
 
  

Na véspera das estreias dos filmes Zeus, sobre o escritor Presidente 
Manuel Teixeira Gomes, e As Cartas do Rei Artur, sobre o 

companheiro de Mário Cesariny, o JL fala sobre os dois, entrevista 
Paulo Filipe Monteiro, o realizador do primeiro, e 

Cruzeiro Seixas, 
 o último surrealista  
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J/Educação A análise dos resultados do PISA
Ensaio de Helder Sousa e outros textos. A opinião de Leonor Beleza sobre as Universidades

Após a fase das medidas de ‘emergência’,  
o ministro da Cultura revela-nos iniciativas  

e projetos a realizar. Como um programa  
de Promoção das Literacias e da Cidadania,  

a Reformulação do Plano Nacional de Leitura, bolsas 
de criação literária, um Plano de Ação Cultural 

Externa, apoio às artes e estímulo  
à itinerância * Entrevista PÁGINAS 6 A 8

Luís Filipe  
Castro Mendes

E depois do SOS...

Boaventura de Sousa Santos
Sociedade Breve
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Francisco Seixas da Costa  
O Diário: Digo eu, não sei... PÁGINA 32 
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Incêndio Rui Chafes Uma mostra constituída por um núcleo de 
25 esculturas, 14 em ferro - conjunto intitulado Incêndio -  e 11 
em bronze, sob o título É Assim que Começa..., inaugura a 12, na 

Galeria Filomena Soares, em Lisboa. Sobre 
a exposição, escreve o autor: “Procuro um 
espaço, de sombra e vazio, onde não sejam 
precisas palavras. Aí, onde tu e eu ainda não 
estamos, falas comigo de uma forma que só 

para nós faz sentido. Dizes-me, com a tua voz muda, que estou 
a querer ir onde não posso. Pedes-me para te deixar ir embora, 
mas acredito que queres ficar". Até 18 de março, com entrada 
livre.   

 Um concerto no feminino, Canções para uma Festa, com a portugue-
sa Gisela João, Mariela Condo do Equador e Yomira John do Panamá  
abre a Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura 2017, a 7, no Teatro 
São Luiz. Uma abertura oficial antecedida pela inauguração da expo-
sição do mexicano Démian Flores, Al Final del Paraíso, no Padrão dos 
Descobrimentos, e que culminará, noite dentro, ao som do DJ  portu-
guês La Flama Blanca, num ambiente criado por Pedro Valdez Cardoso.

É o arranque de um ano de programação variada, sob o tema 
Passado e Presente, desta capital, uma iniciativa da União das  
Cidades Capitais Ibero-Americanas com a Câmara Municipal de 
Lisboa, que quer aproximar a América Latina e os seus protagonistas 
artísticos e culturais da Europa, e dar “visibilidade” ao seu “contri-
buto notável para o pensamento contemporâneo”, como adianta ao 
JL o comissário António Pinto Ribeiro.

Jornal de Letras: Que  vai ser esta Lisboa Capital Ibero-Americana 
de Cultura?
António Pinto Ribeiro: Vamos ter uma programação muito cen-
trada na história cultural e das artes do universo ibero-americano. 
Envolvendo, portanto, a América  do Sul 
e Central, Portugal, Espanha e respetivas 
diásporas. Nesse sentido, irá apresentar 
e problematizar as narrativas relativas ao 
passado, anteriores à viagem de Colombo à 
América, e narrativas de hoje de um con-
junto vastíssimo de criadores e pensadores.
 
Daí o tema, Passado e Presente?
Sim. E temos uma situação peculiar, do 
ponto de vista intelectual muito interes-
sante, porque vamos estar em presença  de vários países que, a dada 
altura, foram uns colonizadores e outros colonizados. 
 
A Capital pretende ser também um espaço de reflexão sobre essa 
relação colonizadora e sobre o pós-colonialismo?
Claro. O facto de abrirmos esta programação com um convite a um 
artista mexicano, um muralista contemporâneo, para dar nas paredes 
do Padrão dos  Descobrimentos a sua visão sobre  a presença colonial 
espanhola na América, dentro de um monumento que é um sím-
bolo da ditadura portuguesa e da perspetiva que tinha em relação à 
Expansão, é significativo deste programa.
 
O concerto de abertura  junta três mulheres. Porquê?
Foi uma forma de ter em consideração o protagonismo das mulheres 
nestes países, onde têm tido muita energia, sendo autoras de mudan-
ça, como se pode ver não apenas no plano musical, mas de um ponto 
de vista literário mais recente e cinematográfico. É portanto uma 
homenagem e uma chamada de atenção para a importância das mu-
lheres. Há um outro aspeto importante que tem a ver com o contri-
buto notável que os artistas, pensadores e universidades da América 
Latina estão a dar ao pensamento contemporâneo.
 
E que não é  reconhecido ou tido em conta pelos europeus?
Como é evidente. Uma das minhas expectativas enquanto programa-
dor é contribuir para uma maior visibilidade desses protagonistas das 
artes, do pensamento iberoamericano que não são conhecidos entre 
nós, e apenas em  circuitos muito fechados, na Europa. 
 
Lisboa pode ser uma boa plataforma para esse  reencontro da 
Europa com a América do Sul?
Espero que possa ser neste ano essa plataforma de conhecimento, 
muito diferenciado do que é hoje a hegemonia dos circuitos artísticos 
e pensamento únicos que circulam na Europa. E que isso deixe rastos 
para o futuro. J MARIA LEONOR NUNES

António Pinto Ribeiro 
América Latina em Lisboa

URBANISMO EM 
DEBATE NO CCB

Várias perguntas servem de 
mote ao debate de encer-
ramento da exposição O 
Mundo nos Nossos Olhos, na 
Garagem Sul do CCB. A 7, João 
Paulo Gomes da Silva e Paulo 
Moreira, sob a moderação de 
André Tavares, tentam dar res-
posta às dúvidas atuais sobre 
os sistemas de planeamento e 
gestão urbana: os modelos de 
representação e descrição da 
cidade podem oferecer estra-
tégias alternativas de pensa-
mento e ação sobre a cidade e 
a paisagem contemporânea? 
Será que a arquitetura ainda 
pode oferecer modelos alter-
nativos aos sistemas técnicos 
de planeamento urbano que 
se desenvolveram ao longo do 
século XX ? Será que a cidade e 
a paisagem se podem pensar a 
partir da sua forma?

CULTURA GERAL  
NA RTP 2

Um Curso de Cultura Geral 
é o que propõe a jornalista 
Anabela Mota Ribeiro, um 
programa que questiona 
este conceito, com estreia 
marcada para o próximo dia 
8, domingo, na RTP2. Em 
cada emissão, três pessoas 
discorrem sobre experiên-
cias de cultura que foram 
significativas para si, sobre 
o que para elas significa 
cultura e o modo como ela 
contamina a vida de todos 
os dias. Os convidados re-
partem-se entre as figuras 
públicas e gente anónima, 
entre os quais professores, 
agentes culturais, uma 
bancária, um padre, uma 
menina de 22 anos que 
estuda escrita criativa, ou 
uma especialista em estu-
dos islâmicos. 

HERBERTO HELDER 
EM GUIMARÃES

A 5.ª edição dos Encontros 
para Além da História dedica-
-se à obra de Herberto Helder, 
no Centro Internacional de 
Artes José de Guimarães 
(CIAJG). A 13 e 14, obras e 
coreografias em torno da 
figura do poeta apresentam-se 
naquele espaço vimaranense, 
com António Poppe e Joana 
Fervença, Eglantina Monteiro, 
Rosa Maria Martelo, Susana 
Chiocca, Pedro A. H. Paixão, 
Tomás Cunha Ferreira e Mike 
Cooter, Francisco Janes e 
Carlos Pereira, Rui Moreira 
e a participação especial do 
Teatro Oficina. A iniciativa 
promete ser uma "performan-
ce contínua, única e irrepetível, 
soprar no CIAJG o poderoso e 
misterioso vento primordial 
da criação que Herberto soube 
convocar e animar" 

TEMPORADA 
DARCOS

A Orquestra de 
Extremadura, de Badajoz, 
abre a temporada Darcos de 
2017, a 7, no Teatro-Cine de 
Torres Vedras, e a 8, no CCB. 
Obras de Mozart - a abertu-
ra de Don Giovanni - Manuel 
de Falla (Dança do Fogo), a 
estreia de Wellington Suite, 
para gaita-de-foles, piano e 
orquestra, de Côrte-Real, e o 
Duplo Concerto para Violino, 
Violoncelo e Orquestra em 
Lá Menor, de Brahms, cons-
tituem o programa. A ini-
ciativa celebra dez anos de 
existência, e além da difusão 
do trabalho de orquestras 
nacionais e internacionais, 
apresenta o trabalho do 
Ensemble Darcos, grupo 
de câmara que se tornou 
referência no panormama 
nacional da música clássica.

2 * destaque
› b r e v e  e nc o n t ro ‹
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“

 Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, Artur 
Santos Silva, presidente do conselho de administração 
da Gulbenkian, e Manuel Cabral recordam Vasco Graça 
Moura (1942-2014), Miguel Veiga (1936-2016) e Luís 
Telles de Abreu, advogado, desaparecido em agosto deste 
ano, numa sessão na Fundação Eugénio de Almeida, no 
Porto, amanhã,5, às 17h45. A sessão contará ainda com a 
leitura de textos assinados pelos três homenageados, por 

VGM e Miguel Veiga 
recordados no Porto

Isabel Ponce de Leão e Cuca Sarmento, e um momento 
musical pela pianista Sofia Lourenço.J

¶  O segundo volume da biografia 
autorizada de Jorge Sampaio, da José 
Pedro Castanheira, que incide sobre 
o tempo em que este foi Presidente 
da República, é uma das novidades 
editoriais para este início de 2017 
da Porto Editora. A Sextante, do 
mesmo grupo, vai lançar O segre-
do da modelo perdida, de Eduardo 
Mendoza, o novo romance do mais 
recente Prémio Cervantes. A Livros 
do Brasil edita, pela primeira vez 
em Portugal,O Quarto Enorme, 
de E. E. Cummings,  uma obra de 
referência sobre a primeira guer-
ra mundial. Na Assírio & Alvim, o 
Épico de Gilgamesh, considerado por 
muitos o mais antigo poema longo a 
chegar aos nossos dias, com origem 
na Mesoptânia há 4000 anos. A 
Campo das Letras reedita Para Viver 
um Grande Amor, um dos grande 
clássicos em prosa de Vinicius de 
Moraes. Na Alfaguara, Lanzarote, 
o último do sempre controverso 
Michel Houellebecq. Na Guerra e Paz 
são muitas as novidades. A começar 
por duas edições especiais: Ensaio 
sobre a Cegueira, de José Saramago, 
com ilustrações de Rogério Ribeiro 
e prefácio inédito de Vasco Graça 
Moura; e O Físico Prodigioso, de Jorge 

Ano novo, livros novos

de Sena, com ilustrações de Mariana 
Viana. Na coleção de livros amarelos, 
que propõe a leitura em paralelo de 
dois textos, Apocalipse Segundo S. 
João / Apocalipse, de D. H. Lawrence, 
com ensaio de Helder Guégués; e José 
Matias, de Eça de Queiroz /Bartleby, 
de Herman Melville. No campo dos 
clássicos, novas traduções de Moby 
Dick, de Melville; O Vermelho e o 

Negro, de Stendhal; e Lord Jim, de 
Joseph Conrad. Na Elsinore, em 
destaque, uma antologia da novíssi-
ma poesia brasileira do século XXI, 
organizada por Francisco José Viegas; 
dois livros da Nobel da Literatura 
Svetlana Alexijevich, Rapazes de 
Zinco e As Últimas Testemunhas; 
e ainda o derradeiro romance JG 
Ballard, O Último Amanhã.J

Jorge Sampaio e Eduardo Mendoza  Novidades editoriais de 2017

 A entrada em 2017 celebra-se com vários concertos.  
A 8, no Centro Olga Cadaval, em Sintra, o Coral Sinfónico 
de Portugal apresenta O Homem Armado: Uma Missa 
pela Paz, de Karl Jenkins, votado pelos ouvintes da rádio 
britânica Classic FM como a obra mais popular entre os 
compositores vivos. Nem os centros comerciais escapam 
à tendência. A 6, a Banda de Músicos do regimento de 
Sapadores Bombeiros de Lisboa dá um Concerto de Reis. 
No dia seguinte, o NorteShopping, em Matosinhos, aco-
lhe a Orquestra Sinfónica do Porto - Casa da Música, sob 
a direção do austríaco Leopold Hager. J

Concertos de Ano Novo

Boaventura de Sousa 
Santos, coluna no JL
 
 
 

