o eté-
reo, ora de forma mais energética 
ora de mais contemplativa. Curio-
samente tal é feito através de temas 
relativamente curtos. Imagina-se 
que, ao vivo, com o alongamento 
dos rips de guitarras o efeito possa 
ser ainda mais inebriante.

› Basset Hounds
BASSET HOUNDS
Nos Discos

Innocentia
 Em cada novo disco de Maria 

Mendes há um manifesto eclético, 
o que a inscreve na mais flexível 
linha de interpretação jazzística, 
que acredita que todo o reportório é 
suscetível de receber um tratamen-
to de jazz. Tal já acontecia no seu 

zar o disco enquanto objeto numa 
era dominada pelo virtual.

› Balla
ARQUEOLOGIA
Edimusic 

Ondas elétricas
 A Nos Discos 

(ex-Optimus) 
continua a fazer 
um trabalho 
notável na pro-
moção e difusão 
do pop-rock 
português, 

servindo também de mecanismo 
de revelação de algumas bandas. 
É o caso dos Basset Hounds que 
com esse selo se estreiam com um 
álbum que pouco terá a ver com os 
cães salsicha. A banda de Lisboa dá 
um profundo mergulho elétrico, 
revitalizando um oceano psica-
délico, que a rigor nunca desapa-
receu do horizonte. Misturando 
elementos elétricos, eletrónicos 
e até alguns acústicos, tantos nos 
remetem para pilares como os Pink 

nome de Balla, provavelmente a 
sua melhor face, regressa agora 
com um fantástico livro-disco, 
que mantém a sua diáspora 
algures entre Brian Eno e Serge 
Gainsbourg, entre Kraftwerk e 
Depeche Mode, mas sempre com 
um forte toque pessoal, que está 
não na língua portuguesa, mas 
também na riqueza dos deta-
lhes. Por baixo de uma capa pop 
dançável estão maravilhosos 
arranjos que tornam o disco num 
objeto simultaneamente popular e 
requintado. Balla deixa a adver-
tência que no álbum não foram 
usados sintetizadores virtuais. 
Tal pode parecer uma absurda 
definição de um determinado 
grau de pureza, mas resulta numa 
eletrónica orgânica que torna o 
álbum mais humano. Arqueologia 
está cheio de bons momentos. 
Um dos mais interessantes talvez 
seja Mentir Melhor (No Promises), 
com um jogo de vozes e de línguas 
(português-inglês) com Toi. De 
salientar a qualidade gráfica do 
livrinho que acompanha o disco. 
Uma inteligente forma de valori-

JAZZ

A luta de 
Melody

 “Chegam as 
más notícias: 
está na hora de 
fechar” canta 
Melody Gardot, 
em Closing 
Time, uma 
das faixas do 

último álbum Currency Of Man e é 
um bom resumo. O tom das letras 
das músicas do disco é, em geral, 
pessimista, mas lutando contra as 
opressões: de um ser humano pelo 
outro, da exploração, dos refugia-
dos. Nota-se também contestação 
contra o sistema, contra o capi-
talismo selvagem e o que parece 
ser uma referência à crise econó-
mica. Em termos de imaginário, é 
extremamente humano e, de facto, 
bem articulado. Mas musicalmente 
não se pode dizer que estejamos na 
presença de um disco dinâmico: as 
canções arrastam-se mais do que 
evoluem e os temas tendem a ser 
repetitivos. Os ambientes entre o 
jazz e a pop dos discos anteriores 
de Melody são substituídos por 
blues e funk, mas o problema é que 
esta mudança de estilo não produz 
resultados nem convincentemente 
entusiasmantes nem marcantes. 
Reina a frieza e isso é ainda mais 
problemático num disco que se 
pretende humano e solidário, 
pelo menos a acreditar nas letras. 
Por outro lado em If I ever recall 
your face é dramatismo a mais; 
neste tema, precisamente quando 
regressa às origens jazz, é quando 
desbota mais a pintura. Resta no 
entanto - e sempre ao longo do 
disco o vamos confirmando - a 
voz, segura e controlada. A última 
peça do álbum é fatigada, muito 
dramática e descreve os percalços 
da vida com um peso gigante, “o 
cansaço a que chegámos neste 
último dia”: é precisamente esse 
o problema de Currency Of Man, o 
registo de uma luta que é travada 
já com grande cansaço, daí não ser 
plenamente ganha. 
 › Melody Gardot 
CURRENCY OF MAN 
2015 Decca / Universal, 49’ 
ANDRÉ PINTO

POP

A prova de Balla
 Armando 

Tavares é o 
mais brilhan-
te e discreto 
compositor de 
música pop 
eletrónica em 
Portugal. Assi-

na discos sobre diversos alter-
-egos, de Bullet a Balla, passando 
por algumas das mais marcantes 
bandas da música portuguesa das 
últimas décadas (com destaque 
para os Cool Hipnoise), mas tam-
bém, discretamente, na 'banda 
sonora' dos Gato Fedorento. Em 
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Maria Leonor Nunes

Nos 30 anos de existência do Colégio Internacional de Filosofia, sedeado em Paris, é o seu primeiro 
presidente ‘estrangeiro’. Um triunfo do espírito europeu sobre as tradições nacionais, como diz ao 
JL o filósofo português a viver há quase duas décadas na capital francesa

Diogo Sardinha
Um filósofo português em Paris

N
Não é um simples caso de vida 
dupla.  Aos 44 anos, teve já dois 
nomes e três vidas - e não por qual-
quer afinidade felina. Foi dirigente 
estudantil,  um dos que dirigiu as 
lutas contra a PGA (Prova Geral 
de Acesso), no final dos anos 80, 
quando era ministro da Educação 
Roberto Carneiro. A seguir traba-
lhou como jornalista oito anos, pri-
meiro no Diário Económico, depois 
na revista Visão, assinando Diogo 
Marques da Silva.

É agora filósofo,  dá pelo nome 
de Diogo Sardinha e vive há 17 anos 
em Paris, com temporadas passadas 
em Berlim.  Dirige atualmente o 
Colégio Internacional de Filosofia, 
o primeiro não francês a presidir 
aos destinos da instituição francesa 
fundada por Jacques Derrida, que 
além de seminários, conferências 
e debates, apoia meia centena de 
projetos de investigação. E por onde 
anteriormente passaram apenas 
outros dois filósofos portugueses, 
Fernando Gil e José Gil.  

De tudo o que sonhou ser, quan-
do era pequeno, só não conseguiu 
tocar saxofone. Nem uma nota – 
ainda. E não será por falta de fôlego.

Depois de uma tese de doutora-
mento sobre Foucault, está envol-
vido num projeto sobre "Violência 
e Política". Ao JL, numa recente 
passagem por Lisboa, fala do tra-
balho filosófico, da reflexão sobre 
a língua e as palavras, do lugar da 
Filosofia no mundo contemporâneo 
e na sua vida 

Jornal de Letras: É o primeiro 
português a presidir ao Colégio 
Internacional de Filosofia. Que 
significado tem para si?
Diogo Sardinha: É muito signi-
ficativo que, em 30 e tal anos de 
existência, o Colégio Internacional 
de Filosofia nunca antes tenha sido 
presidido por um não francês. O 
facto de ser desta vez um ‘estran-

geiro’ tinha para mim um desafio 
suplementar. E isso liga-se muito a 
uma reflexão que tenho feito sobre 
a Europa.

Como?
Sobretudo na área do 
conhecimento, ainda mais nas 
Letras e na Filosofia, põe-se muito 
a questão da língua. Há países 
como a França em que há uma 
língua nacional muito forte. E 
continua a haver na Europa, talvez 
não desapareça nunca, a questão 
da preferência nacional. Ocupar 
este cargo, sem ser o sonho da 
minha vida, apesar de não poder 
dizer que me é indiferente, é a 
possibilidade prática de mostrar 
que não temos que ter nascido 
numa língua para trabalharmos 
e podermos exercer noutro país 
funções tão ou mais importantes. 
Não aceitei o convite pela ambição 
de liderar, mas por um certo 
prazer de me submeter a esse jogo 
e sobretudo pela esperança de 
mostrar que não há um destino 
marcado. E que não temos que 
ser portugueses para fazer boas 
coisas em Portugal, nem franceses 
para fazer boas coisas em França. 
Só assim se poderá construir 
verdadeiramente a Europa

A Europa tem merecido a sua 
atenção, tendo mesmo participado 
na organização de encontros com 
outros pensadores europeus, em 
Lisboa, em 2007, e na Gulbenkian 
de Paris, em 2010...
Vivia, na altura, entre Paris e Berlim 
e perguntava-me que tipo de 
personagem era eu. Eram questões 
mais biográficas do que teóricas que 
me ocupavam, e esses colóquios 
foram, com perspetivas diferentes, 
momentos de partilha de reflexão 
muito enriquecedores. Tive que tra-
balhar para compreender o proble-
ma que tinha com o meu percurso. 
E foi aí que me tornei mais cidadão 
europeu, consciente da necessidade 
de encontrar as formas mais justas e 
equilibradas para proteger uma cer-
ta paz e preservar um património 
da Europa.
 
Como vê a atual situação da 
Europa? 
A forma como a União Europeia se 
desenvolveu nas últimas décadas 
criou disparidades, grandes injusti-
ças, que vão deixar marcas profun-
das. Temos hoje países da Europa do 
sul, completamente sacrificados por 
políticas de austeridade fortíssimas, 
das quais não irão sair tão cedo. 
Portugal e a Grécia tornaram-se 

seu trabalho na presidência do 
Colégio?
A equipa a que pertenço, e que te-
nho a honra de coordenar, salvou o 
Colégio Internacional de Filosofia. 
 
Salvou?
Há um ano estávamos em risco de 
fechar, porque os subsídios que nos 
tinham sido prometidos pelo Estado 
francês não chegavam, nem havia 
qualquer resposta aos nossos pedidos 
de informação. Lançámos então um 
apelo e uma petição internacional, 
que foi posta na internet em vá-
rias línguas europeias e africanas. 
Escrevemos também ao Presidente 
François Hollande, que talvez não 
soubesse que na origem do Colégio 
Internacional estava uma decisão de 
François Mitterrand. A presidência 
respondeu, dizendo que evidente-
mente era essencial salvar o Colégio 
e que o Estado se comprometia a 
fazê-lo. E o dinheiro chegou. Estamos 
agora numa fase de reestruturação. 
Salvando o Colégio, permitimos a 
continuação de 50 projetos de inves-
tigação, 35 em França, 15 noutros paí-
ses. Esse foi certamente o momento 
mais exaltante do meu mandato. 
 
A BANALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA
Um desses projetos, sobre "Violência 
e Política", é seu: como se impôs esta 
temática no seu trabalho?
Quando preparava o meu doutora-
mento, como acontece com todos os 
que preparam doutoramentos, só lia 
e escrevia, andava um pouco alhea-
do do que se passava à volta. Mas as 
grandes revoltas nos subúrbios das 
cidades francesas, zonas de grande 
exclusão, em 2005, ano em que ter-
minei o doutoramento, impressiona-
ram-me muito. E nessa altura houve 
também grandes manifestações de 
jovens contra uma nova legislação 
sobre o emprego, que Chirac queria 
aprovar. Ambos os acontecimentos 
foram acompanhados de discursos 
dos fazedores de opinião, na política 
e na comunicação social. 
 
Sarkozy, então ministro do Interior, 
chamou “escumalha” a esses jovens 
revoltados dos subúrbios.
E Sarkozy seria depois Presidente 
da França. Essa forma como via a 
sociedade teria impacto na política 
de segurança pública, de educação, 
de organização territorial. As coisas 
não são separáveis. O que disse cor-
responde à ideia de diminuir certas 
pessoas, porque não se portam 
bem, segundo as conveniências, 
estão à margem. Uma ideia muito 
antiga. Há uma distinção clássica 
entre a Nação dos bons cidadãos, 
e a populaça que se revolta, que 
não cumpre as leis. Como encon-
tramos em Kant, a canalha do 
povo. Interessei-me na História 
do pensamento e nos conceitos 
hoje utilizados, pelos esquemas de 
classificação e rebaixamento de uns 
e da elevação de outros. 

E qual o objetivo do seu trabalho?
Tento pensar a partir daí e do dis-
curso da Filosofia sobre os huma-
nos, a politica, uma sociedade bem 
organizada. O meu trabalho não 

“Os acontecimentos 
sucedem-se hoje 
a uma velocidade 
estonteante e a Filosofia 
pode dar-nos o recuo 
que permite melhor 
compreender o que 
se está a passar, para 
melhor podermos 
intervir”

“
Diogo Sardinha “Se a realidade muda e continuamos a usar as mesmas palavras, pode haver equívocos. Não podemos mudar a  
sociedade hoje, como  há 50 ou 100 anos”. 

verdadeiras colónias, não de um 
império, mas para férias das pessoas 
dos países do Norte. Vemos tam-
bém os países do sul sob a pressão 
das migrações do norte de África, 
e agora dos refugiados do Próximo 
Oriente. Podem fazer muros, tentar 
matá-los, que eles vão passar, ainda 
que infelizmente muitos continuem a 
afogar-se no Mediterrâneo… É preci-
so pensar no que se fez e continuar a 
fazer de errado na Europa

Que tem sido mais gratificante no 
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Perfil
Três Vidas

trata de dizer apenas que não está 
bem que Sarkozy se referisse a esses 
jovens como “escumalha”, porque 
é uma forma de estigmatizar uma 
parte da sociedade. O que importa 
é  compreender os esquemas de 
organização mental, linguística, 
o que está em jogo por trás dessa 
designação. E compreendendo me-
lhor, procurar intervir, escrevendo 
textos, conversando, etc. E foi nesse 
quadro que surgiram problemas 
como o do conceito de violência.
 
Que problemas?
É uma ideia evidentemente mo-
derna e contemporânea, que não 
tem mais de 200 anos. É falso, por 
exemplo, que o objetivo da filosofia 
sempre tenha sido combater a 

violência. O objetivo podia ser 
combater a guerra. Kant escre-
veu, como outros autores, projetos 
de paz perpétua. Ou descobrir o 
bem, alcançar a verdade. Por outro 
lado, comecei a reparar que hoje a 
noção de violência está em todo o 
lado. Falamos de violência física, 
psicológica, simbólica, violência 
comum, ordinária, ou estrutural, na 
educação, na vida conjugal, nas re-
lações de trabalho, entre os Estados. 
Tornou-se tão banal e usual que me 
parece cada vez menos operatória 
para pensarmos verdadeiramente. 
 