 A partir desta edição, teremos alguns novos ou regressados 
colunistas. Começamos com Boaventura de Sousa Santos, 
o sociólogo português de projeção internacional, diretor do 
CES, o importante instituto científico na área das Ciências 
Sociais, com cerca de 300 investigadores e 468 doutorandos, 
ligado à Universidade de Coimbra, de que é prof. catedrá-
tico, sendo prof. também da Universidade de Wisconsin, 
nos EUA. Com trabalho realizado, e parte da sua vasta obra 
editada, em diversos países, especialmente (re)conhecido 
e distinguido no Brasil e na América do Sul, dirige ainda 
projetos como o “Alice, financiado pelo Conselho Europeu 
de Investigação. Neste momento, pode o JL revelar, trabalha 
também em dois novos livros, a serem editados este ano: um 
nos EUA, The end of a cognitive empire: the epistemologies of 
the south coming of age, pela Duke University Press, e outro, 
Decolonizing the University: the struggle for cognitive justice, 
na Inglaterra, pela Cambridge Scholars Publishing. J

Visão oferece livros

 O clássico A Quinta dos Animais, de George Orwell, 
vai ser oferecido a todos os leitores com a Visão de 12 
de janeiro, 1º volume da coleção “Ler Faz Bem” com a 
qual a revista, irmã do JL e líder em Portugal dos news 
magazines, pretende “despertar a paixão pela leitura 
e devolver a alegria de ler livros”. Assim, na 1ª edição 
de cada mês irá para as bancas e para os assinantes 
com a oferta de um livro que, na sua ótica, “marcou 
uma época, uma geração ou que, de alguma forma, 
tenha contribuído para um melhor entendimento da 
sociedade em que vivemos”. Além da oferta dos livros, 
a Visão promoverá dinâmicas de leitura e de discussão 
de cada obra nas plataforma digitais, com uma secção 
especial no seu site (www.visao.pt/lerfazbem)  e da 
partilha de experiências nas redes sociais.J

Cerca de nove meses após a sua tomada de posse como mi-
nistro da Cultura, publicamos nesta edição uma primeira 
entrevista com Luís Filipe Castro Mendes. Nem nós nem 
o ministro quisemos que se fizesse antes, por uma razão 
muito simples e clara: só valia a pena fazê-la quando o 
titular da pasta, que em geral nos sucessivos governos é 

a com menos destaque e menos orçamento, tivesse coisas concretas a 
revelar, para lá das suas ideias gerais sobre o setor e suas diversas áreas.

(Isto quando existe "pasta" autónoma, e por isso ministro, da Cultura, 
o que, como se sabe, não aconteceu no governo anterior, PSD/CDS, em 
que a Cultura passou a ser uma simples secretaria de Estado, sob a tutela 
direta do primeiro-ministro. Os secretários de Estado, aliás, Francisco José 
Viegas primeiro, Jorge Barreto Xavier depois e por mais tempo, para lá das 
críticas de vários setores, esforçaram-se por fazer o melhor, sem discrimi-
nações ideológicas ou estéticas de que nos tivéssemos apercebido.)

Retomando o fio à meada, de facto Castro Mendes dá diversas novi-
dades na entrevista que se pode ler nas páginas 6 a 8. Mormente no res-
peitante ao incentivo à criação literária e à leitura, a que têm escasseado 
os apoios, mesmo relativos, isto é: atendendo ao muito reduzido mon-
tante global do orçamento do Ministério da Cultura (MC). Aliás, quase 
se pode dizer que a literatura aparece sempre afastada do suscetível de 
ser abrangido pela ação do MC. O que julgo não ser correto - embora 
sabendo bem que o património, o cinema, a ópera, o teatro, etc., exigem 
muito mais apoio do Estado. 

Também entendo ser de salientar, entre outros pontos, o relativo 
ao fundamental Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, 
uma instituição única, que temos o estrito dever de apoiar, pelo 
que representou e representa para a língua e a cultura portuguesas, 
e para o próprio País, no outro lado do Atlântico. O poeta e diplo-
mata que hoje está de ministro conhece muito bem essa realidade, 
pois foi cônsul na capital carioca. E o que se espera é que finalmente 

Portugal faça o que lhe com-
pete fazer, quer em relação ao 
Real Gabinete, quer, em geral, 
no domínio do intercâmbio e 
das realizações com o Brasil - 
embora não  ignoremos, pelo 
contrário, as dificuldades que da 
parte do Brasil as mais das vezes 
surgem e a situação particular-
mente difícil que hoje vive. 

Uma nota ainda para a questão 
da RTP, também aflorada na en-
trevista. É que pela primeira vez, 
verificando-se enfim a solução 
que há décadas preconizo, a 
televisão pública está sob a tutela 
do MC. E o que Castro Mendes 

defende é também aquilo por que sempre me bati, muitas vezes nesta 
coluna. A forma como a tutela pode intervir não é simples nem fácil, 
mas o Governo deve fazer com que a RTP (que tem melhorado, mas está 
ainda muito longe da "meta") preste, inequivocamente, um verdadei-
ro "serviço público". Se o conseguir, aliás, ficará na história da nossa 
democracia...  

E prestar esse "serviço público" não equivale a ter os programas "cul-
turais" que hoje não tem, antes significa  ter qualidade nas suas diversas 
áreas, da informação ao puro lazer e divertimento; e em particular 
nas RTP Internacional e África, instrumentos fundamentais de qual-
quer Plano de Ação Cultural Externa, como o que o ministro anuncia. 
Qualidade para promover a cidadania, o civismo, a educação, a língua, 
o sentido crítico, etc.; qualidade para, com completa abertura a todos 
os azimutes e recusando qualquer elitismo, ajudar a abrir e apurar o 
gosto dos telespectadores, não se limitando a servir-lhes, para conquis-
tar audiências, aquilo que muitos preferem porque desde sempre lhes é 
impingido. De resto, promover a cidadania passa necessariamente pela 
cultura, cultura que é ou deve ser também uma forma de cidadania. 
Como o jornalismo. Mas esta é já outra conversa.J  

Cultura e cidadania

Espera-se que 
Portugal faça o que lhe 
compete em relação 
ao Real Gabinete, 
Português de Leitura 
do Rio de Janeiro e ao 
Brasil

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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Spregelburd, já a 11. Com 
encenação de João Pedro 
Mamede, é interpretada por 
Andreia Bento, António Simão, 
David Esteves, Guilherme Gomes 
e Rita Cabaço. Fica até 25 de 
fevereiro.

No Teatro D. Maria II, em 
Lisboa, a 12, subirá à cena Os 
Últimos Dias da Humanidade, 
a grande produção do TNSJ 
de 2016, que agora desce até 
Lisboa para uma série de 
representações. Criado a partir 
da obra homónima de Karl 
Kraus, sobre a Primeira Grande 
Guerra, o espetáculo é uma 
encenação conjunta de Nuno M. 
Cardoso e de Nuno Carinhas, 
diretor  artístico do TNSJ, que 
também assina a cenografia. 
Na Sala Estúdio, Daniel Faria, 
de e com Pablo Fidalgo, que 
é acompanhado em cena por 
Tiago Gandra, é uma produção 
integrada no Estúdio Poético 
- ciclo inspirado na obra dos 
poetas Daniel Faria, Camões e 
Miguel-Manso - , entre 19 e 22 de 
janeiro. 

Vanessa Vai à Luta, de Luísa 
Costa Gomes, com encenação de 
António Pires, por outro lado, 
irá estrear a 19, no Teatro da  
Trindade.

No São Luiz, 2017 vai começar 
com Riso, a 9, o arranque do ciclo 
Tragédia+Tempo, comissariado 
por Ricardo Araújo Pereira e 
Bruno Nogueira, que irá integrar 
conferências, stand up, cinema e 
teatro, tudo em torno do humor 
e da comédia.  Haverá diferentes 
momentos do ciclo ao longo da 

 Fã, um espetáculo que junta os 
Clã, Regina Guimarães no libreto 
e Nuno Carinhas na encenação, 
estreia amanhã, quinta-feira, 5, 
no Teatro  Carlos Alberto (TECA), 
no Porto. É uma entrada com o pé 
direito no novo ano, nos espaços 
do  Teatro Nacional S. João (TNSJ), 
onde  a banda portuense, liderada 
por Manuela Azevedo, já é da 
casa. 

Criado em torno não de um 
incondicional de um grupo 
musical, mas de um fantasma que 
ama o teatro e gosta de   insinuar-
se pelos bastidores e cenários para 
pregar partidas, Fã é um  musical 
infanto-juvenil para toda a 
família e vai ficar em cena até 29.

Pelos palcos do TNSJ – 
Mosteiro S. Bento da Vitória 
e TECA, além do S. João,  vão 
passar, ao longo dos três 
primeiros meses de 2017,  a 
coreógrafa Olga Roriz, os 
encenadores Jorge Silva Melo, 
Rogério de Carvalho, Tiago 
Rodrigues e Nuno Cardoso ou 
Romeo Castellucci, a quem vai ser 
dedicado um ciclo no MSBV.  O 
consagrado encenador italiano 
vai dar uma masterclass e o seu 
trabalho irá ser objeto de uma 
conferência por Alexandra 
Moreira da Silva, a 27 de março, 
assinalando o Dia Mundial do 
Teatro. A 30 e 31, nos claustros, 
Castellucci irá apresentar 
Júlio Cesar, peças soltas, uma 
intervenção integrada no BoCA – 
Biennal of Contemporary Arts.

Antes que Matem os Elefantes, 
já de 26 a 28, irá evocar no palco 
do TNSJ, a tragédia da guerra 

da Síria, a cidade de Alepo, que 
tem sido cenário de massacres, 
bombardeamentos,  e intensos 
combates. Olga Roriz começa 
a sua coreografia com vozes de 
crianças sírias sobre o escuro 
para prosseguir no interior de um 
apartamento em ruínas. Nuno 
Cardoso estreará a 9 de março Os 
Veraneantes, de Maximo Gorki, 
um regresso da Ao Cabo Teatro 
ao universo dramatúrgico russo, 
depois de um ciclo dedicado a 
Tchekhov.

Dias depois, As Boas Raparigas 
vão levar  ao TNSJ, a 19,  As 
Confissões de Santo Agostinho, um 
espetáculo encenado por Rogério 
de Carvalho para a companhia do 
Porto.

Jorge Silva Melo vai, por seu 
lado, voltar ao teatro portuense 
com os Artistas Unidos (AU),  
para apresentar a última peça 
do ciclo de quatro espetáculos 
que a companhia dedicou ao 
dramaturgo Tennessee Williams, 
A Noite da Iguana, de 9 a 26 de 
fevereiro, depois da estreia em 
Lisboa, no Teatro São Luiz,  já a 18.

A Noite da Iguana, que foi 
apresentada pela primeira vez 
em 1961, na Broadway, agora 
encenada por Silva Melo, terá 
interpretação de Maria João 
Luís, Nuno Lopes, Joana Bárcia, 
Isabel Muñoz Cardoso, Pedro 
Carraca, João Meireles, Catarina 
Wallenstein, e Américo Silva, 
entre outros. Ficará em cartaz em 
Lisboa até 5 de fevereiro.

Entretanto, na Sala da 
Politécnica, os AU estreiam 
A Estupidez,  de Rafael 

programação, nos primeiros 
meses do ano, propondo-se ainda 
a reflexão sobre o humor e a 
religião, a política ou  a música.

Paris >Sarah >Lisboa, uma 
criação de Miguel Loureiro, que 
resultou da residência artística 
do artista nos 7º Chantiers 
d’Europe em Paris, numa 
encomenda e coprodução do 
São Luiz com o Thêatre de la 
Ville, estreia, entretanto, a 2 de 
fevereiro. Beatriz Batarda irá 
protagonizar Sarah Bernhardt. E 
O Teatro do Elétrico leva à cena 
Encontrar o Sol, do dramaturgo 
norte-americano Edward Albee, 
recentemente desaparecido, 
com encenação de Ricardo 
Neves-Neves, de 17 a 25 do 
mesmo mês.

O Novo ano da Culturgest 
começa com teatro, a 21 com 
Pangeia, de Tiago Cadete, um 
espetáculo construído a partir 
dos irmãos Grimm, em que “o 
palco se transforma num museu 
imaginário de objetos curiosos, 
através de sons escutados por 
auscultadores”.

A 22 e 23 de fevereiro, History 
History History, o regresso àquele 
palco de Lisboa, pela terceira 
vez, de Deborah Pearson.  Uma 
reflexão sobre a relação entre 
o pessoal e o político em que se 
projeta um filme húngaro que 
tinha estreia marcada para o dia 
em que começou a revolta de 
Budapeste. Em março, Thriple 
Threat – Tripla Ameaça a 16,17 e 18,  
uma sátira de Lucy McCormick, 
uma ‘peça sensação' da última 
edição do festival Fringe de 
Edimburgo. 

E entre o teatro e a dança, 
a companhia Circulando irá 
apresentar Climas, de André 
Braga e Cláudia Figueiredo, já a 
20 e 21. A 24 e 25 de fevereiro, será 
a vez de À Noite Todos os Gatos 
são Pardos, de Laurence Yadi e 
Nicolas Cantillon.

Rumando de novo a norte, 
em Guimarães, a 14, o Pequeno 
Auditório do Centro Cultural Vila 
Flor (CCVF) acolhe a ‘performance 
poética’ Prelúdio: a Mulher 
Selvagem, a última criação do 
Teatro Didascália. A 20 e 21, 
o Teatro Oficina irá estrear O 
Conto de Inverno, de William 
Shakespeare, no grande auditório 
do CCVF. Um espetáculo que 
irá ter em palco, além do elenco 
de atores, Manuel Fúria e os 
Náufragos que atuam, ao vivo, 
durante a peça.

Entretanto, O Pai, de Florian 
Zeller, com encenação de João 
Lourenço, protagonizado por 
João Perry, continua em cena 
no Teatro Aberto, em Lisboa, 
um espetáculo integrado 
nos 40 anos daquela sala da 
Praça de Espanha. E a 11, o 
Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, vai assistir 
à peça e  entregar a Ordem da 
Instrução Pública, que atribuiu 
à companhia, numa sessão em 
que também vai estar presente o 
dramaturgo francês.J

Teatro para o novo ano

Fã junta Regina Guimarães, Nuno Carinhas e os Clã num espetáculo infanto-juvenil

 MARCELO CAETANO, UMA 
BIOGRAFIA 1906-1980, de Francisco 

Martinho, é lançado amanhã, quarta-

feira, 5, às 18, na Embaixada do Brasil, em 

Lisboa, com apresentação   de António 

Costa Pinto, Manuela Goucha Soares e 

Pedro Aires de Oliveira.

 A GALERIA MONUMENTAL, 

em Lisboa, inaugura, dia 7 de janeiro 

pelas 16, duas exposições de pintura 

em simultâneo: Escavação, de Carlos 

Augusto Ribeiro; e Continuidade e 

Mudança, de José David.

 BEAUTIFUL HOUSE, a partir da 

obra da artista plástica Martha Rosler, 

sobe ao palco das Caves do Liceu 

Camões, em Lisboa, de 4 a 21 de janeiro, 

de quarta a sábado, às 22 horas. Um 

espetáculo multidisciplinar com quatro 

performers, um músico e uma cantora 

Lírica. Criação e dramaturgia de Pedro 

Sousa Loureiro.

 PORTUGUESES EM MACAU, o 

Outro lado da História, projeção do 

documentário de Carlos Fraga, seguido 

de debate com Jorge Arrimar, Filipa 

Queiroz e Carlos Fraga, moderado por 

Carlos Piteira. Apresentação de Maria 

Valente, no Museu do Oriente, dia 7, às 

17 horas.

 JOANA GAMA, PIANISTA, 

apresenta o concerto Satie.150, dia 7, 

às 19, no CCB; no dia 8, às 16, atua, com 

Nuno Moura , no Teatro Vista Alegre, em 

Ílhavo.

 MEMÓRIA DE PEIXE apresentam 

o disco  Himiko Cloud, em concerto, no 

Lusitano Clube, em Lisboa, dia 7, às 18 e 30

 DAVI PONTES, coreógrafo e 

bailarino, apresenta Sem Título, no CCB , 

em Lisboa, 13 janeiro às 21, e 14 de janeiro 

às 19.

 ÓPERA PARA TODOS, concerto do 

grupo Allegro, dia 7, às 21 e 30, no Teatro 

Virgínia, em Torres Novas

 AMADEU BAPTISTA, Filipa Leal, 

Francisco Cardo, João Rasteiro; Jorge 

Batista de Figueiredo, Luís Quintais, 

Miguel Manso. Nuno Dempster; Pedro 

Jubilot, Rosa Alice Branco e Rui Tinoco 

são alguns dos poetas publicados no n.º 

2 da revista Eufeme, com lançamento 

marcado para amanhã, dia 5.

 CICLO HISTÓRIA DA EUROPA, 

três sessões por Bernardo Vasconcelos 

e Sousa, no CCB: As Raízes Medievais da 

Europa, dia 7; O Império Carolíngio, uma 

União Europeia, dia 14; A Crise do Século 

XIV, dia 21. Sempre às 12 horas, com 

entrada livre.

 MIGUEL AMADO, concerto de 

jazz, no CCB, dia 6, ás 21. O baixista e 

compositor é acompanhado por um 

quarteto e a voz de Paulo Ramos.

›  b r e v e s ‹

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:53)



J 4 a 17 de janeiro de 2017  *    jornaldeletras.pt  * 5

Vamos ao
Teatro!

O livro conta-nos a aventura de um casal de atores pouco 

experientes na gestão de uma empresa de produção de espe-

táculos e as dificuldades e o entusiasmo das primeiras tempo-

radas, a escolha do reportório, a seleção dos elencos, a 

receção pela crítica e a emergência progressiva de Amélia Rey 

Colaço, quer como gestora quer como atriz respeitada. E do 

destino comum com o Teatro Nacional D. Maria II, que a 

Companhia ocupou durante 45 anos.  Da autoria da investiga-

dora Joana d’Eça Leal, Companhia Rey Colaço – Robles 

Monteiro é o primeiro volume da coleção Biografias do 

Teatro Português, que apresentará relevantes atores e atri-

zes, encenadores e cenógrafos, empresários e dramaturgos, 

em percursos profissionais e pessoais que se distinguiram no 

palco e na sociedade portuguesa dos séculos XIX e XX, numa 

coedição da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional São 

João e Centro de Estudos de Teatro.

COMPANHIA-REY-COLAÇO-ROBLES-MONTEIRO-254x300_JL.indd   1 19/12/16   14:46
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DGLAB para este programa. 
Mas cada ministério terá o seu 
orçamento e vamos fazer uma 
unidade de missão, integrada, 
para a promoção da leitura. Na 
nossa ação específica, que se 
chamará Promoção das Literacias 
e da Cidadania, o programa vai 
sobretudo incidir junto de faixas 
etárias diferentes daquelas a que 
o PNL se destina, os alunos das 
escolas. Ou seja, vai dirigir-se 
a um público adulto, através da 
Rede das Bibliotecas Públicas, que 
já faz um trabalho notável, e está 
no âmbito dos municípios, o que é 
bom. Mas há algumas bibliotecas 
mais carenciadas ou áreas em que 
não existem, nem itinerantes. O 
papel do Estado é aí supletivo, 

 Alguns chamam-lhe “cinzento”, 
mas o ministro da Cultura, Luís 
Filipe Castro Mendes (LFCM), 66 
anos, acentua, preto no branco, 
que não lhe interessa aparecer na 
ribalta mas fazer discretamente, 
não de forma “estridente”, o que é 
preciso ser feito. Nuances de nove 
meses à frente do Ministério da 
Cultura (MC), onde diz ter encon-
trado um panorama “dizimado”, 
com situações de “rutura”, como 
o Parque do Côa, e de grandes 
dificuldades estruturais, como 
na Biblioteca Nacional, a que foi 
preciso acudir.

Um início de mandato em 
modo S.O.S. e agora, prestados os 
primeiros socorros, “consolida-
das as estruturas”, será possível 
pensar na estratégia a seguir. 
Para isso o MC conta com mais 
11 milhões de euros, um “reforço 
notável”, segundo o ministro, 
parte do qual se destina ao apoio 
às artes.

Repor cortes, reverter algumas 
situações, são palavras de ordem 
de quem aposta também na des-
centralização, internacionalização 
e apoio à criação. Aos que dizem 
não haver uma política cultural, 
LFCM responde com uma série de 
medidas do Governo que, diz, quer 
ter na cultura um polo essencial do 
desenvolvimento e da qualificação 
dos portugueses. Para o cumprir, 
conta com a “cooperação” entre 
ministérios, porque “a cultura é 
transversal”, mas também com as 
autarquias e a sociedade civil.

E com a “diplomacia cultu-
ral” que lhe é cara. Honrando, 
claro, os seus créditos de di-
plomata de carreira, que serviu 
em vários países, como Angola 
e Brasil (consul-geral no Rio de 
Janeiro), embaixador na Índia, 
Hungria, UNESCO e, por últi-
mo, no Conselho da Europa, em 
Estrasburgo, até vir ocupar a pasta 
da Cultura no governo de António 
Costa, substituindo João Soares, 
em abril passado.

o processo deverá estar concluído 
até março.
 
Destinam-se sobretudo a 
jovens escritores ou a projetos 
específicos?
O júri selecionará as propostas em 
função da sua qualidade, sejam os 
autores jovens ou consagrados.

Bolsas anuais?
Em princípio, sim. O Plano 
Nacional de Leitura (PNL) também 
vai ser reformulado.
 
Como?
Estamos a trabalhar nesse sentido 
com os ministérios da Educação e 
da Ciência e Ensino Superior.
 
Para alargar o ‘catálogo’ aos livros 
científicos?
Sim. Sobretudo queremos também 
abranger o público universitário, 
fazer uma ligação à academia. 
Pensamos que a Ciência também 
tem um papel na promoção da 
leitura. Por isso o Ministério da 
Ciência é um parceiro importante 
nesta ação conjunta.
 
EM DEFESA DAS BIBLIOTECAS E 
DAS LIVRARIAS INDEPENDENTES
Para  reforçar verbas?
Reforçamos o orçamento da 

vamos ajudar onde haja carências, 
sempre em coordenação com os 
municípios. E estamos, por outro 
lado, a desenvolver um trabalho 
sobre as livrarias independentes. 
Constituímos um grupo com edi-
tores, livreiros e personalidades 
da cultura para estudar como será 
possível defendê-las.
 
E como estão a pensar defender  
essa ‘espécie’ em  extinção?
Com medidas como o selo de qua-
lidade. Estamos a estudar as expe-
riências de outros países, porque 
o fecho dessas livrarias não está a 
acontecer só aqui em Portugal. É 
preciso criar mecanismos para o 
seu apoio e sobrevivência.
 
Com financiamento, com 
incentivos fiscais?
Não tanto por financiamento, mas 
por incentivos à procura dessas 
livrarias,  que poderão ser fiscais. 
E outros, como por exemplo a 
orientação de algumas se pode-
rem especializar em determina-
das áreas. Por outro lado, vamos 
aumentar os apoios à tradução, 
que é uma dimensão importante 
da internacionalização. E também 
o apoio à presença de Portugal nas 
grandes feiras internacionais do 
livro.
 
PLANOS INTERNACIONAIS
A internacionalização é uma 
prioridade para a Cultura?
Sem dúvida. Estamos, por 
exemplo, a dar muita atenção 
à participação na grande Feira 
de Guadalajara, no México, em 
2018. É muito importante, como 
a de Frankfurt e onde não vamos 
apenas vender livros mas pro-
jetar os nossos autores. E em 
breve anunciaremos um acordo 
com o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (MNE) para um plano 
de Ação Cultural Externa.
 
Em que consiste?
As instituições do MC e do MNE, 
a rede externa de embaixadas, 
consulados, leitorados, centros 
culturais, aqui com o apoio do 

Luís Filipe Castro Mendes
‘A cultura é um polo essencial  
da qualificação dos portugueses’

Luís Filipe Castro Mendes: "Estamos a dar muita atenção à participação na 
grande Feira do Livro de Guadalajara, no México"  

Não será também indiferen-
te no caso a força da palavra de 
poeta. LFCM tem já uma carreira 
de décadas nas letras, tendo-se  
estreado em 1983, com Recados, 
a que se seguiu  uma dezena e 
meia de títulos, de poesia, ficção 
e ensaio, que lhe valeram vários 
prémios. Entre eles, Seis Elegias e 
Outros Poemas, A Ilha dos Mortos, 
Correspondência Secreta, Os Dias 
Inventados, Lendas da Índia, A 
Misericórdia dos Mercados e o últi-
mo, Outro Ulisses Regressa a Casa, 
editado pouco antes de tomar 
posse. Pensa, de resto, publicar no 
final de 2017 a Poesia Reunida, já 
que muitos dos seus livros estão 
esgotados.
 
Jornal de Letras: Comecemos 
pela política do livro e da leitura:  
vai separar de novo a Biblioteca 
Nacional dos Arquivos?
Luís Filipe Castro Mendes: Sim. 
Queremos uma melhor estru-
turação da política do livro e da 
leitura. E a fusão dos livros com 
os arquivos na DGLAB é uma rea-
lidade que não nos agrada, e que 
gostaríamos de reverter quando 
possível. Independentemente da 
qualidade das pessoas, não faz 
sentido termos uma mesma dire-
ção-geral a tratar de assuntos tão 
diferentes. Mas não é fácil separar 
aquilo que foi artificialmente  
fundido, porque os recursos são 
escassos…
 
Essa foi a justificação para  a 
fusão.
O objetivo foi partilhar recursos 
e a separação obrigar-nos-á a 
aumentá-los, mas as políticas do 
livro e dos arquivos devem ser 
feitas por instituições diferen-
tes. Entretanto, não vamos ficar 
parados, temos várias novidades, 
a primeira delas o apoio à criação 
literária.
 