PALAVRAS, USOS E DESUSOS
Será necessário inventar novas 
palavras para novas realidades?
Uma das palavras, pela qual me te-

para que a memória não se perca, 
mas que queiram dizer coisas novas 
para uma realidade nova. Não 
podemos mudar a sociedade hoje, 
como há 50 ou 100 anos. 
 
Há outras palavras que o preocupam?
Humano. Essa é uma das grandes 
palavras da Filosofia. O problema é 
que para a Filosofia todas as pala-
vras são grandes…

Humano, porquê?
Antigamente, falava-se dos Direitos 
do Homem. Hoje, dos Direitos 
Humanos. Exceto no francês. É 
curioso como as línguas evoluíram 
diferentemente. Na Filosofia o que 

temos é basicamente palavras, 
portanto se há equívocos com elas, 
vamos fazer discursos eles mesmos 
equivocados. Nos meus textos, 
tento escrever sempre Direitos 
Humanos e não do Homem.
 
Essa é uma reinvindicação feminista.
Quando era miúdo, lembro-me 
que até me intrigava. Se houve 
mudanças na sociedade, resultado 
dos movimentos feministas, do 
direito ao voto ou a ter uma simples 
conta bancária, então também 
temos que admitir que não se 
pode mais dizer homem para 
designar o homem e a mulher. 
É como se dissesse mesa para 
designar a mesa e as cadeiras. Só fez 
sentido, durante séculos, porque a 
dominação masculina era um facto 
natural. Por isso, devemos deixar 
de falar do problema filosófico do 
Homem para falar do problema 
filosófico do Humano. 

Bom, essa é uma longa história, 
porque houve filósofos que discu-
tiram até se as mulheres tinham 
alma.
Claro. A língua é um terreno de 
combate. Dizer, por exemplo, poeta 
ou poetisa. Com as conotações 
associadas a essas palavras não é 
indiferente. Eu faço sempre um 
esforço para saber o que estou 
a dizer, quando utilizo certas 
palavras. Por isso, é tão interessante 
ir ver a sua história e como 
foram usadas, compará-las com 
outras línguas e como tudo isso 

Diogo Sardinha  “Não temos que aceitar o jogo do fácil e divertido que outros 
querem que joguemos”

configura o discurso que temos 
hoje. Cabe-nos a nós, na filosofia, 
na literatura, noutras artes, 
desocultar as palavras, revelar as 
tensões escondidas e como se vão 
desenvolver no futuro.

PARAR PARA PENSAR
A Filosofia parece ter perdido terre-
no, nos tempos que correm...
De tempos a tempos, discute-se 
qual a importância do ensino da 
Filosofia e das Ciências Humanas. 
São debates recorrentes e há hoje 
uma crítica forte ao valor real das 
Humanidades, com consequências 
na prática e nas políticas de ensino. 
Não posso ser objetivo na matéria, 

considero que a Filosofia não pode 
deixar de ter um papel relevante 
na formação, na medida em que 
contribui para desenvolver certas 
capacidades de espírito crítico. É 
um espaço de reflexão único, que 
tem que ter o seu lugar. Qual? A 
Filosofia tem muitos caminhos, 
temos que encontrar o melhor para 
a tornar eficaz.

Em que sentido?
Não em termos produtivos, mas no 
sentido do desenvolvimento, de 
uma distância em relação às coisas. 
Os acontecimentos sucedem-se 
hoje a uma velocidade estonteante 
e pode dar-nos o recuo que permite 
melhor compreender o que se está 
a passar, para melhor podermos 
intervir. Parar para pensar no 
turbilhão e compreender sem 
estar no meio dele. É um exercício 
difícil, porque não nos conseguimos 
afastar do que está a acontecer. Mas 
a filosofia é um treino, como o de 
um atleta de competição. 
 
Há, de resto, a ideia que vivemos 
num tempo demasiado rápido, mas 
com pouco pensamento e espírito 
crítico: está de acordo?
Tenho sempre dificuldade em 
fazer esse tipo de comparações. 
O espírito crítico e criativo não 
pode ser medido por estatísticas. 
Apenas podem ser avaliadas as 
condições, por exemplo, se há 
mais acesso à educação, à partilha 
da riqueza. O que sabemos hoje é 
que é maior a taxa de alfabetização 

nho interessado, é emancipação. No 
mundo em que nascemos e que não 
existe mais falava-se da emancipa-
ção do homem pelo homem. Houve 
uma parte do mundo que acreditou. 
Se usarmos hoje esta frase não será 
compreensível. A própria ideia de 
emancipação mudou de tal forma 
que me pergunto se a palavra ainda 
é válida.
 
As palavras são o seu campo de 
investigação?
O meu trabalho é sobre as pala-
vras, sobre a forma como designam 
coisas da realidade. Se a realidade 
muda e continuamos a usar as mes-
mas palavras, pode haver equívo-
cos. O ideal seria usar palavras, que 
guardem alguma coisa da História, 
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Era adolescente e tinha três “sonhos profissionais”: 
“ser jornalista, professor universitário de Filosofia 
e saxofonista”. Só ainda não aprendeu a tocar 
saxofone.

Foi a “curiosidade!” que levou Diogo Sardinha 
Marques da Silva a estudar Filosofia. Uma curiosida-
de “aguçada na infância, passada em Lisboa, onde 
nasceu, em 1971. Teve uma “educação aberta”, com 
muitas leituras filosóficas e  ensaísticas, além das 
literárias. O pai pertencia, diz, a uma “tradição até há 
alguns anos nobre, a do autodidata”, aquele que se 
“forma a si mesmo e cuja ambição ao longo da vida é 
sempre conhecer mais”. Reclama-se “herdeiro dessa 
tradição”… “é daí que vem o meu gosto pela filosofia, 
associado depois a professores que o souberam inten-
sificar”, justifica.

Um deles, Manuel Garrão. “À minha sensibilidade 
convinha o modo como ensinava e foi um momento 
de viragem”.. Estudava então Economia e um dia 
chegou a casa e disse ao pai que iria perder um ano, 
para poder mudar de área e fazer aquilo de que ggos-
tava. A decisão teve o apoio do pai e da mãe.” Foi um 
luxo ter tido pais compreensivos que me encoraja-
ram. Para eles, o importante era que me realizasse”. 
Assim foi filósofo. “Há um preço a pagar por seguir as 
paixões e tentar realizar os sonhos”, sustenta. “Mas é 
a via mais exaltante”. 

Profissionalmente, começaria no entanto pelo 
jornalismo. Ainda estava no Liceu Gil Vicente quando 
começou a trabalhar num estágio, arranjado por um 
colega de carteira, João Barbosa, no Diário Económico, 
então dirigido por Jaime Antunes. Tinha ido parar 
à disciplina de Introdução ao jornalismo por acaso, 
já que não teve vagas naquela que  inicialmente 
escolhera. Aí, as professoras também foram determi-
nantes.

Igualmente decisiva seria a sua participação nas 
lutas estudantis contra a Prova Geral de Acesso (PGA), 
criada pelo ministro Roberto Carneiro, em 1989.” Um 
empenhamento associativo que juntou à militân-
cia política na Juventude Comunista Portuguesa. 
“Foram anos épicos”, recorda.” Havia associações de 
estudantes muito ativas, no Gil Vicente, na António 
Arroio, no D. Pedro V, na Luísa Gusmão, um pouco 
por todo o país. Fizemos uma enorme manifesta-
ção em frente ao Ministério da Educação, na 5 de 
Outubro. E foi por acaso que acabei por ter muita 
visibilidade nessa luta”.

Seria mesmo considerado o “cabecilha” do mo-
vimento. “Não era verdade, porque as coisas eram 
decididas democraticamente, em reuniões com toda 
a gente”, faz questão de corrigir. “Essa ideia resultou 
de algumas entrevistas que dei na altura. Uma das 

mais gratas, ao Fernando Assis Pacheco para O 
Jornal”.

Só três anos mais tarde, as reinvindicações seriam 
atendidas, com o fim da PGA. “Houve então um 
outro movimento, mas que não cometeu os erros que 
tínhamos cometido. Aos 17 anos, tínhamos pouca 
experiência, mas uma grande coragem; e sobretudo 
tínhamos razão”, adianta. “Essa razão foi imediata-
mente reconhecida por muita gente e mais tarde pelo 
poder político, quando o acesso ao Ensino Superior 
foi reformulado. O facto de sabermos que era justo 
e de sermos jovens cheios de vigor e esperança deu 
ao nosso movimento uma força inesperada e marcou 
completamente a minha vida”.. Tanto que, adianta, 
em muitos dos temas filosóficos que trata hoje, há 
“ecos dessa experiência”.. Também do jornalismo, a 
que não será alheia a escolha de temáticas na ordem 
do dia como o humano, a discriminação, o masculino 
e o feminino, o poder.

Acabaria por trabalhar na Visão, ao lado de Assis 
Pacheco, um dos que muito o marcaram no seu per-
curso jornalístico. “Conheci então grandes figuras, 
o Afonso Praça, o Cáceres Monteiro, o José Carlos de 
Vasconcelos, o Fernando Dacosta, a Edite Soeiro. Não 
se pode trabalhar com pessoas como essas sem se 
ficar marcado”, lembra. “Tive esse privilégio”. 

Começou como jornalista em maio de 1990, mas o 
seu desejo nunca deixou de ser estudar Filosofia. Foi o 
que fez. Nesse ano entraria na faculdade, tendo feito a 
licenciatura paralelamente. Oito anos mais tarde, teve 
bolsas da Fundação Gulbenkian e da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, para prosseguir os estudos em 
Paris, onde faria o mestrado e o doutoramento.. “É 
fundamental que existam financiamentos de longo 
prazo para estes percursos”, sublinha.” Foi graças 
a esses mecanismos que  inclusivamente depois fiz 
investigação em Berlim, após o meu doutoramento”. 

Tem, de resto, vivido entre a França e a Alemanha, 
sem nunca perder de vista Portugal. Publicou entre-
tanto A emancipação, De Kant a Deleuze (2013), entre 
outros ensaios. E já com o nome Diogo Sardinha, 
quando como jornalista assinava Diogo Marques da 
Silva. “Um nome novo para uma nova vida”, comen-
ta. Uma mudança assinalada  pela troca do apelido do 
pai pelo da mãe, porque ficaria esquisito ser tratado 
por monsieur Da Silva, na Universidade de Paris.  E 
Também por justiça ao nome materno, habitualmen-
te  preterido. Tinha de resto usado Diogo Sardinha 
quando fez crítica de livros para o DNA. “Já tive três 
vidas”, ironiza. "Cruzaram-se em alguns momentos, 
mas têm dominantes diferentes”.”

Quando observava de perto os motins nos 
subúrbios de Paris, há meia dúzia de anos, viu o  
clarão de um verdadeiro coktail Molotov incen-
ddiar-lhe o pensamento.. A violência e a política 
ocuparam a partir daí  a sua reflexão filosófica, um 
projeto que desenvolve a par da presidência do 
Colégio Internacional de Filosofia, que assumiu em 
2013. Um cargo que entende como um verdadeiro 
“sacerdócio”, ainda com um ano pela frente. JL
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em Portugal. De tal maneira que 
a migração portuguesa tem agora 
formação, enquanto há 40 anos era 
praticamente iletrada. E quando 
venho a Portugal é estimulante 
ver uma maior diversidade de 
atividades culturais, teatros, 
concertos. É verdade que se 
ligarmos a televisão vemos os 
mesmos comentadores de há 20 
anos e há um certo tipo de discurso 
que se perpetua nos meios de 
comunicação... Mas não somos 
obrigados a pensar segundo o que 
dizem essas pessoas, nem a ver 
televisão. Podemos escolher ir a um 
espetáculo. Depende de cada um 
de nós. 

Assiste-se a uma certa massifi-
cação. 

Esse é o paradoxo. Hoje há cor-
rentes críticas do pensamento, de 
autores que lecionam nas melho-
res universidades do mundo, com 
livros através dos quais conhecemos 
o seu trabalho. E, no entanto, isso 
não tem reflexo imediato na socie-
dade. Ou seja, temos uma sociedade 
cada vez mais massificada, com 
opiniões normalizadas e, por outro 
lado, uma riqueza de produção 
intelectual, na área da filosofia, da 
sociologia, da antropologia, muito 
interessante.
 
Não vê televisão?
Não tenho. Uma das razões que 
me levou a isso foi a publicidade. 
A certa altura era impossível ver 
um programa sem ter anúncios 
sem fim. Isso irritava-me, por me 
dar a imagem de manipulado, de 
joguete das estratégias de venda dos 
outros. Com o tempo, verifiquei, 
por outro lado, que os programas 
televisivos não me dizem muito. 
Evidentemente, quando era miúdo, 
adorava, mas agora prefiro ler 
um livro ou mesmo ficar a olhar 
para o teto, a pensar na vida. As 
notícias chegam-nos de muitas 
maneiras. E hoje são tantas e tão 
insistentes… Não quero afogar-me 
nessa maré de informação. Temos 
que nos proteger, por outro lado, 
do divertimento que os meios de 
comunicação pensam para nós. 
Quando hoje há uma reestruturação 
de um deles é sempre para 
torná-lo mais ligeiro. Não temos 
que aceitar esse jogo do fácil e 
divertido que outros querem que 
joguemos. Podemos mudar esse 
jogo ou decidir jogá-lo com outros 
parceiros.
 
Há ainda uma interferência do 
jornalista no filósofo?
Provavelmente. A experiência 
que tive como jornalista foi 
fundamental na minha formação, 
na minha forma de ver o mundo e 
as coisas. Recordo-me da primeira 
ilusão que perdi, quando me tornei 
jornalista.

Qual foi?
A de de captar a verdade. Nesse 
aspeto, a Filosofia e o jornalismo 
são perfeitamente compatíveis, 
porque de uma forma ou de 
outra são buscas da verdade. J

A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Volto à peregrinação do Centro Nacional de 
Cultura em Sirião e Sião. O antiquíssimo 
reino da Tailândia é um dos marcos mais 
interessantes das relações de Portugal com o 
Oriente. Depois da conquista de Malaca, em 
1511, Afonso de Albuquerque cedo estabeleceu 
relações com o mítico reino, através de Duarte 
Fernandes, considerando as potencialidades 
dos povos gentios. Daí ter enviado, pela rele-

vância estratégica do território, um Embaixador a Aiútia, investido de 
poder e representação, António Miranda de Azevedo foi recebido pelo 
próprio rei de Sião, que lhe mostrou um magnífico elefante branco e o 
presenteou com uma inusitada coleção de sinos. Em 1544, já havia co-
mércio com portugueses vindos de Goa, de Malaca e da Malásia, e diz 
a tradição que o rei se teria feito batizar cristãmente… Sabemos ainda, 
segundo Martim Afonso de Melo e Castro, que havia em 1565 dois mil 
portugueses a viverem no Oriente, na China, Pegu, Bengala, Orissa e 
Sião. Um século depois, encontramos uma comunidade portuguesa 
estabilizada no bairro português, o "bandel" 
(Bang Portuguet) de Aiútia com cerca de 
duas mil almas, que desenvolveu um fecundo 
processo de miscigenação com siameses, 
chineses, peguanos e japoneses. 

A concessão régia do bairro (c. 1540) foi 
preito de gratidão pela ajuda de mercenários 
portugueses nas guerras contra a Birmânia. 
A presença religiosa católica iniciou-se com 
a chegada de dois frades dominicanos, Frei 
Jerónimo da Cruz e Frei Sebastião do Canto, 
seguindo-se em 1584 os franciscanos e em 
1606 os jesuítas. A comunidade cedo encetou 
um processo de miscigenação com siameses, 
chineses, peguanos e japoneses. Os luso-des-
cendentes exercem funções de intérpretes e 
de funcionários administrativos ao serviço do 
Rei de Sião. Portugueses e japoneses em Aiútia 
eram tão próximos que D. Maria Guiomar, 
uma luso-japonesa teve grande influência, ao 
casar-se com o grego Cristóvão Falcão, que foi 
Primeiro-Ministro do Reino. 

Quando as relações entre Portugal e o 
Japão entraram em decadência, houve tenta-
tivas infrutíferas dos mercadores portugueses 
para recuperarem uma presença seriamente 
comprometida, através da mediação e de um 
entendimento com Sião. No entanto, através 
de Macau houve passos decisivos para a sus-
tentabilidade da comunidade luso-siamesa, 
o que permitiu que os mercadores portu-
gueses mantivessem influência económica 
e política significativa em Sião. As comunidades lusodescendentes 
mantiveram-se graças à coesão religiosa e ao comércio interasiático 
que teve como centro de gravidade a presença das comunidades de 
luso-descendentes, desde Malaca às costas da China, tendo o Reino 
de Sião tido um papel mediador importante. No final do século XX, 
houve importantes pesquisas arqueológicas, apoiadas pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, sobre os vestígios da igreja de S. Domingos 
(representada no mapa do missionário francês Courtalin) de estilo eu-
ropeu, com tijolos e argamassa de cal, possuindo três naves. A entrada 
principal, orientada para leste, abria-se em direção ao átrio, enquanto 
as entradas laterais possuíam escadas flanqueadas por balaustradas, de 
cada lado. Nas traseiras havia um claustro, onde estavam os aposentos 
dos missionários, a cozinha e o refeitório. 

 

A atual Banguecoque nasceu sob a influência de Aiútia, reunindo 
duas cidades que foram crescendo em importância – Thonburi e 

Rattanakosin. Para os portugueses, o Bairro e a Igreja do Rosário 
lembram a vinda de Aiútia. Tratou-se de uma concessão do rei 
Rama I, como gesto de «gratidão à rainha D. Maria I, pela sua 
amável generosidade, símbolo de boa vontade que não poderá 
ser esquecido até ao fim do mundo» (1787). Os primeiros edifícios 
religiosos eram frágeis, só mais tarde foi usado o tijolo, a pedra e a 
cal. Através de Macau, houve apoio decisivo para a sustentabilidade 
da comunidade luso-siamesa, o que permitiu que os mercadores 
portugueses mantivessem influência económica e política em Sião. 
A feitoria portuguesa e as igrejas do Rosário, da Conceição e de 
Santa Cruz (Thonburi) são reminiscências da velha amizade. Na ca-
pital tailandesa, a hospitalidade dos embaixadores Luís e Maria da 
Conceição Barreira de Sousa foi inexcedível, com sublime benefício 
de um pôr-do-sol muito especial nas margens do rio Chao Phraya, 
depois de um agradabilíssimo jantar. O edifício da embaixada é de 
estilo neoclássico, tendo o terreno sido atribuído a Portugal, pelo 
Tratado de 1820, durante o reinado de Rama II, para a «Feitoria dos 
portugueses» e residência do Cônsul, Carlos Manuel da Silveira. 

Tratou-se de «um chão que lhe pareceu 
próprio e conveniente com 72 braças de 
Sião ao longo do Rio, 50 de fundo com dois 
gudes para fazer navios com privilégio 
que todos os Portugueses poderão vir aqui 
negociar como antigamente, por quanto S. 
Majestade é Inclinado à Nação Portuguesa 
que a nenhuma outra». O lugar é marcante, 
e não é por acaso que se trata da mais antiga 
Embaixada dos países acreditados na capi-
tal tailandesa – representando sinal de uma 
ancestral amizade, cuja importância chega 
aos nossos dias e sempre com uma venera-
ção muito afetuosamente sentida.

Na visita à Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, o sr. Monopchai Vongphakdi, 
alto funcionário do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da Tailândia, acompanhado de 
sua família, recebe principescamente, mos-
trando o Bairro onde residem os cristãos de 
ascendência portuguesa. A Igreja e o ce-
mitério recordam a nossa presença e, para 
que não haja dúvidas, aí estão as inscrições 
em português e as referências a nomes bem 
familiares, como os Ribeiros e os Costas. A 
peregrinação prossegue por via marítima 
até à outra margem do rio para a visita do 
Bairro e da Igreja de Santa Cruz, onde a 
receção foi inolvidável, com um grupo de 
estudantes a darem as boas-vindas: «Sejam 
bem-vindos os representantes de nossos 
antepassados!». Um português sente-se, de 

facto, em casa. Se hoje o comércio já não se faz no "papiar cristão", 
a velha língua franca, o certo é que a memória ainda existe, até do 
tempo em que americanos e siameses celebraram um tratado em 
língua portuguesa, porque era a única que poderia ser entendida 
pelos dois interlocutores. 

Contudo, os símbolos fundamentais do encontro com a distante 
cultura europeia estão bem vivos, por exemplo, no património ima-
terial, nos hábitos e costumes. E a ligação ancestral permite também 
enriquecer o conhecimento da história tailandesa até ao final do 
século XVIII, até considerando a destruição de Aiútia em 1767. Daí a 
importância dos textos de Fernão Mendes Pinto, de Duarte Barbosa, 
de Damião de Góis, de João de Barros e de António Bocarro, além das 
crónicas religiosas. Que é a memória cultural, afinal, senão a possi-
bilidade de haver encontros memoráveis (de pessoas ou de obras de 
arte), muitos séculos depois dos contactos originais e das primeiras 
raízes antigas?J

Memórias tailandesas

Um português sente-se, 
de facto, em casa. Se hoje 
o comércio já não se faz no 
'papiar cristão', a memória 
ainda existe, até do tempo em 
que americanos e siameses 
celebraram um tratado em 
língua portuguesa

“
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Pulsões de vida  
e de morte

ECOLOGIA
VIRIATO SOROMENHO  

MARQUES

O ataque terrorista de Paris, 
promovido pelo ISIS (ou 
ou Daesh) no passado dia 
13 está longe de constituir 
um evento com explicação 
simples e clara. Para além 

das muitas vítimas inocentes, os terroristas, 
que são uma espécie de versão moderna e 
doentia do niilismo do século XIX, estão ao 
serviço de uma agenda que visa provocar a 
maior quantidade possível de entropia no 
sistema internacional. Considero que não 
foi por acaso que a data do ataque coincidiu 
com o megaevento cultural Live Earth, uma 
generosa iniciativa musical que estava a ser 
transmitida para todo o mundo, em prepa-
ração da COP21, a grande Cimeira do Clima 
que reunirá em Paris, entre 30 de novembro 
e 11 de dezembro,  quase todos os países do 
mundo, em busca de caminhos comuns para 
combater as alterações climáticas. 

O Live Earth foi abortado e não é de excluir 
que aconteça qualquer nova ação, ainda em 
Paris, para inviabilizar a própria Cimeira do 
Clima. Os terroristas sabem que o combate 
pelo clima irá enfraquecer as monarquias 
petrolíferas do Golfo que os apoiam. Mais 
ainda, as alterações climáticas são um desafio 
global que exige a cooperação ecuménica 
das nações e Estados mais diversos. Sucesso 
climático na Conferência, significaria o oposto 
da desordem e do conflito que é o solo fértil 
onde o fundamentalismo islâmico pretende 
implantar o seu proselitismo tanatológico.

No lado da pulsão da vida esteve a I 
Conferência dos integrantes da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) sobre 
Alterações Climáticas. Pela primeira vez, numa 
iniciativa de Universidades, ONG e organis-
mos oficiais, reuniram-se figuras relevantes 
das políticas públicas 
de ambiente e clima 
de Portugal, Brasil, 
Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, São Tomé 
e Príncipe, Guiné-
Bissau (só Timor-
Leste não esteve 
presente). A reunião 
decorreu na reitoria 
da Universidade de 
Lisboa. Trocaram-se 
informações, saberes, 
conhecimentos. 
Esboçaram-se proje-
tos comuns, inicia-
tivas diplomáticas e 
científicas. Percebeu-
se o imenso capital da 
Língua, uma alavanca 
para todos os países 
lusófonos criarem e desenvolverem essa “ja-
nela de liberdade”, como diz Adriano Moreira, 
que é a CPLP.

Ficou a certeza de que este será o primeiro 
de muitas iniciativas semelhantes.J

Os terroristas 
sabem que 
o combate 
pelo clima irá 
enfraquecer 
as monarquias 
petrolíferas do 
Golfo que os 
apoiam

“

Sempre me incomodou a 
utilização da linguagem 
como instrumento de 
poder, da  obscuridade e 
do palavreado complexo 
e supostamente científico 
para criar uma aura de 
saber e superioridade

A Universidade como 
que abdicou do seu papel 
de formadora de base e 
hoje distrai-se ensinando 
superficialidades, sob o 
pretexto de que o novo 
ensino torna os alunos 
empregáveis

“

› Onésimo Teotónio 
Almeida
DESPENTEANDO 
PARÁGRAFOS
Quetzal, 390 pp., 18,80 euros

Doutorado em Filosofia e especialista, 
designadamente, em História da Cultura 
portuguesa, prof. (catedrático) da respei-
tada Universidade de Brown, Providence, 
EUA, ensaísta, ficcionista, cronista, confe-
rencista e, como ele diz, 'palrador' (também 
contador de histórias e anedotas único), 
sempre em circulação pelo mundo, cola-
borador permanente do JL quase desde o 
início, Onésimo Teotónio Almeida, 69 anos, 
açoriano, acaba de publicar um novo livro: 
Despenteando Parágrafos. Título a que na 
página de rosto se acrescenta: "Polémicas 
Suaves". Mais um volume da sua já larga 
bibliografia, no qual se reúnem 28 textos 
(alguns saídos aqui no JL) com uma dife-
rença temporal, entre o mais antigo e o mais 
recente, de 35 anos. Mas ninguém, como o 
próprio autor, para falar desse livro.    

Jornal de Letras: Este é um livro de grande 
diversidade temática. Quer explicá-lo?
Onésimo Teotónio Almeida: Começo por 
acentuar que  não se trata de uma mera re-
colha de textos. De facto, ao escrevê-los, fui 
desde muito cedo pensando em reuni-los 
num volume cuja unidade residisse no facto 
de propor aos leitores um diálogo civilizado 
sobre ideias, centrado precisamente nelas 
mesmas, com a intenção de aprofundá-las 
devidamente seguindo as regras clássi-
cas da busca de sólida argumentação, de 
fundamentação empírica quando é o caso, 
e de clareza de linguagem. Sem ter de 
necessariamente deixar de cultivar a boa 
forma literária da exposição - e sem ataques 
pessoais.
São preocupações minhas muito antigas, 
por sinal anteriores à minha vinda para 
os Estados Unidos. Sempre me incomo-
dou a utilização que frequentemente vi 
intelectuais fazerem da linguagem como 
instrumento de poder, refugiando-se na 
obscuridade e no palavreado complexo 
e supostamente científico para criarem à 
sua volta uma aura de saber e, sobretudo, 
de superioridade. Confesso que detes-
tei sempre essa atitude e desde jovem a 
satirizei de diversas formas. Portanto, todos 
estes textos do livro são marcados por este 
meu próprio modo de entender o diálogo 
intelectual que, em minha opinião, deveria 
sobretudo ser uma conversa séria, engajada 
e honesta, uma tentativa de, na troca de 
ideias, procurarmos um entendimento mais 
aprofundado dos problemas e da realidade 
que nos rodeia.

Mas, insistindo, são muito diversos os 
temas que aborda...
- Sim, todavia a abordagem é que é de facto 
o elemento unificador do livro. Ela é, creio 
eu, consistente e coerente ao longo dos 
35 anos que medeiam entre o mais antigo 
e o mais recente dos textos do livro. A 
minha formação básica foi em Filosofia das 
Ciências Sociais  e tenho toda a vida traba-
lhado na área da ideologia, mundividência 
e valores, quer em teoria, quer na prática, 
pois aplico esse treino ao caso específico da 
História da Cultura portuguesa. É um leque 
vasto, mas tem uma perspetiva central que 
espero ressalte claramente ao longo das 

páginas do Despenteando Parágrafos. Claro 
que ao leitor ajudará um pouco conhecer 
outros livros meus, em especial De Marx 
a Darwin – a desconfiança das ideologias 
(Gradiva, 2009), bem como vários dos 
ensaios sobre cultura portuguesa que fui 
espalhando por aqui e por ali e ainda não 
reuni em livro. Quer dizer: os textos deste 
livro são uma espécie de corolários de mui-
tos escritos, publicados ao longo da minha 
vida, resultantes dos cursos que leciono e 
das muitas 'palrações' que vou fazendo. Não 
são ensaios filosóficos; são acima de tudo 
leituras críticas de textos de outros, infor-
madas por esse pano de fundo que descrevi.