Bolsas que vão funcionar em 
moldes idênticos às que existiram 
há anos?
Em 2002. Vamos preparar o regu-
lamento e escolher um júri, todo 

Bolsas literárias, mudanças no Plano Nacional de Leitura, um plano para a sobrevivência das livrarias independentes, novo 
regulamento do concurso de apoio às artes, um acordo de ação externa, a celebrar por estes dias com o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, são algumas das medidas do Ministério da Cultura para 2017, ano em que conta com um reforço orçamental de 11 
milhões de euros. É o que avança ao JL o ministro, adiantando linhas de força estratégicas, como a reversão de algumas fusões, a 
descentralização e a aposta na internacionalização

Maria Leonor nunes

A fusão dos livros com 
os arquivos na DGLAB 
é uma realidade que 
não nos agrada, e 
que gostaríamos 
de reverter quando 
possível
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Instituto Camões, vão estar em 
colaboração com a DGArtes, a 
DGLAB e as nossas estruturas que 
fazem a internacionalização, sob 
a orientação política dos dois mi-
nistros, da Cultura e dos Negócios  
Estrangeiros.
 
Qual o objetivo?
Divulgar   o nosso património, a 
criação contemporânea, procu-
rar novos mercados, promover a 
Língua Portuguesa e o intercâm-
bio cultural. De destacar também 
um apoio especial à edição de 
autores portugueses no Brasil.
 
E em relação à CPLP?
Ainda quanto ao Brasil, que-
remos apoiar o Real Gabinete 
Português de Leitura, do Rio de 
Janeiro. Estamos no Instituto 
Internacional da Língua 
Portuguesa e tem havido ações 
nos vários países da CPLP, como 
o apoio a bibliotecas e a arquivos 
em Angola, Moçambique e Timor, 
onde também trabalhamos no 
Plano Nacional do Livro. Aliás, 
uma parte do orçamento da Ação 
Cultural Externa está classificada 
como cooperação com os países de 
Língua Portuguesa.
 
TURISMO E PATRIMÓNIO
Coordenação e articulação são 
linhas da sua estratégia para a 
cultura?
É uma linha transversal a todo o 
Governo. Todos os ministérios se 
preocupam com todos os assun-
tos e partilham interesses em 
ações comuns. Temos tido muito 
bons resultados com os ministé-
rios da Educação, da Ciência, do 
Ambiente. E com o Turismo, com 
quem temos, por exemplo, o pro-
grama Revive e trabalhámos no 
Parque Côa. Outra linha forte é a 
da cooperação com os municípios, 
com o poder local, no sentido da 
descentralização.
 
O turismo parece ser o Graal 
enfim encontrado... É possível 
implicá-lo mais culturalmente?
É uma necessidade. O turismo 
tornou-se muito relevante para a 
economia do país. E o turista está 
cada vez mais virado para o tu-
rismo cultural, tendo aí Portugal 
muitas vantagens.
 
Porquê?
Porque, além de segurança, tem 
uma cultura e um património 
cultural riquíssimos, muito me-
nos conhecidos do que deviam 
ser na Europa. Assim, pode ser 
ou já é uma descoberta para toda 
uma classe média europeia cul-
tivada, que procura experiências 
novas e encontra coisas extraor-
dinárias em Portugal. Descobre 
as paisagens, mas também a 
memória histórica e o patrimó-
nio que aliás chama para outras 
culturas, dos árabes ao mundo 
africano e ao Oriente. No nosso 
país, esse encontro de culturas 
está muito visível, quer nos ves-
tígios históricos, nos monumen-
tos, quer nas artes performativas 

ou nos próprios costumes de 
convivência. 
 
Isso não implica um investimento 
especial no património?
Sem dúvida. Temos aí um 
grande trabalho a fazer. Os 
fundos europeus destinados 
à cultura têm sido sobretudo 
orientados para o património, 
através dos programas 20/20. 
Tem havido candidaturas 
sobretudo para o restauro e 
conservação, mas há outras que 
podem ser feitas no âmbito da 
Europa Criativa ou da Cultura 
Para Todos. 
 
MENOS BUROCRACIA, 
MAIS FLEXIBILIDADE
O apoio à criação está a ser 
revisto. Em que sentido?
Estamos a trabalhar num novo 
modelo, com a participação dos 
diferentes setores e que passa 
pelo regulamento dos concursos. 
Entretanto, não podíamos fazer 
um ano zero da cultura e foram já 
prorrogados, por mais um ano, os 
contratos plurianuais  existentes 
e concedidos novos apoios a 50 
projetos pontuais e 29 de  interna-
cionalização. Para 2018, prevemos 
que os apoios já serão dados em 
função do novo modelo de regula-
mentação dos concursos a que os 
grupos e projetos se vão candida-
tar em 2017.
 
O que vai mudar nesse  novo 
modelo?
O que se pretende é menos  buro-
cracia, mais flexibilidade, parti-
cipação e transparência. Estamos 
numa fase de grande diálogo com 
o setor.
 
Em qualquer caso, não está em 
causa um apoio claro do Estado à 
criação?
Até houve um reforço nesse apoio.

Alguns criadores tinham a expec-
tativa de que os cortes nos seus 
subsídios fossem repostos.
E estão a sê-lo, da mesma  manei-
ra que os rendimentos. De uma só 
vez, não seria possível. Reversão e 
reposição é o que estamos a fazer, 
com o maior rigor. O  apoio às ar-
tes para 2017 é o maior desde 2012. 
E é clara a aposta neste setor. Que 
haja insatisfação é natural, nós 
próprios não estamos satisfeitos. A 
nossa filosofia não é de tudo para 
o património, nada para a criação 
- esta que se sustente no mercado. 
 
Há quem seja contra o que 
chamam “subsidiodependência”...
Mesmo nos países mais liberais 
nunca se cortou completamente o 
apoio do Estado à criação. Quando 
não tem condições de rentabili-
dade, não deve ser sacrificada por 
essa razão. A ópera, o cinema, o 
teatro, há artes que nunca serão 
rentáveis. 
 
SALVAR O LEGADO DEPOIS DA 
PERDA DA CORNUCÓPIA
Recentemente, foi confrontado 
com o encerramento da  
Cornucópia ao fim de 43 anos de 
atividade, uma enorme perda 

para o teatro português. Não se 
podia impedi-lo?
Há já bastantes meses que a 
Cornucópia nos tinha comunica-
do  essa intenção, porque chegou 
à conclusão que não era possível  
continuar.
 
E não foi possível fazer recuar Luís 
Miguel Cintra e Cristina Reis na 
sua decisão?
Como se sabe, este ano não houve 
cortes nos apoios. Foi em 2012 que 
o subsídio da Cornucópia passou 
de 448 mil euros para 309 mil, 
acrescido do pagamento da renda 
do espaço, que o Estado assegura 
desde 1975. A companhia enten-
deu que já não tinha condições 
de continuar. As reuniões que 
tivemos com a Cornucópia foram 
para encontrar um destino para a 
casa e para o património, ce-
nários, arquivos, todo o legado 
que essa grande companhia nos 
deixou. Não puseram a hipótese da 
continuação de atividade enquan-
to Cornucópia.
 
Nem mesmo no encontro que 
tiveram na última representação, 
mediado pelo Presidente da 
República?
Gerou-se aí um equívoco, pensan-
do-se que poderia haver uma re-
versão, mas a própria companhia 
veio reafirmar a decisão de fechar. 
Continuamos a tentar resolver os 
problemas que referi,  mantendo o 
diálogo com a Cornucópia
 
E qual poderá ser o futuro do 
património? Um museu?
Um mausoléu, não. Esperamos que 
seja uma casa onde se possa con-
tinuar a fazer artes performativas, 
a ter atividades artísticas. O que 
acaba é a empresa Cornucópia, in-
dissociável de uma grande figura 
do teatro e da cultura portuguesa, 
o Luís Miguel Cintra.

Na Cornucópia ‘nasceram’ muitos 
jovens atores e mesmo grupos, 
como a recente Companhia Teatro 
da Cidade. O Teatro do Bairro Alto 
poderá ser um palco privilegiado 
para esses projetos?
A utilização do espaço não está 
ainda definida. Está tudo em 
aberto, até porque se trata de um 
aluguer e há que ter em conta a 
posição do proprietário.
 
POLÍTICA ‘POSSIBILISTA’ 
O problema da sobrevivência, 
depois dos cortes feitos no 
anterior governo, pôs-se 
já a outras companhias, 
nomeadamente ao Teatro Aberto, 
de João Lourenço, e aos Artistas 
Unidos, de Jorge Silva Melo, que 
lutam com muitas dificuldades.
Conhecemos os problemas de 
todos os grupos, mas nenhum  
deles nos manifestou a intenção 
de fechar. Sabemos que enfrentam  
grandes dificuldades e estamos 
a criar a  nova regulamentação, 
assim como temos a ideia de fazer 
contratos-programa para os tea-
tros nacionais, para a Opart.
 
A Opart vai continuar com a 
mesma estrutura? Faz uma leitura 
positiva do funcionamento desse 
modelo?
Neste momento, não pensamos 
mudar. A fusão da Opart, mais 
antiga do que a da DGLAB, foi 
uma opção não tanto económica 
como de filosofia de programação. 
Saber se o bailado e a ópera devem 
estar juntos ou separados é uma 
discussão que não vou agora abrir. 
Queremos é que funcione bem, 
que a orquestra sinfónica tenha 
condições…
 
Mas parece que não tem.
O problema é não ter uma sala de 
ensaios. Estamos a tentar encon-
trar um bom espaço. De resto, a 
Opart teve um reforço financeiro 
significativo e tem uma progra-
mação de sete óperas encenadas. 
Mas, como na BN fomos acudir 
a questões essenciais de manu-
tenção, na Opart também foi 
necessário responder a proble-
mas estruturais. Encontrámos 
uma estrutura cultural muito 
dizimada, em primeiro lugar por 
fusões absurdas, que lhe reti-
raram agilidade, capacidade de 
ação, sem grande diminuição de 
despesas. Isso é muito visível, por 
exemplo, no domínio dos museus: 
foram agregados, fundidos num só 
organismo, a DGPC, os institutos 
dos museus, do património, dos 
monumentos. Muitos dos pro-
blemas que se colocam hoje aos 
museus vêm daí.
 
Museus que reclamam mais 
autonomia de gestão...
Naturalmente. Porém, isso es-
barra nas regras financeiras que 
impedem qualquer estrutura pú-
blica de ter autonomia financei-
ra, se não tiver mais de 50% de 
receitas próprias, e numa estru-
tura administrativa pesada, na 
legislação restritiva da contrata-

A tónica (da RTP)  
é de uma 
programação 
diferenciada.  
Não queremos 
concorrer com os 
privados, nem viver 
em função da ditadura 
das audiências

"O apoio às artes para 2017 é o maior desde 2012"
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ção pública. Gostava que museus, 
teatros, todos os  equipamentos 
culturais tivessem um maior 
grau de autonomia. Sabemos o 
que queremos, mas temos que 
saber também por onde vamos 
agora, em termos realistas, ‘pos-
sibilistas’ como costumo dizer, 
ou seja: como vamos mudar as 
coisas com os recursos que exis-
tem. O Governo decidiu, no OE 
de 2017, atribuir  um aumento de 
11 milhões, o que corresponde a 
um aumento de 10%, um reforço 
significativo só para o Programa 
Cultura. No orçamento geral do 
MC, como temos a comunicação, 
entra também por exemplo a 
RTP. Porque para este Governo 
a Cultura é um polo essencial do 
eixo do conhecimento e da quali-
ficação dos portugueses.
 
TRAZER A TELEVISÃO  
PARA A CULTURA
O MC tem agora a tutela da co-
municação social, da televisão 
pública. Qual a vantagem?
Faz sentido, na medida em que 
traz a televisão pública para a 
esfera da Cultura.
 
Em que sentido?
De um papel reforçado na pro-
moção da cultura e das artes, na 
articulação com as instituições 
culturais, na divulgação do livro, 
no apoio ao cinema. A RTP é par-
ceira da Gulbenkian, de Serralves, 
do MAAT, do CCB e é uma evi-
dência que tem havido uma maior 
presença de espaços dedicados à 
Cultura na programação, apesar 
de todas as críticas que podem 
ser feitas à televisão pública. Mais 
dois canais na televisão digital 
terrestre gratuitos, além de be-
neficiar as pessoas, permitiu por 
outro lado à RTP modificar a sua 
grelha no sentido de uma arruma-
ção diferente dos quatro canais. 
E a Cultura será transversal, na 
medida em que está presente em 
todos eles, embora mais concen-
trada no 2.
 
E qual a estratégia da 
programação?
Vimos de um passado em 
que a RTP estava para ser 
privatizada, em que se jogava 
tudo no canal 1, numa lógica 
competitiva. Hoje a RTP é um 
conjunto de canais, melhor: de 
plataformas, onde a tónica é de 
uma programação diferenciada. 
Não queremos concorrer com 
os privados, mas ter uma 
programação diferente, que 
não seja redundante. Sem 
as desprezar, não queremos 
viver em função da ditadura 
das audiências. Há outro 
aspeto interessante, que é a 
digitalização do arquivo da RTP.
 