Em termos de importância, ou de preferên-
cia, destaca alguns textos deste livro?
É-me muito difícil fazer uma escolha. Tudo 
depende dos interesses dos leitores, das te-
máticas a que são mais sensíveis. Respondo, 
mesmo assim, baseando-me nas reações 
que tenho recebido. O primeiro texto da 
série (sobre “as excelências do bremontis-
mo”) creio ser o pontapé de saída obriga-

tório, por dar o tom de toda a coletânea. 
Dali por diante, a ordem fica à escolha dos 
leitores. Creio que a diversidade oferece 
bastante para cada um optar pelo que o toca 
mais de perto. A expectativa, claro, é que 
depois de ler uns quantos capítulos queira 
aventurar-se pelos outros. 

Os leitores do JL já conhecem, aliás, alguns 
destes textos...
Claro que sim. Oito dos 28 textos do livro 
foram antes publicados no JL, alguns logo 
nos  primeiros números do jornal. Já nin-
guém se lembra deles e muita gente mais 
jovem nunca os enxergou. Só não publiquei 
mais no JL porque muitos excedem em di-
mensão as normas dos jornais de hoje. (No 
início, o jornal aceitava artigos de grande 
extensão, o que agora nos parece algo ver-
dadeiramente estranho e insuportável. Mas 
há 35 anos era assim.)

Há uma questão de fundo que ressalta 
nas páginas do seu livro: uma crítica à 
Universidade e às Humanidades.
Absolutamente. A Universidade (genera-
lizo, reconheço) como que abdicou do seu 
papel de formadora de base e hoje distrai-se 
ensinando superficialidades, sob o pretexto 
de que o novo ensino torna os alunos em-
pregáveis. Deixou de ensiná-los a pensar, 
algo que se consegue através de um aturado 
e profundo treino em leitura e, sobretu-
do, na escrita. Esta última é, de longe, a 
melhor maneira de fazer alguém pensar 
criticamente. As Humanidades servem, ou 
deveriam servir, sobretudo para isso, mas 
hoje parece que se ensina tudo, justamente 
menos isso. O resultado é a superficialidade 
que por aí campeia, sem por isso deixar de 
se apresentar bem sonante. Meia dúzia de 
banalidades revestidas de jargão científi-
co transformam qualquer um em perito 
encartado.

Não resistiu a deixar escapar o humor.
Claro que não. Há situações em que apenas 
parece restar-nos expô-las ao ridículo. Há 
quem prefira ignorá-las e há quem opte 
por recorrer ao sarcasmo. Eu dou-me ao 
trabalho pedagógico de tentar demonstrar 
nelas o vazio, a ignorância e, sobretudo, 
a arrogância e a presunção, se é o caso. 
Desconstruir parágrafos com um sorriso 
e revelar-lhes o oco parece-me a melhor 
maneira de lhes dar resposta.J

Onésimo Teotónio Almeida
Leituras críticas e ‘polémicas suaves’

Onésimo “Desconstruir parágrafos com 
um sorriso e revelar-lhes o oco parece-me a 
melhor maneira de lhes dar resposta”
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Chama(va)-se José César 
Paulouro das Neves e morreu 
no passado sábado, 14, 
em Lisboa, aos 78 anos, 
na sequência de vários 
cancros a que foi resistindo, 
mas que acabaram por o 
vitimar. Nascido, em 1937, 
no Fundão (sobrinho de 

António Paulouro, de que falamos na última edição, 
e irmão de Fernando Paulouro das Neves, que 
ao tio sucedeu na direção do Jornal do Fundão), 
licenciou-se em Direito pela Universidade de 
Coimbra, e sempre foi um democrata - tendo 
sido um dos signatários de um abaixo-assinado 
de estudantes a pedir a demissão de Salazar e 
pertencido à primeira lista contra a ditadura que 
ganhou as eleições para a Associação Académica, 
desde a direção de Salgado Zenha, nos anos 40. 

Colaborou muito no Jornal do Fundão, 
ainda advogou, e defendeu presos políticos no 
Plenário, até que conseguiu entrar para a carreira 
diplomática. Onde primeiro "serviu", entre 1968 e 
1973, foi em Tóquio, com o embaixador Armando 
Martins Janeira - e ficou sempre com uma ligação 
ao Japão. Depois, esteve designadamente em e 
Brasília, Maputo, Madrid, Paris e Roma, tendo 
sido embaixador de Portugal nestes últimos quatro 
países, assim como na REPER, em Bruxelas. 
Elogiado por todos, e por muitos considerado 
mesmo o nosso melhor embaixador, mas sempre 
discreto, já depois de reformado foi consultor do 
Presidente da República, Jorge Sampaio, e docente 
universitário - tendo ainda pertencido ao primeiro 
Conselho Geral da Universidade de Coimbra.

Publicou designadamente o livro Rituais de 
entendimento. Teoria e prática diplomáticas, 
no prefácio do qual Sampaio revela, por 
exemplo, ter sido ele o autor, ghost writer , do 
discurso que proferiu na Assembleia Nacional 
francesa numa visita de Estado aquele país, que  
"emocionadamente" leu. "Palavras que foram 
aplaudidas de pé ‘toutes tendances confondues’. 
Foi um dia único e irrepetível, e o autor ficará 
para sempre associado a esse momento”, escreve 
o anterior Presidente. Em bom texto no Expresso 
diário José Pedro Castanheira recordou várias 
facetas da sua carreira e essa vertente da escrita, 
citando nomeadamente o que o seu tio, António 
Paulouro, disso quando soube que José César ia 
seguir a carreira diplomática: “Não sei se se ganha 
um bom embaixador, mas sei que se perde um 
grande escritor.” Também embaixador, e escritor, 
Marcelo Duarte Mathias, por sua vez, disse 
designadamente que ninguém no Ministério dos 
Negócios Estrangeiros escrevia melhos do que ele. 

Uma das coisas que pelo menos nos últimos 
tempos de vida, quanto a saúde lho permitiu, 
Paulouro das Neves fez foi escrever algumas 
páginas de 'memórias', a que chamava 
"Revisitações - Revisitação: acto de revisitar 
memórias, lugares, questões". E as primeiras (e que 
saibamos até agora únicas) publicadas, foram-no 
no JL 1151, de 12/11/2014, dois trechos, um sobre 
o funeral de Brejnev, outra sobre a chegada ao 
Panthéon dos restos mortais de André Malraux 
- cerimónias em que esteve em representação 
do país. Era já nossa intenção dar a lume mais 
algumas dessa páginas inéditas, o que  
infelizmente acaba por acontecer já depois de nos 
ter deixado.

Em roda de amigos, numa daquelas noites que, na 
segunda metade dos anos 70, Brasília facultava 
aos mais incautos para mergulharem em nostal-
gias das suas terras, dizem-me: “ Não deve voltar 
para Portugal sem conhecer o velho Chico”. O 
que me é sugerido trata-se de uma viagem pelo 

histórico rio São Francisco (assim popularmente chamado) 
que rasga o interior brasileiro e por onde os nossos bandeiran-
tes construíram a pulso a unidade de um paíscontinente. De 
Brasília a Pirapora, lugar de partida, são seis horas por estrada 
às vezes ruim, mas sobretudo deserta de qualquer movimento 
durante troços bem estirados e poeirentos. Acompanha-me a 
vegetação agreste do sertão de Minas, ressequida pela estiagem 
e povoada de quando em quando por árvores de porte espec-
tral, desenhando na linha do horizonte com os seus ramos 
secos improváveis e gigantescas ikebanas. Estou perto, afinal, 
do labirinto mágico de Guimarães Rosa, e, por isso, para fugir 
ao sono que já pegara minha mulher, convoco, em jogos de 
memória, o barulho de um tropel, pois estou certo que por ali 
andarão o bando do temível Hermógenes, o jagunço Riobaldo, 
Zé Bebelo, ou mesmo Diadorim.

Talvez pelo calor, pouco retenho de Pirapora, cidadezi-
nha do interior mineiro, para lá da industria artesanal das 
famosas carrancas que antes, pela sua voluntária feiura, 
serviam na proa dos barcos para afugentar os muitos espí-
ritos residentes do rio, e são agora mercadoria para gente 
com apetites de arte popular. De Pirapora lembro, apenas, 
a voz dorida de Elis Regina: “ Sou caipira, Pirapora, Nossa 
Senhora de Aparecida ilumina a mina escura e funda, o trem 
da minha vida...” e os apitos de aviso do barco, com o nosso 
carro à ilharga numa espécie de jangada, sinal que está para 
deixar o pequeno cais onde começa a navegação do rio, no 
seu longo percurso de mais de mil quilómetros até à costa.

Chama-se “Benjamim Guimarães” e anda por aqui há 
mais de 80 anos, vindo do Mississípi e do Amazonas sabe-se 
lá como, com a sua grande roda de pás na popa a bater 
compassadamente a água e a negociar lonjuras. Distante da 
aparência dos seus homólogos do grande rio americano que 
aparecem nos filmes do oeste, o “Benjamim” ( a que o povo 
chama barco-gaiola) compõe-se de três pisos, repartidos 
por um espaço aberto, rente à água, onde se arruma muita 
lenha para a caldeira, alguma carga e gente pobre estendida 
nas suas redes, retirando-se para norte com os seus nenhuns 
haveres; depois, pelo que será a 1ª classe, no piso imediato, 
onde cinco camarotes oferecem o inaudito luxo de casas 

José César Paulouro das Neves (1938-2015)
O velho Chico

de banho privativas e duche, bem como – dizia o panfleto 
- refeições “servidas por garçon”; e, finalmente, por uma 
coberta, tipo varanda larga, com cadeiras de repouso para 
os passageiros privilegiados da 1º tomarem o sol ou o ar da 
tarde. 

Connosco embarcam funcionários do governo federal 
e, em baixo, na classe popular, acotovelam-se homens, 
carregando as suas trouxas magras, casais, gente para pagar 
promessas no Bom Jesus da Lapa, e ainda alguns viajantes 
que irão ficando pelas terras da longa estrada fluvial. Se no 
primeiro dia as horas escorreram lerdas, a permitir leituras 
lentas e sonolências intermitentes afeiçoadas à cadência 
ritmada das grandes pás do barco a açoitar a água sem des-
canso, não tardou a que nos habituássemos ao quieto ritual 
dos dias, só alterado por algumas paragens nos pequenos 
burgos nascidos nas margens. Assim, até ao nosso desti-
no em Ibotirama, foram desfilando São Romão, Januária, 
Manga, Carinhanha, Bom Jesus, terras amarelecidas pelo 
pó, com seu comércio pobre de coisas do campo ou peixe do 
rio, o seu tempo suspenso, gente escassa nas ruas, garotada 
descalça a ver o barco como distração maior, e, para lá das 
casas, onde começava o campo, “ tristeza e terra queima-
da”, como dizia José Gomes Ferreira do Alentejo de antes 
de Abril. 

E o rio? Aprendemos que, após uma nascente modesta, 
vai engrossando com súbitas pressas, inesperadas raivas e 
cachoeiras para, desde Pirapora, se acalmar e partir para a sua 
longa viagem de águas mansas e leito gordo. Durante o trajeto 
ostenta larguezas generosas, quase pequenos mares, onde 
surgem ilhéus de vegetações vivas mas, por vezes, quando 
a fundura da água decresce demasiado, ocorrem furtivos e 
mutáveis bancos de areia, postos como que em emboscada 
para encalhes resolvidos à força de muitos braços a alavancar 
o barco com paus de madeira, ou por puxões cirúrgicos de um 
cabo de aço ligado ao tronco possante de alguma árvore das 
margens. Estas são geralmente debruadas de arbustos e arvo-
redo de calibre diverso, de onde saem espantados papagaios 
verdes e passarada vária que ali se refugiam da secura próxima 
do sertão mineiro; mais pelo fim da tarde, a oeste, nuvens 
avulsas, matizadas por vermelhidões de incêndio, juntam-se 
ao sol, já em viagem para a noite, assim introduzindo uma nota 
sempre diferente de cor. 

Nos primórdios da colonização, acoitavam-se “nestas 
longas beiras” índios bravos que a lenda diz terem morto e 
comido um dos primeiros bispos a caminho da Baía; agora, 
elas oferecem-nos uma monotonia afável, quebrada pela 
paragem em Bom Jesus da Lapa, com a saída dos pagadores 
de promessas para doenças ou desamores, e a visita breve 
às suas ruas, à esplanada dos milagres, ou à grande gru-
ta, garantia de um comércio da fé, ilustrado por inúmeros 
ex-votos em toscas esculturas de cera ou madeira de muitos 
pés, mãos, pernas, tudo o que a crendice popular procura na 
ajuda do sobrenatural.

Saímos em Ibotirama, encruzilhada de muitos rumos, 
pois vai ser demorada a viagem de regresso até divisarmos 
ao longe, imprevisível como numa assombração, o vulto da 
capital que o sonho de um homem construiu na “lisa página 
do planalto”, Sophia dixit. Do velho Benjamim Guimarães 
chegam-nos os três apitos da sua largada para o resto da 
viagem até Juazeiro. Olho, por uma última vez, para o fixar 
bem na memória e nela guardar a lembrança singular, e nunca 
esquecida, de uma semana inteira “inventada no feliz”, como 
diria Guimarães Rosa. 

Contam-me agora que muito mudou no universo do São 
Francisco, com “usinas eléctricas” e explorações agrícolas a 
interferirem no seu curso, e bem assim que o barco-gaiola, 
repintado, com traços de grã-fino, já sem os seus passagei-
ros retirantes nem pagadores de promessas, faz nos fins de 
semana uns magros e cansados cinco quilómetros em redor 
de Pirapora, para enlevo de turistas em busca de navegações 
pitorescas.J

José César 
 Paulouro das Neves
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Diria que produzo 
propositadamente 
a solidão. O mundo 
pode naufragar fora do 
meu barco de inverno, 
eu estarei a salvo a 
caminho das palavras, 
é o que sei fazer, é 
assim que interpreto 
bússolas, bulas, mapas, 
cartas, relógios, 
sorrisos ou gritos de 
desespero. O meu 
trajeto é um discurso

“ uma relação de nascer é a maior conquista possível. Uso a 
alegria para ver cada instante nascer.

Hoje começaram as chuvas. Um mar conta-se a gotas 
vindo do céu opaco. Passamos nas ruas já entre os alaridos 
de natal. Fazemos as compras à pressa e entramos em casa 
como no barco atravessando o inverno. A cidade de Boston 
navega. Espreito pela janela e imagino o oceano.