Que ficará mais acessível?
Sim. É um arquivo 
riquíssimo, apesar de tudo 
que entretanto se perdeu.  
Essa digitalização é um 
enorme enriquecimento do 
nosso património cultural.

PLANO AJUDA-BELÉM
Depois de toda a polémica, qual a 
estratégia para o CCB?
O Centro Cultural de Belém voltou 
à sua missão genética de um lugar 
polivalente de espetáculos de 
música, de dança, teatro, con-
ferências literárias, congressos. 
Tem uma potencialidade enorme 
e há que ter uma boa programa-
ção. Tem na sua direção pessoas 
capazes de lhe dar esse rumo. É 
também um espaço de lazer, que 
declinou um pouco mas que é pre-
ciso reanimar, porque é também 
um espaço de turismo, por onde 
passam os que vão aos nossos mo-
numentos mais visitados (a Torre 
de Belém e os Jerónimos).
 
Há quem defenda que devia ter o 
protagonismo de um dos grandes 
palcos de Lisboa, em articulação 
com os teatros nacionais.
Há articulação entre o S. João e o 
D. Maria, mesmo entre os tea-
tros municipais, como o S. Luiz  
e o Maria Matos, o que é muito 
interessante. O Teatro Camões é da 
Companhia Nacional de  Bailado e 
tem articulação com o São Carlos. 
E sendo um espaço diferente, com 
uma programação própria, o CCB 
não deixa de estar em articulação 
com os outros. Por exemplo, o São 
Carlos, nesta temporada, vai fazer 
lá a ópera Tristão e Isolda. Mas em 
relação ao CCB, há que recordar 
que também fizemos o acordo com 
a Fundação Berardo para a conti-
nuação naquele espaço da coleção.
 
Outro dos problemas a que teve 
de acudir?
Resolveu-se bem.
 
Mérito da ‘diplomacia cultural’ 
que defende?
Nós dialogamos, não somos muito 
estridentes. Há quem me cha-
me cinzento, mas prefiro fazer as 
coisas a aparecer na televisão. Não 

é isso que me interessa. Também 
conseguimos fazer um plano para 
a Ajuda, com um museu das joias 
da coroa aqui mesmo no palácio da 
Ajuda, reabilitando ou rematando a 
fachada. De uma maneira simples, 
não com um plano ambicioso de 
reconstrução do antigo palácio, o 
que seria impossível, até porque 
mudou o espaço urbano envolvente. 
E queremos que o Palácio da Ajuda 
se torne o polo de um eixo Belém-
Ajuda, que integre os Jerónimos, o 
Museu de Arqueologia, o Museu dos 
Coches, e que faça com que o Museu 
de Etnologia seja valorizado. Porque 
é um museu extraordinário, com um 
acervo riquíssimo, uma das grandes 
coleções de arte africana. Outro mu-
seu de alta qualidade,  longe desse 
eixo, é o do Azulejo. Mas estamos 
também muito atentos ao Porto, 
ao excelente trabalho do Museu de 
Serralves, até porque tem alargado as 
exposições da sua coleção a muitos 
outros pontos do país, contribuindo 
para a descentralização que quere-
mos promover. Serralves e a Coleção 
Berardo são hoje, aliás, dois polos de 
arte contemporânea de importân-

cia mundial. E a Casa de Serralves 
terá agora  coleção de ‘Mirós’, que o 
Governo decidiu ficasse na proprie-
dade do Estado e no Porto.  

E o Museu do Chiado?
É também um importante 
museu, no qual está prevista e 
orçamentada  uma intervenção, 
porque é preciso reabilitar os 
espaços  que foram libertados 
pelo Governo Civil, permitindo à 
coleção ocupar o devido espaço. 
É uma prioridade, no entanto só 
o poderemos fazer quando hou-
ver  dinheiro.
 
ESTIMULAR A  ITINERÂNCIA
Assume  a aposta na descentraliza-
ção e houve cidades  que parecem 
ter –se afirmado mais  em termos 
culturais, nos últimos tempos, 
fora dos grandes centros urbanos, 
como Braga ou Guimarães.
Guimarães é um bom exemplo, 
porque tem equipamentos de grande 
qualidade e também pessoas  muito 
qualificadas a dirigi-los.  Como é o 
caso do centro cultural Vila Flor, da 
Plataforma das artes ou do Centro José  

de Guimarães. Queremos dar atenção 
a esse tipo de estruturas, que  também 
existem noutras cidades, e permitir-
-lhes que andem para a frente. Desde 
que cheguei a Portugal, pois como 
se sabe vivia no estrangeiro, tenho 
tido uma boa surpresa por ver por 
todo o país tanta atividade cultural. 
Em Idanha, onde nasci, por exem-
plo, além do Festival Boom, o mais 
conhecido, há festivais de música em 
que se encontram a etnomusicologia e 
a investigação que a escola de música 
da Beira Interior está a fazer. Noutro 
campo, porque se trata da esfera mu-
nicipal, também estamos atentos ao 
que se passa no Coliseu do Porto.
 
Em que se poderá traduzir na 
prática essa atenção?
Para já, embora se compreenda o 
espírito da legislação existente, 
será necessária uma mudança le-
gislativa para permitir às câma-
ras financiar as fundações de que 
elas própriasforam fundadoras. 

Se existem hoje boas estruturas 
por todo o país, a dificuldade 
parece ser, em alguns casos, a 
programação. O Ministério pensa 
apoiar uma rede de circulação e 
de itinerância?
Já existe a rede Eunice, do Teatro 
Nacional D. Maria II, que  vai levar 
peças a vários pontos do país. 
Também já há redes de circulação 
de orquestras. Queremos, de facto, 
estimular a itinerância. Os teatros 
nacionais devem ser mesmo nacio-
nais, as suas produções não são para 
ficar em Lisboa ou no Porto, mas para 
circular por todo o país. O interes-
sante é que no interior, em cidades 
como Viana do Castelo ou Évora, 
também se fazem bons espetáculos. E 
é preciso trazê-la a Lisboa e ao Porto. 
As câmaras têm tido um importante 
papel no financiamento público da 
cultura.  E também a sociedade  civil.
 
Nesse capítulo, haverá alterações 
na lei do mecenato?
A lei pode ser melhorada, mas isso não 
basta, é preciso um maior envolvi-
mento. Vai sair a portaria que permite 
às pessoas destinarem 0,5% do seu 
IRS à entidade cultural que desejarem, 
como já acontece com as igrejas ou as 
IPSS. Haverá uma lista de entidades 
reconhecidas de interesse público, que 
será oportunamente divulgada.
 
Estes seus nove meses  de 
mandato foram essencialmente 
de SOS, para socorrer a situações 
dramáticas?
De alguma maneira. Havia situações 
graves, como a do Parque Côa, que 
estava em rutura. Foi consolidado 
financeiramente, mas agora há que 
pensar o futuro, um projeto para a 
fundação, que optámos por manter. 
É essa a estratégia, consolidar e dar 
sustentabilidade financeira às estru-
turas  da Cultura, com os recursos 
que temos, e definir uma estratégia a 
prazo, dentro da legislatura que temos 
a cumprir. Gostamos de preparar 
as coisas  discretamente e só depois 
anunciarmos os resultados, não 
anunciar coisas que depois não se 
concretizam. J 

"Gostamos de preparar as coisas discretamente e só depois anunciarmos os resultados"

Voltará a haver bolsas de apoio 
à criação literária, em princípio 
anuais, atribuídas em função da 
qualidade das propostas, sejam os 
autores jovens ou consagrados.

O Plano Nacional de Leitura vai ser 
reformulado. De par com ele, para 
faixas etárias diferentes, haverá 
um programa de Promoção das 
Literacias e da Cidadania.

Vai ser criado um selo de qualida-
de, entre outras medidas em de-

fesa das livrarias independentes.

Novo regulamento dos apoios ao 
teatro, dança e artes preformativas 
em preparação.

Vai ser anunciado, a 6, o Plano da 
Ação Cultural Externa, com o  
Ministério dos Negócios Estrangei-
ros, com o objetivo da internaciona-
lização da cultura, do intercâmbio 
cultural, da difusão da Língua 
Portuguesa, da promoção do patri- 
mónio e da criação contemporânea.

Algumas novas medidas
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Amanhã, quinta-feira, 5, estreiam-se dois novos filmes portugueses, sobre dois escritores portugueses: Zeus, sobre Manuel 
Teixeira Gomes, a primeira longa-metragem de Paulo Filipe Monteiro, e As Cartas do Rei Artur, o documentário, de 90 minutos, 

de Cláudia Rita Oliveira, sobre Cruzeiro Seixas e a sua relação com Mário Cesariny, que ganhou o Prémio do Público no 
DocLisboa 2016. O JL entrevista Cruzeiro Seixas (CS), o pintor e poeta que aos 96 anos continua fiel a si próprio e com invejável 

energia, e o realizador Paulo Filipe Monteiro, que é ao mesmo tempo prof. catedrático da Universidade Nova de Lisboa. De 
Teixeira Gomes, o Presidente da (I) República que renunciou ao cargo e se exilou na Argélia, saiu agora também uma biografia, 
recenseada por A. Campos Matos, enquanto A. Cândido Franco escreve sobre CS, comentando um livro com carta suas agora 

saído no Brasil. Enfim, a crítica de Manuel Halpern aos dois filmes (o de CS foi tema também crónica de 12 de outubro de Valter 
Hugo Mãe). Artes e Letras, pois, ‘entrelaçadas’, o que justifica juntarmos as duas secções sob a mesma ‘cabeça’...  

Cruzeiro Seixas
Cartas abertas ao surrealismo

f
Fez parte do grupo Os Surrealistas 
e a esta estética dedicou uma vida 
inteira na arte. Aos 96 anos, fala-
-nos dessa longa vida e da relação, 
e da correspondência, com o poeta 
e artista plástico Mário Cesariny 
- tema, a sua vida e esta corres-
pondência, do filme As Cartas do 
Rei Artur, de Cláudia Rita Oliveira, 
com ante-estreia marcada para 
amanhã, 5, nos cinemas Passos 
Manuel e Dolce Vita Antas (Porto) e 
das Amoreiras (Lisboa).
Na década em que o surrealismo 
dava os primeiros passos, com o 
Manifesto de André Breton, Artur 
Cruzeiro Seixas (CS) nascia, na 
Amadora, em dezembro de 1920. 
Abraçou esta corrente estética desde 
o início dos anos 40. Com Mário 
Cesariny, António Maria Lisboa, 
Mário-Henrique Leiria, Pedro Oom, 
Fernando José Francisco, Risques 
Pereira, Fernando Alves dos Santos, 
Carlos Eurico da Costa, Carlos Calvet 
e António Paulo Tomás, organizou, 
em Lisboa, em 1949, a primeira 
exposição do Anti-Grupo Surrealista 
Português. O grupo haveria de dar 
o tiro de partida para uma aventura 
estética marcante para a arte portu-
guesa contemporânea. 

Mas nunca, confessa, fez dinhei-
ro com a sua arte, por “inabilidade” 
ou por convicção. Ou pelas duas 
razões, à boa maneira surrealista. 
Por isso, e orgulhosamente, CS 
não se assume como artista, “com 

ateliê ou laço à lavallière” – sempre 
precisou de um emprego para o 
“ganha-pão”. O percurso artístico 
acompanha-lhe, porém, a longevi-
dade: entre Ficha de Racionamento 
(1948), Estudo para Escultura (1949) 
e A Realidade Espera-te (2006), vão 
58 anos de criação, que a debilidade 
física – hoje vê mal e nem consegue 
ler – interrompeu. 

A relação intensa com Cesariny, 
que para ele foi "uma espécie de 
pai” atravessou, de modo profícuo, 
todas estas décadas, até uma rutura 
entre os dois, em 1975. “Quis andar 
pelos meus próprios pés”, acentua. 
O reencontro entre os dois deu-se 
vários anos depois deste grito do 
Ipiranga, numa exposição em jeito 
de homenagem que a Galeria Perve 

lhes dedicou, bem como ao esque-
cido Fernando José Francisco, em 
2006. Nesse mesmo ano, Cesariny 
morreu. 

Cruzeiro Seixas passaria por 
vários ofícios, incluindo a marinha 
mercante, que o levou a um périplo 
africano e a vários trabalhos em 
Angola, onde viveu, com os pais, 
durante 14 anos. A experiência 
em África foi marcante e voltou 
para Lisboa quando a tensão entre 
colonos e colonizados começou a 
tomar os contornos da guerra pela 
libertação das colónias. Dirigiu, 
depois, a Galeria São Mamede, onde 
revelou nomes como Paula Rego, 
Carlos Calvet e Mário Botas. O 25 
de Abril acabaria com a experiência 
e a transformação do universo das 

galerias e do mercado da arte arre-
daram-no deste universo. Não parou 
de trabalhar, enquanto a saúde lho 
permitiu. A vida nómada é retrata-
da, sempre em diálogo com a troca 
de correspondência que estabeleceu 
com Cesariny ao longo de décadas, 
no filme As Cartas do Rei Artur.