Diria que produzo propositadamente a solidão. Preciso 
que ela seja uma referência para uma genuinidade de 
onde retiro os livros. Estar dentro do que sou permite a 
aventura de escrever sem pressões. O mundo, na verdade, 
pode naufragar fora do meu barco de inverno, eu estarei a 
salvo a caminho das palavras, é o que sei fazer, é assim que 
interpreto bússolas, bulas, mapas, cartas, relógios, sorrisos 
ou gritos de desespero. O meu trajeto é um discurso.

Deitei-me atento à janela mais distante. A noite recente 
traz o corrupio dos turistas que vêm jantar aos italianos. 
Falam alto. Trazem uma fome feliz, namoradeira. Os 
braços sobre as mulheres, o comentário da chuva, param 
na soleira da minha porta abrigados brevemente e riem. 
Queixam-se e riem. Os italianos barafustam com o fumo 
do tabaco a entrar na cozinha. Os turistas desculpam-se 
mais felizes ainda. A rebeldia é afrodisíaca. As mulheres 
são ainda mais apertadas debaixo dos braços dos homens. 
Os italianos, que não precisam de afrodisíacos, pedem-
me que coloque um cartaz à porta solicitando que não 
se abriguem no ínfimo degrau coberto e, sobretudo, não 
fumem, o sushi italiano agradece o ar puro.

Sorrio. O bairro anima-se para me circundar. Fico 
sozinho com a grata certeza de que poderia ter companhia 
com facilidade. Bastaria descer, deixar a casa, agasalhar-
me. De todo o modo, no entanto, a simples certeza dessa 
possibilidade torna-me irresistível ficar. Faço de conta que 
não preciso de ninguém. Por uns tempos. Apenas por uns 
tempos. Sirvo-me da luz. Já o disse. Espalha-se pela casa 
como trigo. Não a quero perder.J

Vim parar a uma pintura de Vermeer, 
quero dizer, a casa passa o dia 
imersa numa luz delicada, escolhida 
como trigo pelas cortinas de um 
linho simples.

Olho para as coisas, é o que 
faço, surpreso sempre, reparando 
na progressão pormenorizada do 
tempo. Reparando na progressão 

da luz. Sou um objeto a mais nesta quietude. Crio um 
movimento parcimonioso. Vermeer inspira-me a mais 
profunda lentidão, igual a obrigar ao deleite, nenhum 
bulício.

Tenho uma relação complexa com as casas porque 
as ausculto. Suspeito da sua indiferença. Perscruto-as 
como a catar fantasmas. Eu acredito que podemos ser 
assombrados, mas os fantasmas são apenas as nossas forças 
ou fraquezas. Verifico a casa a cada instante e convenço-
me de que também suprime a sua carência com a minha 
presença. Tenho a ilusão de que a matéria nos pode ser 
grata, uma espécie de amiga que nos acarinha e que se 
atarefa com garantir nosso cuidado.

Espalhei os livros como se enfeitasse cada canto. Os 
livros são porcelanas e cristais, flores ou panos coloridos. 
Dentro do possível, embelezam a casa de mim. Eu sou os 
livros e cada canto se torna pessoal. A minha pessoalíssima 
casa temporária regozija. Sinto-me acolhido. Há um 
conforto que apenas acontece através do retrato de quem 
somos. As casas são-nos 
queridas como espelhos 
onde vemos o melhor de 
nós, como espelhos de 
alma, íntimos, cheios 
de referências secretas 
ou codificadas. As casas 
são o interior do nosso 
corpo.

Obstinadamente 
ouço Tchaikovsky 
quando entardece. 
Julgo que o dramatismo 
bastante de Tchaikovsky 
recebe as noites com 
elegância. As noites são 
convidadas para minha 
casa como senhoras 
sensuais. Apenas uma 
orquestra perfeita alude 
à complexidade sedutora 
das melhores mulheres. 
Ouço Tchaikovsky 
aparatosamente. 
Entardecem os dias 
em gala. Estou sempre 
enamorado. Sirvo o chá 
em chávena bonita. Faço 
questão.

Invento amores para a solidão e o estar sozinho 
inventa livros. Escrevo-os pelos nomes de alguém. Digo 
nomes de personagens e, demasiadamente, encho a 
casa.

A sensação de que a casa não é um objeto morto é uma 
certa impressão de habitarmos uma semente ou sementes 
algures aguardarem. Germinam outras coisas ou o tempo. 
Somos testemunhas de uma contínua grandeza. Matar 
o tempo não ofende a eternidade. Mas ter com o tempo 

Boston, parte 2
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Um livro que lida em termos de 
absoluta igualdade ideológica com 
todas as culturas e sociedades 
humanas através do real e da análise 
da sociedade moçambicana

“

Cesário Verde escreveu num poema: “E eu, 
que medito um livro que exacerbe/ quise-
ra que o real e a análise mo dessem”. Para 
ele, o propósito social do realismo era esse 
mesmo. Exacerbar. Ou seja, exasperar. 
Irritar. Em suma, não pactuar. Analisar e 
demonstrar a realidade circundante para 
acordar as sonambulares  almas pactuan-
tes do seu sono conivente.

Tive há dias o prazer e o privilégio de fazer a apresentação 
do último livro do poeta, romancista e ensaísta António Cabrita 
(atualmente professor universitário em Maputo). Teria vindo a 
propósito citar esses versos de Cesário.  O livro, Um Espião na 
Casa do Amor e da Morte, é deveras um livro que exacerba. Que 
lhe foi dado pelo real e pela análise da situação das mulheres em 
Moçambique, tendo tido como 
base centenas de entrevistas 
feitas durante vários meses ao 
longo desse país. Histórias de 
horror. De vitimação exercida 
como normal. De vitimação 
aceite como natural.

No capítulo introdutório, 
António Cabrita (AC) tem a 
hombridade de declarar uma 
verdade evidente, mas profun-
damente incómoda para as al-
mas pactuantes. Dizendo que se 
é uma evidência que “todos os 
homens são iguais em direitos 
e em dignidade, é igualmente 
verdade que nem todas as civili-
zações se equiparam em facto e 
em valor”. Assim, por exemplo 
(nas palavras transpostas do 
filósofo francês André Comte-
Sponville), “uma civilização 
que pensa que os homens e as 
mulheres são iguais em direitos 
e dignidade está acima de uma 
civilização que pretende fechar 
as mulheres em situações de 
opressão e de inferioridade”.

Mas antes que o leitor 
europeu se acomode para uma 
leitura que corrobore os seus 
preconceitos sobre a inferiori-
dade das sociedades africanas, 
ou o leitor africano se sinta 
colonialisticamente excluído 
das civilizações superiores, AC 
esclarece: “Quero declarar, 
contudo, que se este livro pega 
em exemplos de Moçambique 
isso se deve sobretudo ao facto de ser essa a realidade tangí-
vel em que me movo atualmente; de resto, em Março de 2015, 
quando aterrei em Lisboa para lançar o meu livro de ficção Éter, 
fui surpreendido pela escalada de violência doméstica reportada 
nos jornais, sintoma natural do mal-estar em que naufraga a 
sociedade portuguesa; não é deste modo uma abstração afirmar 
que há uma guerra não declarada contra o feminino em meio 
planeta, sendo o rosto “real” desta guerra um rasto com mi-
lhões de cadáveres – comete-se um genocídio a conta-gotas.”

Portugal é no entanto um dos países em todo o mundo com 
uma percentagem mais alta de mulheres com cursos superiores 
(até nas áreas tradicionalmente masculinas, como engenha-
ria) e Moçambique é um pais africano que tem tido mulheres 
exercendo cargos governativos. A igualdade perante a lei é um 
pressuposto em ambas as sociedades. O que não é o caso de ou-

tras sociedades, como por exemplo nalgumas que permanecem 
legalmente dominadas pelo medievalismo islâmico. O proble-
ma, portanto, não ocorre nas classes socialmente emancipadas 
dentro desses países legalmente igualitários , mas  persiste entre 
os vastos grupos sociais que permanecem à mercê dos “tradi-
cionalismos”, os quais, como bem diz AC, são o lado patológico 
das Tradições. 

Este é um livro que lida em termos de absoluta igualdade 
ideológica com todas as culturas e sociedades humanas através 
do real e da análise da sociedade moçambicana. E por isso 
mesmo é um livro que a todos nós diz respeito, que a todos exa-
cerba. Aliás importa recordar que a única etnia exclusivamente 
moçambicana (ou seja, aquela que não extravasa as fronteiras 
territoriais do país, os Macuas) mantem uma tradição matriar-
cal, ou seja, constitui uma sociedade em que o poder tradicional 

é feminino. Se nela também há 
atitudes objetivamente anti-femi-
ninas, é como uma expressão do 
feminino.

Creio que o centro conceptual da 
investigação de AC está na relação 
entre causa e efeito. Ou, melhor 
dizendo, numa relação baseada 
na confusão entre causas e efeitos. 
E essa confusão deriva de outra 
confusão, que resulta da sobrepo-
sição do pensamento mágico no 
pensamento lógico. No pensamento 
mágico só há sujeito do discurso. O 
predicado – o Outro – é a reiteração 
do sujeito. O efeito da magia é a rea-
firmação da causa, numa antevisão 
que oblitera o tempo e, portanto, 
a responsabilidade que só pode ser 
exercida no trânsito entre as causas 
conhecidas e os efeitos desconhe-
cidos. Para que não haja morte, 
não pode haver vida individual, só 
pode haver uma força vital anterior, 
superior e exterior que se manifesta 
nas transitórias vidas individuais. 

Na linguagem usada pelas mulhe-
res que são o objeto (e as vítimas) dos 
seus homens, e que AC reproduz fiel-
mente neste livro, o verbo recorrente 
é “pôr”. Ele (o homem) “pôs um filho 
em mim”.  A mulher é um habitáculo 
impessoal no trânsito da eternida-
de. Numa sociedade dominada pela 
magia – como é a africana e como a 
nossa, nalguns aspectos, permane-
ce – a relação entre a morte e a vida 
é transposta do efeito para a causa. A 
vida torna-se numa representação da 

eternidade. Ou seja, da morte. E talvez que nas sociedades africanas 
os velhos sejam considerados mais sábios não porque tenham vivido 
mais mas porque estão mais próximos da morte.

António Cabrita tem o cuidado de relacionar as práticas que 
investiga na sociedade moçambicana com práticas, representações 
míticas e manifestações culturais noutras sociedades, incluindo as 
das sociedades atuais que se consideram democraticamente su-
periores em termos da igualdade dos sexos. A estas acrescento um 
exemplo, tirado da Patrística de Hugo São Victor, que lida com um 
dos fundamentos da civilização cristã. Diz ele que  o fundamental 
mistério, aquele onde os desígnios de Deus são insondáveis, foi ter 
escolhido o ventre duma mulher (a Virgem Maria) como o habita-
culum do divino Cristo. E, é claro, na nossa sociedade globalista, 
pluralista, desenvolvida, democrática e igualitária, há ventres de 
aluguer. Procriações transpostas...J

Um livro que exacerba

Se uma árvore cair no 
meio da floresta, sem que 
ninguém esteja por perto, 
fará barulho? Talvez sim, 
talvez não, a discussão 
é sobretudo filosófica e 

está ligada ao antropocentrismo. Mas 
desconfio que se um jihadista do Daesh 
executar um ocidental sem nenhuma 
câmara por perto não fará barulho 
quase nenhum (eventualmente nem 
haveria execução). Esta guerra do 
Daesh contra o mundo e do mundo 
contra o Daesh é também uma guerra 
tecnológica: não só ao nível da 
sofisticação do armamento (que tem 
adiado a entrada de tropas no terreno), 
mas sobretudo ao nível da tecnologia 
da informação, numa sociedade viciada 
em imagens, em que o que não foi 
filmado é como se não existisse.

O Daesh sabe bem que a eficácia da 
sua barbárie é proporcional ao impacto 
mediático que atinge. Para tal, tem 
essa sublime preocupação, de planear 
os filmes das execuções de reféns 
com uma minúcia e qualidade técnica 
irrepreensíveis, propagando a sua 
ideologia e difundindo o terror. Para tal 
contam com a cumplicidade das redes 
sociais e dos média, que replicam os seus 
vídeos, sob a bandeira da liberdade de 
imprensa.

A propaganda, sabe-se bem, sempre 
foi um instrumento fundamental em 
tempo de guerra. Faz parte da estratégia, 
ao lado da colocação das tropas, do 
planeamento dos ataques, a propagação 
de um discurso ideológico. Só que, 
noutros tempos, tal era feito através 
de panfletos lançados do céu sobre 
territórios inimigos, ou a amplificação de 
sinais de rádio. Não há memória de uma 
guerra em que a propaganda inimiga 
seja livremente divulgada pelos meios de 
comunicação da outra frente. 

Este é o cúmulo da liberdade de 
imprensa, ampliado na idade da histeria 
audiovisual no ocidente. Absorvem-se 
as imagens produzidas pelo Daesh de 
eficácia comprovada, ora a criar o terror 
ora a converter jovens à radicalização 
jihadista. A lógica de capitalismo 
selvagem aplicada aos media faz com que 
não seja aplicada uma certa ética nestes 
domínios.

Bruxelas deu uma lição de civismo. 
Perante o pedido das autoridades de não 
partilharem nas redes sociais imagens 
das operações policiais, o facebook 
dos belgas encheu-se de gatinhos... 
Siameses, branquinhos, amarelos, 
castanhos, pretos... Em Bruxelas, quem 
tem medo posta um gato..JL

Quem tem medo
posta um gato
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Mal (e fazia todo o sentido, porque 
não fazia sentido), respondemos pre-
sente à  chamada para o primeiro dia 
de aulas. Todos entraram menos eu. 
O professor Cirilo António Moreira 
veio ter comigo e perguntou-me 
o nome. Ele olhou para o papel e 
confirmou que eu só estava regis-
tado como metade de mim. Em vez 
de me dividir, o que aconteceu foi 
que me multipliquei e andei como 
duas pessoas durante 40 anos (Mário 
Lúcio e Lúcio Matias). Perdi -me de 
mim nos Correios, nas receções dos 
hotéis, nos bilhetes de passagem, na 
evocação de espíritos, e até usei o 
nome verdadeiro como pseudónimo 
nos concursos literários. 

Até ao dia em que fui tomar 
posse como ministro da Cultura e 
encontrei as duas pessoas conjuga-
das numa só à minha espera: Mário 
Lúcio Matias de Sousa Mendes. 
Assinei por baixo de um nome que 
não era meu. Nesse dia 21 de março 
de 2011, juntei o ministro ao artista 
e me reconciliei através de um pro-
cesso administrativo de urgência de 
alteração do nome. Entre um nome 
e o outro agora uno, estudei até à 
4ª classe, formei um grupo musical 
com os meus irmãos mais velhos, 
vírgula, eu era vocalista num micro-
fone de lata de compal com um lon-
go fio de pescar amarrado a uma lata 
de banha pura de porco com marca 
Braço Forte, Lda. A esse amplifica-
dor também estava amarrada a mi-
nha guitarra marca Gallo Azeite de 
Oliva Gama, Portugal. O meu irmão 
Sérgio tocava uma bateria com três 
marcas de lata, Vaqueiro Torna Tudo 
Mais Apetitoso, Belle Hollandaise 
Leite em Pó e Nobre Chispalhada. O 
Loy, meu outro irmão, teclava um 
baú. Estes cenários me esculpiriam 
como um caudal amaestrado. 

Da minha mãe Zita de Sousa e do 
meu pai Domingos Mendes tenho 
uma intrigante incompreensão: 
sempre me deixaram fazer o que 
me viesse à tola. A profissão dela 
era parir, teve 12 filhos e morreu 
aos 37 anos. Ele era remador de 
escaler e engravidador de donzelas. 
Deixou-me 31 irmãos conhecidos e 
morreu aos 44 anos. Mas, antes de 
me deixarem órfão, fizeram algo de 
difícil compreensão. Foi numa tarde 
do ano 1975. Eu estava distraído a 
ler poesia à beira-mar e o crepús-
culo levou-me o dia. Um poema, 
ou um poeta, mudou a minha vida: 
Kabral ka Morre, de Emanuel Braga 
Tavares. Quando comecei a subir 
para regressar a casa, um coman-
dante militar cabo-verdiano de 
nome Mário Elísio (a coincidência 
é o único Deus vivo, já o disse), 
estranhou que numa vilazita como 
Tarrafal estivesse um fedelho na rua 
àquela hora. Respondi-lhe que me 
ensandeci  a ler poesia e que não 
me dera pela noite. Ele levou-me a 
casa num jeep willis. Encontramos 
meus pais como nunca os tinha visto 
e jamais os voltaria a ver: estavam 
sentados atrás da porta, em duas ca-
deiras alinhadas, como duas figuras 
de Botero, formais e possuídos como 
se estivessem à espera de algo. 

O comandante contou-lhes o 
episódio. Minha mãe respondeu 
que eu era assim desde menino, 
anormal. E, então, ele disse que eu 
precisava de uma educação especial. 
E aconteceu o improvável: permi-
tiram-me sair clandestinamente de 
casa para ir viver num quartel, aos 
dez anos. No ano seguinte falecia o 
meu pai, vítima da vida, e três anos 
depois minha mãe, vítima do amor, 
ambos de morte sem dor. Meu pai 
não sabia viver sem fazer filhos, e 

Eu estava de pé a olhar para o meu 
bibe de florzinha e para o meu cão 
preto chamado Romeu. É a minha 
primeira imagem de mim Deus, 
criador da imagem de mim gente. 
Na fila das memórias esta é a der-
radeira lembrança. Tinha eu quatro 
anos. Antes desta, só sei do que 
de mim disseram: que nasci numa 
quarta-feira à tarde, no dia 21 de 
outubro de 1964, parto número seis 
de uma familia analfabeta e rural. 
Minha avó Nhanhinha era, e é-o até 
hoje, a única pessoa que eu conheço 
que não era erectus, mas sim um 
esquadro. De tanto varrer o quintal, 
dar de comer aos bichos, lavar a 
roupa e abanicar o fogão de lenha,  
a sua coluna tinha feito um ângulo 
de 90 graus sobre a coxa. Quando 
ela morreu aos 80 e tal anos, 
enterrámo-la num caixão parecido 
com uma embalagem de piano. Era 
tão boa gente que os animais foram 
todos atrás do cortejo fúnebre, como 
num Carnaval dos Animais de Saint 
Saenz. 

Perdi a minha cúmplice, aquela 
que me deixava saltar a parede para 
ir ver os mistérios do cinema, aquela 
que guardava os meus lápis e todas as 
provas de todos os exames, sempre 
dizendo que eu era não-direito, 
isto é, um anormal bastante. Esta 
palavra havia de marcar a minha 
vida. Comecei a ler e a escrever antes 
de conhecer a porta da escola. Meu 
primo Adelino, distraído nas mate-
máticas que eu lhe fazia sonhar, foi 
levado por uma camião que passava 
de ano em ano pela estrada diante da 
nossa casa. Fiquei prodígio sozi-
nho, como lamentou a vizinhança 
adulta. E aqui começa a minha sina. 
Embora já não houvesse mais carros 
na aldeia, guardar o prodígio passou 
a ser uma incumbência comunitária. 
Eu escrevia cartas das mulheres aos 
seus maridos emigrantes e na tropa, 
traduzia coisas do crioulo para o 
português e versa vice, sabia contar 
até mil, memorizava conversas entre 
proprietários e rendeiros, para caso 
fosse necessário provar em Tribunal, 
etc. 

Para evitar a minha morte, eu 
era lavado todos os dias de manhã 
com urina choca, numa espécie de 
antídoto contra as feiticeiras. Até 
que um dia, uma feiticeira gourmet 
aproveitou um deslize de minha  mãe 
e deixou-me só pele e osso. Minha 
avó levou-me ao mestre das rezas, 
o Nhonhó Camalhota, um homem 
que nasceu da racha das pedras e 
vivia numa zona chamada Lagoa 
gémea, sozinho e a cuspir agulhas. 
Benzeu-me o homenzinho beiçudo, 
cuspiu-me todo e mandou de volta 
para casa. Salvei-me. E assim fui 
criado, como um bibelot de futuro. 
Num dia de outubro de 1971, depois 
de cantar o hino Heróis do Mar, que 
toda a criança pronunciava Heróis do 

tivera uma trombose que o deixara 
impotente. Minha mãe não sabia 
viver sem o único homem que ela 
conheceu aos 17 anos e que todos os 
anos lhe fazia um filho, chegando 
mesmo a fazer-lhe dois que não 
chegaram a ter um ano de diferença. 
Mas deixaram-me bem entregue. No 
quartel, que ficava dentro do Campo 
de Concentração do Tarrafal,  co-
nheci os instrumentos musicais, os 
livros, as anedotas , as ilhas, aprendi 
ofícios, manejei armas, aprendi a 
escrever para não matar, a pintar, a 
desenhar, a falar com os sotaques de 
todos os crioulos, e descobri  casual-
mente Cuba num livro. 

Quando, aos 19 anos, concluí 
o Liceu na Cidade da Praia e me 
perguntaram  o que é que queria ser 
e em que país queria sê-lo (esta era 
a recompensa que o Estado dava aos 
melhores alunos de um país com ca-
rência abusiva de quadros), eu gritei: 
Cuba. E lá fui do quartel para estudar 
Direito na Universidade da Havana. 
Foi o meu encontro com todas as 
formas de arte e só voltei porque 
amava Cabo Verde mais do que Cuba. 
Escrevi ali o meu primeiro livro de 
poesia, Nascimento de Um Mundo. 
E seguiram-se em Cabo Verde mais 
quatro romances, mais três de poesia 
e dois de teatro. Entrei em Cuba num 
estúdio de gravação pela primeira 
vez. E seguiram-se quatro CD com o 
Simentera e quatro a solo.

Pelo caminho, o dia marcante foi 
quando  morri, aos dez anos: fugi de 
casa, procuraram-me por todos os 
vales e montes, montaram o velório 
e choraram-me saudosamente. Eu 
estava na Praia em casa de Pedro 
Pires, primeiro-ministro então, 
e depois de Carlos Reis, ministro 
da Educação, que eu conhecera 
em casa de Dona Beba no Tarrafal. 
Bati-lhes à porta e disse-lhes: meus 
amigos, vim passar uma temporada 
na Cidade. Ligaram à minha mãe 
a dizer que eu estava vivo. Aos 17 
anos virei jornalista e comecei a 
trabalhar como estagiário no jornal 
Voz di Povo, tendo como re-writer e 
amigo o poeta Arménio Vieira. Nessa 
altura, minha guitarra Gallo virara, 
entretanto, uma alhambra, um 
gibson e um fender. O pardieiro da 
Zilda transformara-se em palcos do 
mundo. Novos irmãos adquiri, entre 
eles, Giberto Gil, Milton Nascimento, 
Pablo Milanés, Gabriel García 
Márquez, entre os vivos.  Jorge 
Luis Borges, Lezama Lima, Giógios 
Seféris, Ramos Rosa, são os imortais 
que me guiaram. Meu microfone 
compal virou um Shure 58 preferido 
de todos os cantores. Minha escrita 
aos emigrantes pariu páginas e 
páginas de livros crescentes. Mario 
Elísio está vivo e chamo-lhe de 
Paizão. Quando vou a Monte Iria, 
zona onde nasci, no Tarrafal, vou 
ao quintal da minha vó olhar para 
o cabo de enxada onde vislumbrei 
pela primeira vez Romeu amarrado. 
E sinto uma tal saudade do meu bibe 
que até babo.J

¶
Mário Lúcio Sousa, 51 

anos, músico (fundador, 
designadamente, do 
grupo Simentera) e 
escritor,  é o atual 

ministro da Cultura de 
Cabo Verde, e foi agora 

distinguido com o Prémio 
Miguel Torga, pelo seu 
romance Biografia da 

Língua, publicado pela 
Dom Quixote 

e
Mário Lúcio Sousa

As duas metades de mim

Mário Lúcio Sousa No Tarrafal, em 1977, a tocar guitarra; em Cuba, em 1984, num concerto; e com Cesária Évora, em 2010
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A L M A D A

Teatro Municipal Joaquim Benite
Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
5ª A SÁB., DAS 19H ÀS 21H30; DOM., DAS 15H ÀS

19H30. EM DIAS DE ESPETÁCULO A GALERIA ESTÁ

ABERTA A PARTIR DAS 19H

E Ping Pang Pong
Exposição de AA.
até 31 de dezembro
T A Tragédia Otimista
De Vsevolod Vichnievski. 
Encenação de Rodrigo Francisco. 
4ª A SÁB., ÀS 21H30; DOM., ÀS 16H

4 a 13 de dezembro
T Pastéis de Nata Para Bach
Dramaturgia de Pedro Proença e Teresa
Gafeira. Encenação de Duarte Guimarães. 

SÁB. E 3ª 8, ÀS 16H; DOM., ÀS 11H (SESSÕES

ESPECIAIS PARA ESCOLAS NOS DIAS ÚTEIS, 
POR MARCAÇÃO ENTRE 09 E 18 DE DEZEMBRO)
5 a 20 de dezembro

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

B R A G A

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
E O Theatro e a Arquitetura
até 5 de dezembro
M Guitolão
Com Carlos Barreto e António Eustáquio.
27 de novembro – 21h30
M Variações: Entre Braga e Nova Iorque
Por Samuel Úria e amigos.
4 de dezembro – 21h30
M Miguel Araújo
5 de dezembro – 21h30
M Harlem Gospel Choir
6 de dezembro – 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.
Produção Companhia de Teatro de Braga.
25 e 26 de novembro, 
1 a 3 de dezembro – 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

Museu Abade de Baçal
R. Abílio Beça, 27. Tel.: 273 331 595
3ª A 6ª, DAS 9H30 ÀS 17H30; SÁB. E DOM., DAS 9H30 ÀS 18H

E Visitas  Espetaculares: Pintores e
Arquitetos nos Palcos Portugueses
até 28 de fevereiro 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 N T A N H E D E

Museu da Pedra
Lg. Cândido dos Reis, 4. Tel.: 231 423 730
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 18H; SÁB. E DOM., DAS 14H ÀS 18H

E O Tempo Resgatado ao Mar
27 de novembro até 31 de maio 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 Looking For Something
Exposição de desenho de Mónica Capucho.
até 13 de dezembro

C A S T E L O B R A N C O

Cine-Teatro Avenida
Av. Gen. Humberto Delgado. Tel.: 272 349 560
E Os Acontecimentos
De David Greig. Tradução de Pedro
Marques. Encenação de António Simão. 