Mas, contados, com memória 
invejável – e fluidez de discurso 
correspondente – os seus 96 anos 
de vida ainda refletem a mesma 
inquietação e a curiosidade de 
saber “o que vem a seguir”, num 
mundo em profunda transforma-
ção.         

No filme há uma espécie de ponto 
de partida da sua arte que são 
versos de Cesariny, como aquele 
‘Ama como a estrada começa’. 
Influenciaram-se?
Nunca influenciei o Mário. Ele, 
que era um génio, é que me in-
fluenciou. Eu fazia uns desenhos 
que mostrava às pessoas e toda a 
gente achava tudo muito mau. E de 
repente apareceu um tipo a dizer 
que era bom (risos), que tinha um 
sentido e uma expressão. Foi mais 
uma coisa que nos uniu. 

O que causou, então, a sua rutura 
com Cesariny nos anos 70?
O Cesariny foi uma espécie de pai 
para mim. Além dos meus pais, 
que me levaram, tanto quanto pos-
sível, para os caminhos da cultura, 
ele foi definitivo na minha vida. 
Na adolescência encontrei aquele 
miúdo que sabia muito mais que 
eu. Depois demo-nos, posso dizer, 
apaixonadamente durante anos e, 
a dada altura, o Mário começou a 
sentir a largueza do seu caminho. 
Senti-me um bocadinho de parte e 
pôs-se-me o problema: ‘o que es-
tou aqui a fazer?’. Não cortei coisa 
nenhuma, quis andar pelos meus 
próprios pés. 

O Cesariny foi uma 
espécie de pai para 
mim. Na adolescência 
encontrei aquele 
miúdo que sabia muito 
mais que eu. Demo-
nos apaixonadamente 
e a dada altura, 
senti-me de parte 
e pôs-se-me o 
problema: ‘o que estou 
aqui a fazer?’ 

“
Cruzeiro Seixas No seu quarto, na Casa do Artista, em Lisboa

›Artur Cruzeiro Seixas - Manuel Teixeira Gomes‹
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 O poeta brasileiro Floriano Martins publi-
cou agora um livro de Cruzeiro Seixas (CS), 
Confissões de um espelho (Fortaleza, Ed. 
Agulha, 188 pp.), cujo núcleo são 45 cartas ao 
organizador, escritas entre setembro de 2003 
e novembro de 2015. Floriano fora já editor 
de CS, em 2005, com Homenagem à Realidade 
(São Paulo, Escrituras). 

O novo livro é peça digna de nota, desde 
logo pela importância das cartas de CS, as 
primeiras do autor que se publicam em livro. 
São cartas longas, recheadas de afirmações 
aforísticas, de boa valia para conhecer quanto 
o português pode ser desconcertante na 
escrita como nos desenhos que elegeu como a 
sua primeira e mais importante forma de ex-
pressão. Numa carta de 2006 diz: “Eu nunca 
coloquei nada na net, tornando-se insupor-
tável para mim navegar sem água.” Numa 
outra, de 2015, deixa esta indicação: “Creio 
que a pintura entendida como a entenderam 
Velásquez ou os impressionistas acabou.” 
Em duas outras faz questão de se afirmar um 
alcoforadista intransigente e apaixonado. 

“Mariana Alcoforado que amo mais do que o 
Chamilly”, escreve. 

As cartas são complementadas por várias 
entrevistas, depoimentos internacionais – são 
notáveis os textos de Sarane Alexandrian e 
de Franklin Rosemont – e até uma antologia 
de 12 desenhos e 12 poemas, que revelam o 
convívio apaixonado do organizador com a 
obra do seu autor. O conjunto é doravante 
indispensável para se conhecer CS e até para 
abordar alguns dos sulcos maiores e menores 
que o surrealismo gravou de forma indelével 
em Portugal e no Brasil.

Foi Mário Cesariny que peneirou o sur-
realismo português até obter esta síntese (As 
mãos na água a cabeça no mar, 1985: 272): 
fundamentalmente [no surrealismo portu-
guês], tratar-se-ia de três posições que, con-
vergindo, divergem: o Amor-Mágico e Extra-
Mundo, de António Maria Lisboa; o “Amor, 
Amor Humano”, amor “que nos devolve tudo 
o que perdêssemos”, de Mário Cesariny de 
Vasconcelos; a impossibilidade de Amor, ou 
a Abjecção de Pedro Oom do Vale. Estes os 

três motores sempre presentes (…); em vão se 
procurará no surrealismo português chaves 
muito diversas destas “três penas capitais”.

Não fica mal juntar hoje a estes três nomes e 
posições o nome e a posição de CS. O amor so-
lar, estival e alucinado, foi o caminho e o sinal 
da sua vida e da sua criação; os seus desenhos 
são uma selva de emaranhados e admiráveis 
símbolos sexuais e a sua vida, que elegeu por 
estrela condutora Mariana Alcoforado, aspirou 
a ser o elogio da paixão escaldante. 

Aos três mundos do surrealismo português 
apontados por Mário Cesariny, é de justiça 
acrescentar o mundo de Cruzeiro Seixas, que 
este seu epistolário com Floriano Martins nos 
ajuda a conhecer por dentro e a perceber mais 
próximo do Extra-Mundo de Lisboa, e até do 
Amor Humano de Cesariny, que da Abjeção 
de Oom, não obstante a leal amizade que 
desde a adolescência na escola António Arroio 
uniu o autor de Um ontem cão e aquele que 
um Mário Cesariny, com poderes especiais 
para nobilitar os seus pares, nomeou “Rei 
Artur”.J ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO

Cartas de Cruzeiro Seixas publicadas no Brasil
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E até saiu de Lisboa…
Fui para o Algarve, para uma vaga 
que havia na Secretaria de Estado 
da Cultura. A partir daí, nunca 
mais nos encontrámos. Tudo 
isto também era condicionado 
pela minha necessidade absoluta 
de ter dinheiro. Toda a gente 
em Portugal diz que não tem 
dinheiro, mas todos têm qualquer 
coisa, um cão, uma figueira, um 
poço não sei onde. Realmente, 
no meu caso, não tinha nada. 
Os meus pais não tinham nada. 
Isso obrigava-me a ganhar o pão 
de cada dia. Passei a minha vida 
toda empregado, desde os anos 
40. O meu primeiro emprego 
foi no racionamento, durante 
a guerra. Quando fizemos a 
primeira exposição em 1949, eu já 
era funcionário do racionamento. 
Acompanhava-os relativamente 
pouco. 

Da sua obra, Cesariny disse – o 
que é citado no filme –, que 
conseguia dar uma dimensão 
metafísica à sensualidade. Essa 
frase não resume quase todo o seu 
trabalho?
Não sei. Tudo quanto fiz, nunca 
foi feito com o espírito do artista 
que tem o seu ateliê, um laço à 
lavallière e ganha muito dinhei-
ro. Nunca soube ganhar dinheiro 
com a pintura, estive sempre 
empregado. E acontecia a coisa 
comovente de os meus colegas, 
que já não sei quem eram – per-
di-os no andamento da vida –, 
olharem para dentro da minha 
gaveta e dizerem ‘isso é tão boni-
to! Trabalhe lá, que nós fazemos o 
seu serviço’ (risos). 

Nunca entrou no mercado da 
arte? O que acontecia então aos 
seus quadros?

Era inabilidade minha e uma 
posição que tomei. Claro que 
as galerias ganhavam dinheiro 
comigo, compravam-me as coisas 
por tuta e meia ou compravam-
nas a tipos a quem as tinha 
oferecido. Dei a maior parte das 
coisas que fiz, ainda hoje dou. Não 
sei fazer preços, acho que aquilo é 
sempre muito mau. 

E quando esteve à frente de uma 
galeria, a São Mamede?
Houve uma altura, nos anos antes 
do 25 de Abril, em que estava a 
ganhar bastante dinheiro, por 
intermédio de um secretário que 
tinha e ganhava muito mas tam-
bém roubava muito (risos). A coisa 
acabava por dar para os dois. 
Com o 25 de Abril, isso acabou. 
Fecharam as galerias, as pessoas 
que compravam arte desapare-
ceram. Tudo isto se modificou e, 
nesse campo, para pior. 

Refere-se a uma pressão contra as 
galerias?
Fecharam todas. Depois passou 
a haver uma aqui, outra ali, que 
vendem coisas minhas mas sem 
terem contacto comigo. Quando 
entro numa galeria, eles nem 
sequer me conhecem. Não sabem 
nada de mim. O que lhes interes-
sa é vender. É como o comércio 
de nabos, carapaus, ou qualquer 
coisa do género…

… aplicado à arte?
É. Não tem nada a ver com a 
cultura. O que não quer dizer 
que não haja exceções. Na São 
Mamede realizou-se em parte 
um sonho meu, e também do 
Cesariny, de fazer exposições 
de pessoas que elegíamos como 
representando o caminho da pin-
tura portuguesa.

de sair do Bernardo Pinto de 
Almeida. 

Nesse livro, Pinto de Almeida 
revê uma série de paradigmas da 
arte portuguesa contemporânea 
e coloca-o a si, ao Cesariny e a 
outros num patamar em que não 
estavam, segundo a historiografia 
tradicional.
Isso é muito corajoso da sua 
parte. Ele foi ver as exposições 
que eu fazia na São Mamede, 
que iam ao encontro da diretriz 
que ele entendia para a pintura 
portuguesa. Esse tempo foi 
realmente muito bonito. Realizei 
em Portugal exposições que mais 
ninguém realizou, também de 
estrangeiros: Serge Poliakoff, 
Henri Michaux, o grupo COBRA, 
etc. Eram exposições espantosas, 
que enchiam por completo todo 
o espaço da galeria. Além disso, 
houve sempre uma grande 
presença, para mim, da pintura 
que se fazia em África, brotando 
com a força de um fruto, de uma 
árvore, de que é exemplo máximo 
a do Malangatana.               

Conheceu-o?
Fizemos amizade, tenho um 
quadro muito grande dele, que 
está na Fundação Cupertino de 
Miranda - o que é inútil, porque 
a fundação não mostra nada, está 
tudo aquilo metido numa arreca-
dação. 

O filme mostra também a sua ida 
para África. Por que foi para lá?
Porque precisava de um 
emprego. No prédio onde eu 
vivia com os meus pais, morava 
um funcionário superior 
da Companhia Nacional de 
Navegação (CNN), que mo 
arranjou num navio, em serviço 
de escritório. O trabalho foi muito 
duro e o Cesariny comentou 
a situação: ‘Então quando 
vamos para Paris, tu vais para 
África?". Como uma censura… 
Naquele tempo, ir para África era 
completamente diferente. Era o 
nada. 

Era um desterro, ou, como diz no 
filme, era perigoso, até porque 
ia a sítios que a comunidade de 
origem europeia evitava?
O primeiro tempo em África, 
foi de grande solidão. O Mário 
fazia-me muita falta, e foi 
quando escrevi mais poesia. 
Depois, apaixonei-me mesmo por 
África. Evidentemente que me 
preocupava a libertação daquela 
gente, que vivia escravizada. 
Era uma situação impossível. 
Quando o navio em que ia pela 
primeira vez atracou, eu, cheio 
de curiosidade por ver África vi 
um porto igual a qualquer outro. 
O que era diferente era haver uns 
20 ou 30 homens todos amarrados 
uns aos outros pelos pés. 
Africanos, evidentemente. Isso 
afligiu-me imenso e perguntei às 
outras pessoas que iam a bordo 
o que era aquilo. Então, com o 
humor português, disseram-

Enquanto dirigiu a Galeria São Mamede, revelou nomes como os de Paula Rego ou 
Mário Botas

Tais como?
Carlos Calvet, Paula Rego – que 
por acaso não se fez aqui, emigrou 
–, o Cesariny, o António Areal, 

o Mário Botas, que eu descobri… 
Enfim, uma série de gente que 
agora tenho a satisfação de ver 
confirmada num livro que acaba 
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“Hoje só quem for 
muito burro é que 
não sabe que a 
homossexualidade 
existe desde que o 
mundo é mundo e 
vai existir enquanto o 
mundo for mundo

me: ‘São voluntários à corda’. 
Iam para a descarga do navio. 
Obrigados, claro, e a apanharem 
pancada. O imediato tinha um 
stick e dava-lhes com ele, como 
se fossem animais. É claro que era 
impossível ver destas coisas, mas 
foi uma aprendizagem. Consegui 
sempre empregos que me 
permitiram andar pelo interior, 
para conhecer tão profundamente 
quanto era possível. E assim 
passei 14 anos lá. 

Esteve só em Angola?
Só. Mas, claro, passei também por 
Moçambique. Aliás, as viagens 
que a CNN fazia eram a todo o im-
pério colonial português. Ou seja, 
incluíam ainda Timor e a Índia. O 
navio dava a volta completa por 
todos os territórios e voltava a 
Lisboa. Claro, era uma visão louca 
de miséria, na Índia e em Timor 
principalmente. 

Volta quando começa a tensão 
das lutas de libertação? 
Convidaram-no a si e ao seu pai 
para integrarem as milícias de 
brancos...
Andavam de noite a bater nos 
pretos, cheios de medo. As 
pessoas não imaginam a visão 
da Luanda daquele tempo, era 
móveis expostos ao relento. 
Imagine-se um guarda-vestidos 
com porta de espelhos no meio 
da rua… As pessoas começaram 
todas a fugir e a abandonarem 
o que tinham. As que ficaram, 
formaram as tais milícias e 
ficaram agarradas àquilo. Um 
dia, realmente, apareceram lá 

em casa, com a testa franzida, a 
dizer: ‘O senhor e o seu pai são 
os únicos homens da rua que 
não pertencem à milícia. Temos 
aqui as armas’. Eu disse ‘não 
quero, muito obrigado’. Vi que 
não era possível continuar ali, e 
era preciso tomar uma decisão. 
Viemo-nos embora. 

Sempre viveu com os seus pais? 
Até ao fim da vida deles?
Sim. Não ajo nada por modas. 
E de há uns anos a esta parte 
é moda dizer mal dos pais, 
fugir deles. Eu tive uns pais 
excecionais e quis lutar contra 
esse princípio. Organizaram 
agora, na Universidade de Évora, 
uma homenagem. Vieram cá a 
casa, viram e gostaram muito 
de desenhos do meu bisavô, 
da minha avó e da minha mãe. 
Tenho ali uma bandeja ainda do 
tempo de infância. Como lá em 
casa não havia dinheiro para 
brinquedos, a minha mãe punha 
aquela bandeja diante de mim e 
dizia: ‘Faz histórias para estas 
figurinhas’. E eu fazia histórias 
com elas (risos).

Fala mais da sua mãe, pelo menos 
no filme…
O meu pai dava o seu golpe fora de 
casa, às vezes. Mas tudo dentro, 
sempre, de normas muito bur-
guesas, claro (risos). 

Mas essa relação que tinha com 
os seus pais acabou por lhe custar 
uma relação amorosa…
Custou. Ele foi-se embora e eu 
fiquei. Mas não foi só essa a razão. 

A pessoa também tinha evoluído 
e estava diferente daquilo que era 
ao princípio. E o casal que eu for-
mava com ele não era dito normal 
naquela época. Não cabia dentro 
das leis do equilíbrio social. 

Era mais difícil assumir uma 
relação homossexual nessa altura.
Uma das razões porque aceitei 
fazer o filme foi, justamente, 
dizer qualquer coisa sobre a 
homossexualidade. Hoje só 
quem for muito burro é que não 
sabe que ela existe desde que 
o mundo é mundo e vai existir 
enquanto o mundo for mundo. 
O que acho terrível é as pessoas 
não terem o à-vontade, a força, 
de o confessar. Na adolescência, 
quase todas as pessoas têm 
experiências nesse sentido. 
Mas guardam segredo e são até 
capazes de se esquecer. Acho 
que é uma mentira que não leva 
a coisa nenhuma e estamos 
a perder tempo com muitas 
mentiras. 

Fala de um mundo novo que 
está a começar, mas há também 
cenários preocupantes. A eleição 
de Trump, os nacionalismos na 
Europa…
Não tenho nada a ver com 
política. Acho que os desenhos 
que fiz não têm a força necessária 
para ter impacto político. Mas se 
falarem do Picasso ou do Braque, 
do Dalí ou do Miró, esses estavam 
adiantados pelo menos 100 anos 
em relação à sociedade em que 
vivemos hoje. E a sociedade 
não lhes ligou nenhuma. 
Pendurou-os na parede como 
coisa decorativa e pronto. Acho 
que essa gente disse aos políticos 
aquilo que havia a fazer. E os 
políticos voltaram as costas à 
cultura e seguem um caminho 
muito estranho. 

O que há a fazer, então?
Qualquer coisa completamente 
diferente. Mas não sei o quê. 
Estou aqui neste buraco. 

Tem visto partir familiares, 
muitos amigos.
Tenho. E são insubstituíveis. 
Isso é que é pena. Até agora, não 
encontrei substituição. Muitos 
jovens, agora, parecem-me 
por demais convencidos. E é 
com uma posição de humildade 
que se anda para a frente. É 
muito confuso, este momento 
que estamos a viver. Mas é 
apaixonante. 

Esses jovens estão muito 
agarrados ao telemóvel,  
às redes sociais…
Eu não tenho telemóvel. São 
úteis, se há um desastre, por 
exemplo, mas ao mesmo tempo 
são coisa de feira. Qualquer 
dia até o cão e o gato têm um 
telemóvel. Nos laboratórios, 
se calhar, estão a fazer coisas 
importantes na ciência, mas 
o que sai cá para fora são mais 
coisas que me cheiram a feira 
popular, a paródia.   

Se tivesse essa oportunidade, 
o que gostaria de ver no 
futuro? 
Estamos a assistir ao parto 
laborioso de um mundo novo. 
Por um lado, com a idade 
que tenho, desejo muito ir-
me embora, já estou muito 
cansado. Mas, por outro, 
tenho muita pena de não ver 
mais.J

 O surrealismo português teve 
uma grande e genial figura 
chamada Mário Cesariny de 
Vasconcelos. Excessivo na 
vida e na escrita, espírito 
avassalador, foco de todos 
os holofotes, de tal forma 
brilhante que deixou todos os 
outros na sombra. Não deixa 
de ser sintomático que no 
documentário sobre Artur 
Cruzeiro Seixas, outra figura 
marcante do surrealismo 
português, Cesariny não 
deixe de ser o tema. A sua 
arte, vida, figura, pairam 
transversalmente ao longo do 
filme, como tema subjacente. 
E é assim que este As Cartas 
do Rei Artur, apesar de ser 
um testemunho fundamental 
em vida de Cruzeiro Seixas, 
funciona como um Lado B de 
Autografia, o documentário 
de Miguel Gonçalves Mendes 
sobre Cesariny, que também 

agora regressa às salas, em 
versão restaurada, 

Claro que não há uma 
medida para comparar 
artistas como se faz com 
os atletas olímpicos. Mas o 
que sobressai do filme de 
Cláudia Rita Oliveira é uma 
certa subalternidade artística 
autoinfligida de Cruzeiro 
Seixas a Cesariny, que não foi 
seu mestre, mas sim seu par. 
Há um fascínio e admiração 
permanente pelo amigo, de 
uma ternura contagiante, que 
resume nele toda a história 
que lhe interessa. A tal ponto 
que, na verdade, As Cartas 
do Rei Artur transforma-
se essencialmente numa 
comovente história de amor, 
sublevada, em tons nostálgicos, 
na cadência da velhice, de 
um homem de 96 anos que se 
embebe quando fala da paixão 
da sua vida. A arte e a escrita 

também estão lá, claro, mas 
através de uma seleção natural, 
a história de amor é o que 
sobressai.

Ao contrário do que 
acontece em outros filmes do 
género, Cláudia Rita Oliveira 
tem a sorte de poder fazer o 
retrato essencialmente através 
da voz do protagonista. Não há 
assim a necessidade de cruzar 
fontes díspares, nem sequer 
cultivar o apoio da crítica. 
Fica-se e bem pelo próprio 
Cruzeiro Seixas, um homem 
que parece esquecido pelo 
tempo, que vai desvelando 
a sua história. Este formato 
faz com que o filme corra os 
seus riscos, pois ao fazer-se 
valer sobretudo da presença 
e voz de uma só pessoa, um 
homem de 96 anos, arrisca 
tornar-se pesado e enfadonho. 
Cláudia, contudo, resolve 
bem o problema, através da 
alternância de elementos, 
que dão uma maior dinâmica 
rítmica. Como a utilização de 
imagens de arquivo, os planos 
arrojados e ilustrativos, 
o uso gráfico dos textos, 
mas sobretudo a leitura das 
cartas. É assim, de certa 
forma, um documentário 
epistolar, mas faz melhor do 

seu próprio amor. E mostra-os 
enquanto personalidades por 
vezes antagónicas. E, claro, 
também há espaço para as 
artes e para as letras. O filme 
estreia em sala depois de 
ter sido premiado no último 
Doclisboa e nos Caminhos 
do Cinema Português. É 
também uma oportunidade 
para rever Autografia, de 
Miguel Gonçalves Mendes, 
sobre Cesariny - um exemplo 
ousado e paradigmático de 
quão bem se pode construir 
uma estética cinematográfica 
em alinhamento com o objeto 
visado.J MANUEL HALPERN

As Cartas do Rei Artur
Amor e arte

As Cartas do Rei Artur Cruzeiro Seixas frente a frente com a imagem Cesariny

que isso: serve-se das cartas 
de Cesariny para formar uma 
espécie de diálogo entre o 
sobrevivente Artur Cruzeiro 
Seixas e Mário Cesariny 
que fala através das cartas 
que lhe deixou. Há ainda a 
habilidade formal de colocar 
Cruzeiro Seixas e diferentes 
situações, que facilitam a 
cumplicidade da personagem, 
mesmo quando essa ideia 
de viagem não representa 
necessariamente a busca de 
um destino concreto. Nesta 
história a dois são relevadas 
algumas inconfidências, onde 
se explica as contradições do 
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 Não é qualquer um que se 
estreia na realização de longas-
metragens com um filme de 
época, baseado na vida de um 
Presidente da República, rodado 
entre Portugal e a Argélia. Paulo 
Filipe Monteiro não é qualquer 
um. Apesar de ser um realizador 
estreante (descontando a curta 
Amor Cego, 2011), não é de todo 
um principiante: tem uma longa 
experiência de ator e guionista 
e é professor de cinema na 
Nova, com doutoramento em 
Cinema Português. Só esse 
saber de experiência feito torna 
Zeus possível: não que seja uma 
obra-prima absoluta da nossa 
cinematografia, mas revela 
segurança e experimentação num 
campo difícil, que poucos arriscam 
pisar.

Zeus é um biopic de Manuel 
Teixeira Gomes, uma das mais fas-
cinantes figuras do século XX por-
tuguês, que hoje está relativamente 
esquecida nos anais da História. 
Teixeira Gomes foi o Presidente que, 
perante a iminência de se ver força-
do a entregar o poder aos militares, 
abandonou Lisboa no primeiro bar-
co. Mas também foi um Presidente 
da República que escrevia ficções 
eróticas. E um homem fascinado 
pelo Islão, o que o levou a passar a 
parte final da sua vida na Argélia.

Conhecendo as múltiplas facetas 
da personagem bigger-than-fiction, 
Paulo Filipe Monteiro apercebeu-se 
que a mais fiel forma de a retratar 
seria num tríptico. E assim, repli-
cando a estrutura multiplot, conta 
três histórias intercaladas, em para-
lelo, fragmentos que nos permitem 

uma visão dinâmica da globalidade. 
Por um lado, o Presidente em Lisboa, 
homem tomado por pressões e an-
gústia, soturno e apagado; por outro, 
uma história algarvia, a partir do seu 
romance Maria Adelaide, com con-
tornos autobiográficos; e finalmente 
a Argélia, que ganha na sua história 
uma conotação libertadora.