4 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
ate 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 João Louro: Smuggling
até 1 de maio 2016

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

E Tanger de Mui Folgar - Instrumentos
de Música Antiga Séculos XVI/XVIII
até 8 de dezembro
E Curiosidades de 
D. Frei Manuel do Cenáculo
até 31 de dezembro
E 100 Anos de Museu
até 31 de dezembro

Igreja de S. Francisco de Évora
Tel. (info.): 266 769 450
E Concerto de Flauta de Bisel e Órgão
Por António Carrilho e Rafael Reis.
29 de novembro – 16h30

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

G U I M A R Ã E S

Centro Int. 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

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

A  B e l a  A d o r m e c i d a
Teatro Camões acolhe, de 3 a 20 de dezembro, obra de P. I. Tchaikovsky, interpretada pela Companhia Nacional de Bailado

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
C História Moderna: 
Iluminismo e Culturas Locais
25 de novembro – 17h
C Orpheu Filosófico
26 de novembro – 11h30
C Aldo Manuzio: 
a «República das Letras» 
e a Criação do Livro Moderno
3 e 4 de dezembro
E Da Inquietude à 
Transgressão: Eis Bocage…
até 31 de dezembro
E Ramalho Ortigão. 
Um Publicista em Fim de Século
até 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
E Portugal – Irão: 500 Anos
até 9 de janeiro 2016
T Bocageana Teatral: na 
Diáspora dos sentidos (1765-2015)
Performance por Isabel Pinto.
28 de novembro -16h
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

L I S B O A

Teatro Municipal de São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
A A Palavra aos Artistas
até 2 de maio 2016

C O L Ó Q U I O S

Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
C Entre as Coleções e o Terreno:
Investigações no Museu – IV. 
O Inventário de uma Coleção 
de Cerâmica Preta: de Visita 
aos seus Centros de Produção 
25 de novembro - 18h

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
C A Importância do Vidro nas
Coleções do Palácio da Ajuda
Conferência por Maria João Burnay.
1 de dezembro – 18h

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
D This Is Not a Love 
Story. This is A and B
Conceção e coreografia de Maurícia Neves. 
Com de António Torres e Barbara Carlos.
27 de novembro – 21h
28 de novembro – 19h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
D Forecasting
Autoria de Giuseppe Chico e Barbara 
Matijević. Interpretação de Barbara Matijević.
28 de novembro – 21h30

Teatro Municipal Rivoli
Pç. D. João I. Tel.: 223 392 200
D The Dog Days Are Over
Coreografia de Jan Martens. Interpretação de
Cherish Menzo, Nelle Hens, Ilse Ghekiere,
Kimmy Ligtvoet, Steven Michel, entre outros.
4 de dezembro – 21h30

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

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 D. Manuel II e os Livros de Camões
até 15 de fevereiro 2016
E O Círculo Delaunay
até 22 de fevereiro 2016
E Hein Semke. Um Alemão em Lisboa
até 22 de fevereiro 2016
E Willie Doherty. Uma e Outra Vez
até 22 de fevereiro 2016
E As Casas na Coleção do CAM
até 31 de outubro 2016
E Wentworth-Fitzwilliam. Uma
Coleção Inglesa
27 de novembro a 28 de março 2016
E Calouste S. Gulbenkian e o Gosto Inglês
27 de novembro a 28 de março 2016

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 da Música
Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos.
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Alfredo Keil: Memórias 
Felizes (Souvenirs Heureux)
até 28 de novembro

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
E Temps d'Images Loops.Lisboa 
até 24 de janeiro 2016
E Rui Toscano: 
Civilizações de Tipo I, II e III
até 31 de janeiro 2016

E Premio Sonae Media Art 2015
até 31 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 António Soares
26 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
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 do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H; 6ª, DAS 10H àS 12H

E A Arte da Falcoaria de Oriente a Ocidente
até 6 de março 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 A I Idade do Ferro no Sul de Portugal:
Epigrafia e Cultura. 35 anos, 1980-2015
até 29 de novembro
E (a)Riscar o Património
até 30 de novembro

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E A Sagrada Família com Santa Ana
até 10 de janeiro 2016
E Do Japão. A Beleza em Miniatura:
Inro e Netsukes (Séculos XVIII-XIX)
até 31 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)
até 30 de novembro

Museu Nacional do Azulejo
R. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E A Arte Interior. Siza Vieira 
e o Desenho de Objetos
até 15 de novembro
E A Água no Azulejo 
Português do Século XVIII
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 D. Luís
até 6 de janeiro 2016
E Ricordo di Venezia. Vidros 
de Murano da Casa Real Portuguesa
até 20 de janeiro 2016
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
até 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
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Teatro Camões
Parque das Nações. Tel.:  218  923  477
D Danza Preparata
Música Sonatas e Interlúdios 
de John Cage. Coreografia de Rui 
Horta. Interpretação de Rolf Hind
(piano) e Silvia Bertoncelli (bailarina).
28 de novembro – 21h
D A Bela Adormecida
Coreografia de Marius Petipa, com Ted
Brandsen. Música de Piotr Illitch
Tchaikovski. Interpretação por artistas 
da Companhia Nacional de Bailado e
Marcelino Sambé (dias 17, 18, 19 e 20 
de dezembro). Com a participação da
Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob 
a direção musical de Pedro Carneiro.
3, 4, 5, 11, 12, 17, 18 e 19 de dezembro – 21h
6, 13 e 20 de dezembro – 16h
9 e 16 de dezembro – 15h (escolas)

O  T e m p o ,  n o  T e a t r o  d a  P o l i t é c n i c a ,  e m  L i s b o a
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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 Júlio Resende: Fado & Further
28 de novembro – 21h
M DSCH | Schostakovich Ensemble:
Grandes Quintetos com Piano II
Filipe Pinto-Ribeiro - piano e direção artística.
Comentários ao concerto por Filipe Pinto-Ribeiro.
obras de J. n. hummel e F. Schubert.
29 de novembro – 17h
M London Community Gospel Choir
3 de dezembro – 21h
M Diogo Vida Trio: Próxima Estação
3 de dezembro – 21h
M Capella Joanina & Flores de Mvsica:
Vésperas da Beata Virgem Maria
João Paulo Janeiro - órgão e direção
4 de dezembro – 21h
M Paus + Pop Dell'Arte
5 de dezembro – 21h
M Solistas de Câmara da 
Metropolitana: Bom dia Música
obras de D. Milhaud e F. M. bartholdy.
6 de dezembro – 11h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M Ricardo Toscano Quarteto
27 e 28 de novembro – 21h30
M Joe Morris Quartet
2 de dezembro – 21h30

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
M Prima Donna 
Com Rufus Wainwright e a orquestra Gulbenkian,
sob a direção da maestrina Joana Carneiro.
27 e 28 de novembro – 21h
M Recital de Piano por Christian Zacharias
obras de D. Scarlatti, Ravel, Soler, Chopin.
29 de fevereiro – 19h
M Orquestra Gulbenkian
Susanna Mälkki – maestrina.
Yefim bronfman – piano.
obras de boulez, Tchaikovsky.
3 de novembro – 21h
4 de novembro – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
obras de borodin, Tchaikovsky.
4 de dezembro – 21h30
M Recital de Canto e Piano
Por Estrella Morente e Javier Perianes.
obras de Falla e Canções Espanholas Antigas.
5 de dezembro – 21h
M Concertos de Domingo: A Valsa na
Segunda Escola de Viena
6 de dezembro – 12h
M Recital de Piano por Leif Ove Andsnes
obras de Sibelius, beethoven, Debussy, Chopin.
6 de dezembro – 19h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M A Winged Victory For The Sullen
3 de dezembro – 22h

Museu da Música
R. João de Freitas branco. Tel.: 217 710 990
M A Canção Portuguesa
Com Ana Madalena Moreira e Jorge batista da Silva.
26 de novembro – 18h
M Concerto de 
Homenagem a Santos Pinto
5 de dezembro – 18h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
T Nenhuma Entrada Entrem
Pelo Projeto Teatral.
até 23 de dezembro
T Hoke's Bluff 
Criação Action hero. 
2, 3 e 4 de dezembro – 21h30
T Slap Talk
De Gemma Paintin & James Stenhouse.
5 de dezembro – 16h

Biblioteca da Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda
R. da Escola Politécnica, 135. Tel.: 213 945 700
T O Impromptu de Versalhes
Leitura encenada da obra de Molière. 
4 de dezembro – 18h

Museu de São Roque
Lg., Trindade Coelho. Tel.: 213 235 444
T Paiaçú ou Pai Grande
baseado na obra de Padre António Vieira. 
Participação mediante marcação prévia e
aquisição do Programa (5€).
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 Branca de Neve e os Sete Anões
Espetáculo infantil pela Companhia 
Palco de Chocolate. Marcação prévia.
29 de novembro – 10h30

T O Macaco de Rabo Cortado
Espetáculo infantil pela Companhia 
Teatro da Raposa. Marcação prévia.
29 de novembro, 5, 13 e 19 de dezembro – 16h

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
T I Can't Breathe
Encenação de . Interpretação de Ana Monte Real. 
3ª E 4ª, àS 21h; 5ª A SÁb. àS 19h

1 a 12 de dezembro

Teatro da Trindade
Lg. da Trindade, 7A. Tel.: 213 423 200
T Os Pés no Arame
Encenação de Renato Godinho.
Produção Departamento de Atores.
5ª A SÁb., àS 21h45; DoM., àS 17h

até 20 de dezembro
T Allo, Allo!
Encenação de Paulo Sousa Costa e João 
Didelet. Interpretação de João Didelet, 
Elsa Galvão, oceana basílio, José Carlos 
Pereira, Filipe Crawford, entre outros.
4ª A SÁb., àS 21h30; DoM., àS 18h

até 27 de dezembro (exceto dias 23, 24 e 25)
T A Bela e o Monstro
baseado nos textos de Madame 
beaumont e Madame D ´Aulnoy. Encenação 
de Paulo Sousa Costa / João Didelet. 
4ª A 6ª, àS 11h E 14h (ESCoLAS); SÁb., àS 16h; DoM., àS 15h

até 27 de dezembro (exceto dias 23, 24 e 25)

Teatro Municipal de São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
T É Impossível Viver
A partir de Franz Kafka. Dramaturgia 
e encenação de Ana Luena. Interpretação 
de João Lagarto e Sérgio Praia.
5ª A SÁb., àS 21h; DoM., àS 17h30

até 29 de novembro

Teatro Politeama
R. Portas de Santo Antão, 109. Tel.: 213 405 700
T A Republica das Bananas
um espetáculo de Filipe La Féria.
4ª A SÁb., àS 21h30; SÁb. E DoM., àS 17h

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra 
Tel.: 261 817 550
E Sob o Signo de Luís XIV.
Coleções e Colecionadores 
Franceses na Biblioteca do Palácio
Nacional de Mafra (1643-1715)
até 21 de fevereiro 2016
M In’ Música: Coro Gregóriano Solemnis
27 de novembro – 21h30
M V Ciclo de Concertos a 6 Órgãos
6 de dezembro – 16h
T A Fórmula de Deus
baseada no romance de José Rodrigues 
dos Santos. Produção Fatias de Cá.
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 - 
Companhia de Teatro Circo.
SÁb., àS 16h; DoM., àS 11h

até 27 de dezembro
T A Loja dos Sonhos
Teatro para a infância pela Cativar.
DoM., àS 11h45

até 27 de dezembro
T Pollyanna
De Eleanor h. Porter. Teatro para a infância
pelo Grupo de Teatro Infantil Animarte.
6ª, àS 21h; SÁb., àS 16h E 21h; DoM., àS 16h

27 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

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
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Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T Lion Noir
Criação Projeto Teatral. 
27 e 28 de novembro – 21h
T Boca Aberta | Isto Não Acaba?
Leitura de textos dirigida a famílias 
com crianças dos 3 aos 6 anos. 
28 de novembro – 16h
T O Fosso dos Heróis
A partir de Cassandra de Christa Wolf.
Encenação e dramaturgia de Ágata Pinho.
Interpretação de Ágata Pinho e Óscar
Silva e, no vídeo, Mónica Calle, Solange
Freitas, Paula Garcia e Isabel Costa.
28 de novembro – 21h30
29 de novembro – 16h30
T 4
Texto e encenação de Rodrigo García. 
5 de dezembro – 21h
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Teatro Municipal de São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
A A Palavra aos Artistas
até 2 de maio 2016

C O L Ó Q U I O S

Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
C Entre as Coleções e o Terreno:
Investigações no Museu – IV. 
O Inventário de uma Coleção 
de Cerâmica Preta: de Visita 
aos seus Centros de Produção 
25 de novembro - 18h

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
C A Importância do Vidro nas
Coleções do Palácio da Ajuda
Conferência por Maria João Burnay.
1 de dezembro – 18h

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
D This Is Not a Love 
Story. This is A and B
Conceção e coreografia de Maurícia Neves. 
Com de António Torres e Barbara Carlos.
27 de novembro – 21h
28 de novembro – 19h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
D Forecasting
Autoria de Giuseppe Chico e Barbara 
Matijević. Interpretação de Barbara Matijević.
28 de novembro – 21h30

Teatro Municipal Rivoli
Pç. D. João I. Tel.: 223 392 200
D The Dog Days Are Over
Coreografia de Jan Martens. Interpretação de
Cherish Menzo, Nelle Hens, Ilse Ghekiere,
Kimmy Ligtvoet, Steven Michel, entre outros.
4 de dezembro – 21h30

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

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 D. Manuel II e os Livros de Camões
até 15 de fevereiro 2016
E O Círculo Delaunay
até 22 de fevereiro 2016
E Hein Semke. Um Alemão em Lisboa
até 22 de fevereiro 2016
E Willie Doherty. Uma e Outra Vez
até 22 de fevereiro 2016
E As Casas na Coleção do CAM
até 31 de outubro 2016
E Wentworth-Fitzwilliam. Uma
Coleção Inglesa
27 de novembro a 28 de março 2016
E Calouste S. Gulbenkian e o Gosto Inglês
27 de novembro a 28 de março 2016

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 da Música
Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos.
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Alfredo Keil: Memórias 
Felizes (Souvenirs Heureux)
até 28 de novembro

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
E Temps d'Images Loops.Lisboa 
até 24 de janeiro 2016
E Rui Toscano: 
Civilizações de Tipo I, II e III
até 31 de janeiro 2016

E Premio Sonae Media Art 2015
até 31 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 António Soares
26 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
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 do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H; 6ª, DAS 10H àS 12H

E A Arte da Falcoaria de Oriente a Ocidente
até 6 de março 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 A I Idade do Ferro no Sul de Portugal:
Epigrafia e Cultura. 35 anos, 1980-2015
até 29 de novembro
E (a)Riscar o Património
até 30 de novembro

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E A Sagrada Família com Santa Ana
até 10 de janeiro 2016
E Do Japão. A Beleza em Miniatura:
Inro e Netsukes (Séculos XVIII-XIX)
até 31 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)
até 30 de novembro

Museu Nacional do Azulejo
R. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E A Arte Interior. Siza Vieira 
e o Desenho de Objetos
até 15 de novembro
E A Água no Azulejo 
Português do Século XVIII
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 D. Luís
até 6 de janeiro 2016
E Ricordo di Venezia. Vidros 
de Murano da Casa Real Portuguesa
até 20 de janeiro 2016
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
até 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
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Teatro Camões
Parque das Nações. Tel.:  218  923  477
D Danza Preparata
Música Sonatas e Interlúdios 
de John Cage. Coreografia de Rui 
Horta. Interpretação de Rolf Hind
(piano) e Silvia Bertoncelli (bailarina).
28 de novembro – 21h
D A Bela Adormecida
Coreografia de Marius Petipa, com Ted
Brandsen. Música de Piotr Illitch
Tchaikovski. Interpretação por artistas 
da Companhia Nacional de Bailado e
Marcelino Sambé (dias 17, 18, 19 e 20 
de dezembro). Com a participação da
Orquestra Sinfónica Portuguesa,  sob 
a direção musical de Pedro Carneiro.
3, 4, 5, 11, 12, 17, 18 e 19 de dezembro – 21h
6, 13 e 20 de dezembro – 16h
9 e 16 de dezembro – 15h (escolas)

O  T e m p o ,  n o  T e a t r o  d a  P o l i t é c n i c a ,  e m  L i s b o a
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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 Júlio Resende: Fado & Further
28 de novembro – 21h
M DSCH | Schostakovich Ensemble:
Grandes Quintetos com Piano II
Filipe Pinto-Ribeiro - piano e direção artística.
Comentários ao concerto por Filipe Pinto-Ribeiro.
obras de J. n. hummel e F. Schubert.
29 de novembro – 17h
M London Community Gospel Choir
3 de dezembro – 21h
M Diogo Vida Trio: Próxima Estação
3 de dezembro – 21h
M Capella Joanina & Flores de Mvsica:
Vésperas da Beata Virgem Maria
João Paulo Janeiro - órgão e direção
4 de dezembro – 21h
M Paus + Pop Dell'Arte
5 de dezembro – 21h
M Solistas de Câmara da 
Metropolitana: Bom dia Música
obras de D. Milhaud e F. M. bartholdy.
6 de dezembro – 11h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M Ricardo Toscano Quarteto
27 e 28 de novembro – 21h30
M Joe Morris Quartet
2 de dezembro – 21h30

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
M Prima Donna 
Com Rufus Wainwright e a orquestra Gulbenkian,
sob a direção da maestrina Joana Carneiro.
27 e 28 de novembro – 21h
M Recital de Piano por Christian Zacharias
obras de D. Scarlatti, Ravel, Soler, Chopin.
29 de fevereiro – 19h
M Orquestra Gulbenkian
Susanna Mälkki – maestrina.
Yefim bronfman – piano.
obras de boulez, Tchaikovsky.
3 de novembro – 21h
4 de novembro – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
obras de borodin, Tchaikovsky.
4 de dezembro – 21h30
M Recital de Canto e Piano
Por Estrella Morente e Javier Perianes.
obras de Falla e Canções Espanholas Antigas.
5 de dezembro – 21h
M Concertos de Domingo: A Valsa na
Segunda Escola de Viena
6 de dezembro – 12h
M Recital de Piano por Leif Ove Andsnes
obras de Sibelius, beethoven, Debussy, Chopin.
6 de dezembro – 19h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M A Winged Victory For The Sullen
3 de dezembro – 22h

Museu da Música
R. João de Freitas branco. Tel.: 217 710 990
M A Canção Portuguesa
Com Ana Madalena Moreira e Jorge batista da Silva.
26 de novembro – 18h
M Concerto de 
Homenagem a Santos Pinto
5 de dezembro – 18h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
T Nenhuma Entrada Entrem
Pelo Projeto Teatral.
até 23 de dezembro
T Hoke's Bluff 
Criação Action hero. 
2, 3 e 4 de dezembro – 21h30
T Slap Talk
De Gemma Paintin & James Stenhouse.
5 de dezembro – 16h

Biblioteca da Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda
R. da Escola Politécnica, 135. Tel.: 213 945 700
T O Impromptu de Versalhes
Leitura encenada da obra de Molière. 
4 de dezembro – 18h

Museu de São Roque
Lg., Trindade Coelho. Tel.: 213 235 444
T Paiaçú ou Pai Grande
baseado na obra de Padre António Vieira. 
Participação mediante marcação prévia e
aquisição do Programa (5€).
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 Branca de Neve e os Sete Anões
Espetáculo infantil pela Companhia 
Palco de Chocolate. Marcação prévia.
29 de novembro – 10h30

T O Macaco de Rabo Cortado
Espetáculo infantil pela Companhia 
Teatro da Raposa. Marcação prévia.
29 de novembro, 5, 13 e 19 de dezembro – 16h

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
T I Can't Breathe
Encenação de . Interpretação de Ana Monte Real. 
3ª E 4ª, àS 21h; 5ª A SÁb. àS 19h

1 a 12 de dezembro

Teatro da Trindade
Lg. da Trindade, 7A. Tel.: 213 423 200
T Os Pés no Arame
Encenação de Renato Godinho.
Produção Departamento de Atores.
5ª A SÁb., àS 21h45; DoM., àS 17h

até 20 de dezembro
T Allo, Allo!
Encenação de Paulo Sousa Costa e João 
Didelet. Interpretação de João Didelet, 
Elsa Galvão, oceana basílio, José Carlos 
Pereira, Filipe Crawford, entre outros.
4ª A SÁb., àS 21h30; DoM., àS 18h

até 27 de dezembro (exceto dias 23, 24 e 25)
T A Bela e o Monstro
baseado nos textos de Madame 
beaumont e Madame D ´Aulnoy. Encenação 
de Paulo Sousa Costa / João Didelet. 
4ª A 6ª, àS 11h E 14h (ESCoLAS); SÁb., àS 16h; DoM., àS 15h

até 27 de dezembro (exceto dias 23, 24 e 25)

Teatro Municipal de São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
T É Impossível Viver
A partir de Franz Kafka. Dramaturgia 
e encenação de Ana Luena. Interpretação 
de João Lagarto e Sérgio Praia.
5ª A SÁb., àS 21h; DoM., àS 17h30

até 29 de novembro

Teatro Politeama
R. Portas de Santo Antão, 109. Tel.: 213 405 700
T A Republica das Bananas
um espetáculo de Filipe La Féria.
4ª A SÁb., àS 21h30; SÁb. E DoM., àS 17h

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra 
Tel.: 261 817 550
E Sob o Signo de Luís XIV.
Coleções e Colecionadores 
Franceses na Biblioteca do Palácio
Nacional de Mafra (1643-1715)
até 21 de fevereiro 2016
M In’ Música: Coro Gregóriano Solemnis
27 de novembro – 21h30
M V Ciclo de Concertos a 6 Órgãos
6 de dezembro – 16h
T A Fórmula de Deus
baseada no romance de José Rodrigues 
dos Santos. Produção Fatias de Cá.
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 - 
Companhia de Teatro Circo.
SÁb., àS 16h; DoM., àS 11h

até 27 de dezembro
T A Loja dos Sonhos
Teatro para a infância pela Cativar.
DoM., àS 11h45

até 27 de dezembro
T Pollyanna
De Eleanor h. Porter. Teatro para a infância
pelo Grupo de Teatro Infantil Animarte.
6ª, àS 21h; SÁb., àS 16h E 21h; DoM., àS 16h

27 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
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Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T Lion Noir
Criação Projeto Teatral. 
27 e 28 de novembro – 21h
T Boca Aberta | Isto Não Acaba?
Leitura de textos dirigida a famílias 
com crianças dos 3 aos 6 anos. 
28 de novembro – 16h
T O Fosso dos Heróis
A partir de Cassandra de Christa Wolf.
Encenação e dramaturgia de Ágata Pinho.
Interpretação de Ágata Pinho e Óscar
Silva e, no vídeo, Mónica Calle, Solange
Freitas, Paula Garcia e Isabel Costa.
28 de novembro – 21h30
29 de novembro – 16h30
T 4
Texto e encenação de Rodrigo García. 
5 de dezembro – 21h
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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

P O R T I M Ã O

TEMPO - Teatro Municipal de Portimão 
Lg. 1.º de Dezembro.Tel.: 282 402 470
M Jardins do Passado
28 de novembro – 21h30
T Instruções Para Voar
De Lídia Jorge. Encenação de Juni Dahr. 
Interpretação de Luís Vicente, Elisabete Martins.
4 de dezembro – 15h (escolas)
4 e 5 de dezembro – 21h30

P O R T O

Fundação de Serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
A Manoel de Oliveira: 
Grande Plano - Toda a Obra
até 12 de dezembro
C I Was Here
Conferência-performance de João Fiadeiro.
28 de novembro – 18h

Teatro do Campo Alegre
R. das Estrelas. Tel.: 226 063 017
D Intermitências #3 (Ensaio aberto)
Conceção de Joclécio Azevedo. Interpretação 
de André Mendes, Bruno Senune, Camila 
Neves, Joana Castroe Joclécio Azevedo.
25 de novembro – 21h30
D Noite
Criação de André Braga, Cláudia Figueiredo, Paulo
Mota e Ricardo Machado. Direção de André Braga. 
27 e 28 de novembro – 21h30

Cooperativa Árvore 
R. Azevedo de Albuquerque 1. Tel.: 222 076 010
2ª A 6ª, DAS 9H30 ÀS 19H; SÁB., DAS 15H ÀS 19H

E Jardin Dans La Peau
Exposição de desenhos de Evelina Oliveira.
até 28 de novembro
E Sérgio Valente: 
um Fotógrafo na Revolução
até 30 de novembro

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
E Arrábida 50
até 3 de janeiro 2016
E Três
28 de novembro a 13 de dezembro

Casa-Museu Guerra Junqueiro
R. de Dom Hugo 32. Tel.: 222 003 689
E Um Desenho de Luz
Exposição de pintura de António Cruz.
até 29 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 Autoportraits
até 29 de novembro

E Madrid Off
até 31 de dezembro
E 40 Anos, 40 Fotografias, 40 Fotógrafos
até 31 de dezembro

Centro Comercial Cidade do Porto
R. de Gonçalo Sampaio 350. Tel.: 226 006 585
E Porto Íntimo II
até 4 de janeiro 2016

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 Novo Banco Revelação 2015: Bruno Zhu
até 31 de janeiro 2016
E Déjà-vu. Repetição e Diferença
até 14 de fevereiro 2016

Museu Nacional Soares dos Reis
R. D. Manuel II. Tel. 223 393 770
3ª, DAS 14H ÀS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Final Porto Art Fest - Escultura 
Contemporânea nos Jardins 
do Museu Nacional Soares dos Reis
até 30 de novembro

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 Benjamin Clementine
25 de novembro – 22h
M Emmy Curl
26 de novembro – 21h30
M Danças Sinfónicas
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Pedro Neves.
Obras de G. Bizet, L. F. Branco, J. B. Santos.
27 de novembro – 21h30
M Ciclo Piano EDP: Christian Zacharias
Obras de Scarlatti, Ravel, A. Soler e F. Chopin.
28 de novembro – 18h
M Joia de África
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, sob a direção musical de Pedro
Neves. Concerto comentado por Pedro Neves. 
Programa: Joly Braga Santos, Sinfonia nº 5.
29 de novembro – 12h
M Patrick Watson
29 de novembro – 21h30
M ESMAE Big Band
Abe Rábade - direção musical.
1 de dezembro – 19h30
M Ópera em Viena
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Leopold Hager
e a participação de Ana Quintans (soprano).
Obras de Mozart, Gluck e Beethoven.
4 de dezembro – 21h
M London Community Gospel Choir
5 de dezembro – 21h30

M A Pintura de Beethoven
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Leopold Hager.
Concerto comentado por Helena Marinho.
Programa: L.Van Beethoven, Sinfonia nº2.
6 de dezembro – 12h
M Ressurreição
Pela Escola Superior de Música, Artes e
Espetáculo / Instituto Politécnico do Porto.
Programa: Sinfonia nº 2 em Dó m., de G. Mahler.
7 de dezembro  -21h30
M Arte Music Ensemble
8 de dezembro – 19h30

Casa das Artes
R. Ruben A, 210. Tel.: 226 000 454
M Vozes Solidárias
27 de novembro – 21h

Teatro Carlos Alberto
R. das Oliveiras, 43. 223 401 900
T Yuck Fator
Texto e direção de Ana Vitorino, Carlos Costa.
Interpretação de Ana Vitorino, Ainhoa Hevia
Uria, Carlos Costa, Cristóvão Carvalheiro. 
25, 26, 27 e 28 de novembro – 21h
29 de novembro – 16h

Teatro do Campo Alegre
R. das Estrelas. Tel.: 226 063 017
T O Animador
Texto de John Osborne. 
Encenação de Gonçalo Amorim. 
26, 27 e 28 de novembro – 21h30
29 de novembro – 17h
T A Prisão
Texto de Edward Bond. 
29 de novembro – 19h

S A N T O T I R S O

Auditório Eng. Eurico de Melo
Tel. 252 808 260
T Óculos de Sol 
De Laura Ferreira. Produção Retorta Teatro.
4 de dezembro – 21h30

Club Thyrsense
R. Francisco Moreira, 24. Tel.: 252 852 819
E O Urso
De Anton Tchekhov. 
27 de novembro – 21h30

Paróquia de S. Bartolomeu de Fontiscos
R. D. António Ferreira Gomes. Tel.: 252 858 433
E O Pirilampo 
De Sérgio Macedo. 
6 de dezembro – 15h

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

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

T O M A R

Convento de Cristo
Igreja do Castelo Templário. Tel.: 249 313 481
TODOS OS DIAS, DAS 9H ÀS 18H30

E Caixa - Considerações sobre o Lugar
até 27 de dezembro

V I L A D A S A V E S

Centro Cultural de Vila das Aves
R. de Santo Honorato, 220. Tel.: 252 870 020
M BounceLab
27 de novembro – 21h30
T Um Morto Muito Vivo 
5 de dezembro – 21h30

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

Museu do NeoRealismo
R. Alves Redol, 45. Tel.: 263 285 626
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 19H; SÁB., DAS

15H ÀS 22H; DOM., DAS 11H ÀS 18H

E Garcez Da Silva, Percursos
até 20 de março 2016
E SemConsenso, Banda Desenhada,
Ilustração e Política
até 20 de março 2016
E Mostra de Escultura do Acervo do
Museu do Neorrealismo
até 26 de março 2016
E Manuel Guimarães, Sonhador Indómito
até 30 de abril 2016

V I S E U

Teatro Viriato
Lg. Mouzinho de Albuquerque. Tel.: 23 2480 110
D New Age New Time: Stretto
Direção, criação e interpretação Romulus Neagu.
26 de novembro – 21h30
D New Age New Time: Perpetuum…
Direção Artística e movimento Romulus Neagu 
27 de novembro – 21h30
D New Age New Time: Pântano
Direção de Miguel Moreira. Cocriação de Allan
Falieri. Interpretação e cocriação de Catarina
Félix, Francisco Camacho e Romeu Runa.
28 de novembro – 21h30

Museu Nacional Grão Vasco
Adro da Sé. Tel.: 232 422 049 
3ª, DAS 14H ÀS 17H30; 4ª A DOM., 
DAS 10H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 17H30

E Entre Deus e os Homens. 
A Arte na Igreja de Viseu
até 18 de fevereiro 2016

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
M A Presença das Formigas
4 de dezembro – 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

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
T Bovary
Texto e direção de Tiago Rodrigues. A
partir de Gustave Flaubert. Interpretação
de Carla Maciel, Gonçalo Waddington,
Isabel Abreu, Pedro Gil, Tónan Quito. 
4ª, ÀS 19H; 5ª A SÁB., ÀS 16H

26 de novembro a 13 de dezembro
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