Para cada um dos blocos, Paulo 
Filipe Monteiro desenvolve uma 
moldura estética diferenciada, ao 
ponto de ter usado diretores de 

diferenciado permite a alternância 
entre os blocos sem qualquer tipo de 
estranheza e é o grande golpe de asa 
do filme. E também os atores. Sinde 
Filipe é um ator reinventado, um 
cidadão Presidente, que sabe estar 
quer nas sombras de Lisboa, quer na 
luz de Bougie. J MANUEL HALPERN

› ZEUS
de Paulo Filipe Monteiro, com Sinde Filipe, Paulo 
Pires, Ivo Canelas, Rita Brutt, Idir Benebouich, Ca-
tarina Luís, Miguel Cunha, Carloto Cotta, 115 min

Zeus
As três vidas  
do Presidente

Paulo Pires e Sinde Filipe Paulo Filipe Monteiro descobriu em Teixeira Gomes uma personagem cinematográfica

fotografia diferentes. Lisboa é de 
uma soturnidade claustrofóbica, 
com tons escuros, vozes pesadas, 
que simbolizam o cárcere emocional 
e político. O Algarve tem as cores 
fantasiosas dos quadros de Matisse, 
que serve para nos colocar num 
mundo fantasioso e ficcional - a 
ficção dentro da ficção. E a Argélia 
resplandece de uma luz dourada, 
símbolo da tardia libertação e da 
felicidade encontrada, o deser-
to é o oásis. Este cuidado estético 

Paulo Filipe Monteiro
Um gesto de liberdade

Manuel Halpern

 Num gesto de liberdade e auto-
determinação, cinco meses e meio 
antes do 28 de Maio de 1926, que pôs 
termo à I República e deu origem à 
ditadura do chamado “Estado Novo”, 
Manuel Teixeira Gomes abandonou 
a Presidência da República e, para 
espanto dos seus colaboradores, 
decidiu partir no primeiro barco que 
deixasse Lisboa. Não era um barco de 
passageiros, mas sim um cargueiro que 
rumava ao Norte de África. Chamava-
se “Zeus”. E foi este o título que Paulo 
Filipe Monteiro (PFM) deu à sua 
primeira-longa metragem, inspirada 
na figura do Presidente, destacado 
diplomata e escritor, autor de contos 
eróticos, com uma paixão assolapada 
pela cultura islâmica, que nasceu no 

Algarve e morreu na Argélia. FPM 
desdobra o filme em três blocos, que 
intercruza, para através da multipli-
cação de perspetivas dar uma melhor 
ideia do todo.
Nascido em Coimbra, em 1965, FPM 
desde cedo se interessou pelo teatro. 
A primeira peça que encenou (onde?), 
ainda na universidade, baseada em 
Fernando Pessoa, em 1991, recebeu 
o Prémio de Revelação da Crítica. 
Seguiram-se muitas outras experiên-
cias cénicas, um total de 16 espetá-
culos, grande parte à frente do grupo 
Íbis. Enquanto ator participou em mais 
de cinco dezenas de filmes e séries 
de televisão, incluindo dez longas 
metragens. E escreveu uma dezena 
de guiões, tendo trabalhado especial-
mente com João Mário Grilo e João 
Botelho. Pelo caminho, enveredou pela 
carreira académica. Licenciou-se em 

Sociologia, tirou o mestrado em Artes 
Cénicas, o doutoramento em cinema 
português. Hoje é prof. catedrático no 
curso de Ciências da Comunicação na 
FCSH da Universidade Nova de Lisboa. 
Já tinha realizado a curta Amor Cego, 
mas é com Zeus que pretende afirmar 
uma forma própria de fazer cinema. Diz 
que é na realização que se sente bem e 
promete, num futuro próximo, arriscar 
novamente uma longa metragem. Algo 
bastante diferente e contemporâneo, 
afirma, um filme que se dança. 

JL: Apesar de ter sido Presidente da 
República e um importante escri-
tor, Manuel Teixeira Gomes é uma 
figura pouco conhecida da História de 
Portugal. A que se deve fascínio que lhe 
provocou?
Paulo Filipe Monteiro: Antes de tudo, o 
que me interessou foi o gesto inaudito 

de liberdade, que é um Presidente da 
República (PR) dizer: “Chega, vou-me 
embora, qual é o primeiro barco que 
sai de Lisboa?”. E partir, não importa 
para onde.  Também me impressio-
naram outras facetas da sua vida. Um 
PR autor de literatura erótica deve ser 
um caso único a nível mundial. É real 
mas altamente inverosímil. Além disso, 
interessou-me a sua atividade política: 
preocupava-se com o controlo da 
banca e a especulação financeira, temas 
que agora são tão correntes. Ele chegou 
a ter uma manifestação de entre 30 a 70 
mil trabalhadores a apoiá-lo. 

Há outras personagem fascinantes da 
nossa História que permanecem esque-
cidas. A História pode ser um ‘maná’ 
para o cinema português?
Os norte-americanos, com muito 
menos anos de História, exploram-na 

até à exaustão. Teixeira Gomes é um 
desconhecido em Portugal, sabem mais 
dele na Argélia: em Bougie há uma 
praça, um liceu e um busto com o seu 
nome.

O que se passou é também fruto de 
uma época atribulada, a I República. 
Hoje em dia seria obviamente mais 
difícil um Presidente abdicar assim do 
mandato…
Era tudo muito diferente, basta dizer 
que o PR era eleito pelo Congresso e não 
por sufrágio direta. Assim tornava-se 
mais fácil abandonar a Presidência, 
porque rápida e facilmente se podia 
eleger um substituto. Apesar disso, 
fazia-me impressão tê-lo durante a 
ascensão do fascismo, pois apesar de 
ser um belo gesto de liberdade deixava 
Portugal mais à mercê dos militares. 
Depois percebi que ele não tinha ilu-

Ator, encenador, guionista, prof. catedrático da Universidade Nova de Lisboa, o único que teve Eduardo Lourenço como 
orientador da tese de doutoramento, estreia-se agora como realizador de longas-metragens, com um filme inspirado na vida 
de Manuel Teixeira Gomes, rodado em Portugal e na Argélia. Zeus conta a história de um homem exilado no seu próprio país, 

que descobriu a liberdade no exílio e o JL ouviu o prof. cineasta

›  M a n u e l  T e i x e i r a  G o m e s  ‹
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Paulo Filipe Monteiro Na rodagem, com Ivo Canelas

sões, era impossível evitar que o poder 
caísse nas suas mãos. Não quis ser ele 
a entregá-lo, por isso demitiu-se. Era 
de uma linha da esquerda democrá-
tica, não queria fazer o papel que o 
Bernardino Machado acabou por fazer. 
Depois houve outros fatores que pre-
cipitaram a saída: as calúnias, a morte 
do irmão, o escândalos Alves dos Reis... 
E, claro, a vontade de viajar, correr o 
Mediterrâneo…

E o de ser um cidadão como qualquer 
outro?
O anonimato era algo que o seduzia. 
Tanto que quando Norberto Lopes, 
então chefe de redação Diário de 
Lisboa, vai entrevistá-lo, apercebe-se 
que na Argélia ninguém sabia que ele 
tinha sido Presidente. Aliás, ele já fora 
até vice-presidente da Sociedade das 
Nações. Contudo, não quis quaisquer 
mordomias, deixou-se passar por um 
simples viajante.

O filme é feito em três blocos, com 
preocupações estéticas, linguísticas e 
narrativas autónomas. Como foi cons-
truída esta estrutura?
Há muito que queria experimentar uma 
escrita com blocos que alternassem, tal 
como acontece em Babel e Magnólia. 
Assim, temos o Teixeira Gomes 
Presidente, no deserto e a narração 
da história algarvia, a partir do seu 
romance Maria Adelaide. Dei um toque 
de oralidade específico a cada um. 
É mais notório no bloco do Algarve, 
pois os atores tiveram que aprender o 
sotaque algarvio. Cada bloco é filmado 

por um diretor de fotografia diferente. 
O de Lisboa é do João Ribeiro, muito 
escuro e triste, que pretende transmitir 
a claustrofobia que ele sentia, na gaiola 
dourada que foi a Presidência. Isto em 
contraste com a Argélia, com o sol, o 
deserto, as montanhas. Para a ficção 
lancei o mote do Matisse e todos traba-
lharam numa paleta de cores saturadas 
coincidentes com essa ideia. 

No filme não verá como virtudes o 
que outros veem como defeitos? Não 
apresentará como liberdade e coragem, 
o que outros considerarão um cobarde 
abandona do poder e da própria 
família?
O filme não esconde as questões 
das filhas. Mas a questão políti-
ca para mim está resolvida. Ele 
não foi cobarde, foi muito lúcido, 
percebeu que o PR tinha os poderes 
muito limitados,  sentia-se um 
boneco de palha. O Afonso Costa, 
que o tinha empurrado para a 
Presidência nunca formou gover-
no, e ele sentiu que não poderia 
fazer mais nada. Prova disso é que  
transladação do seu corpo foi um 
grande momento antifascista em 
Portugal. No bloco de Portugal há 
todo um jogo de sombras, que ilus-
tram o seu desconforto. Há uma 
descoincidência dele em relação às 
suas sombras, ele vai para um lado 
e a sombra para o outro. Por isso é 
que na primeira cena no deserto, 
ele ajoelha-se abraça a sua própria 
sombra, encontrando-se consigo 
próprio.

Também há um curioso pormenor: 
transpira mais em Lisboa do que no 
deserto…
É verdade, é em Lisboa que ele sufoca, 
no deserto sente-se bem.

O filme também vive muito dos atores. 
Como escolheu o elenco?
Para mim é uma questão fundamental. 
Sou ator e encenador e adoro a direção 
de atores. Estou muito contente com 
o nível de interpretação do filme. Fui 
obsessivo não só com os atores, mas 
também com os figurantes. 

Apostou no Sinde Filipe para protago-
nista. Porquê?
É monstruoso. O Eduardo Lourenço 
disse-me que ele parece o Mastroianni. 
Foi uma aposta forte, porque ele tem 

feito sobretudo telenovelas, e dão-lhe 
sempre o mesmo tipo de papel, de velho 
senhor, com ares de importância. Havia 
o risco de, interpretando um Presidente 
da República, se acentuar o lado sobran-
ceiro, mas não aconteceu. Apesar de não 
ser fisicamente parecido, olha-se para 
ele e descobre-se a elegância do Teixeira 
Gomes, uma sensibilidade muito fina.

E os outros?
Também não queria que o Paulo Pires 
desse o mesmo que que dá nas novelas. 
Ele faz muito bem o papel de secretário 
de MTG, sempre um pouco admirado 
com aquele homem que tem à sua 
frente. O Ivo Canelas também está num 
registo pouco habitual. E o  protagonis-
ta argelino é fantástico. Preocupei-me 
em lançar algumas pessoas. A rapariga 

que faz de Maria Adelaide, que é uma 
bailarina. O rapaz do Algarve, que tem 
um dos melhores papéis do filme. A 
atriz que faz de mulher de MTG, que é 
bracarense. Na Argélia também lancei o 
rapaz da pastelaria.

Fazer um filme de época não é fácil 
Houve uma opção por interiores em 
Lisboa para simplificar?
Por ser uma opção económica. A 
manifestação dos 30 mil trabalhadores 
estava no guião, faz falta ao filme, mas 
não houve dinheiro para a filmar, mes-
mo sabendo que a tecnologia permite 
que 60 figurantes encham uma praça. 
Teve que ser a filha a chegar esbaforida 
a casa a contar o sucedido. 

Como foi filmar na Argélia?
A cidade que ele escolheu para viver 
está hoje destruída, descaracterizada, 
como prédios que não se constroem até 
ao fim. Houve um longo trabalho de re-
pérage, para contar os pequenos sítios, 
em que pondo a câmara em determina-
do sítio, com um ângulo mais fechado, 
que sirva para devolver o encanto que 
Bougie teria na época colonial. Tivemos 
que construir um mercado. De encon-
trar dezenas de figurantes, escolhidos 
a dedo. Andei pelas ruas à procura de 
caras marcadas, de pessoas mais velhas.

Houve um apoio do lado argelino?
Sim, por considerarem Teixeira 
Gomes uma figura deles. Exigiram 
apenas que se falasse na questão colo-
nial. Tivemos cinco meses a reescre-
ver o guião para introduzir isso.
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A atitude do Teixeira Gomes perante a 
questão colonial é documentada?
Não é documentada. Foi uma grande 
ginástica para conseguir que ele dis-
sesse alguma coisa sobre isso. É natural 
que ele assim pensasse, que achasse 
os colonos grosseiros, mas  nunca fez 
nenhuma declaração a esse respeito.

Tem um longo percurso no cinema 
como ator e guionista, porque só agora 
arriscou realizar uma longa  metragem?
É a confluência da experiência que 
tenho como ator, encenador e guio-
nista. Escrevi sete longas e uma série 
de televisão (A Viúva do Enforcado) 
para outras pessoa que, respeitando 
sempre o texto, depois realizaram à sua 
maneira, como é justo.… Apercebi-me 
que, se queria levar até ao fim a minha 
visão, tinha que ser eu a realizar. Então 
fiz, há oito anos, a curta O Amor Cego. 
Senti-me bem no papel do realizador, 
embora me apercebesse que tendo 
usado instrumentos de storytelling e 
feito uma boa direção de atores havia 
dimensões do cinema que me estavam 
a escapar. Na longa metragem julgo que 
já dei esse salto. Sinto que é aqui que 
quero estar.

Há quem se queixe de que os cineas-
tas portugueses recorrem pouco a 
guionistas. Tal como aconteceu consigo, 
vários guionistas, como o Carlos Saboga 
ou Vicente Alves do Ó, passaram para a 
realização, dispensando também eles o 
trabalho de guionista, enquanto ativida-
de autónoma. Não é um contrassenso?
Está bem visto... Mas é preciso não 
esquecer que também o Fellini 
começou como guionista. Joseph 
Mankiewicz dizia que todos os guio-
nistas se deviam tornar realizadores. 
Por isso, é um fenómenos global. 
Acho natural que em Portugal acon-
teça o mesmo. Julgo que o  problema 
do cinema português não é recorrer 
pouco a guionistas, mas sim não 
investir no guião, por se achar que 
um filme não serve para contar uma 
história. Até parece que é um pecado 
contar histórias. Aliás, é impossí-
vel colocar imagens em sequência 
sem que estas comecem a narrar 
qualquer coisa. O que há é formas 
alternativas de contar histórias: mas 
quem as quer contar de forma di-
ferente terá que investir ainda mais 
no guião.

A sua tese de doutoramento, orientada 
por Eduardo Lourenço, é sobre o cine-
ma português. Qual é a sua perspetiva?
Estudei o cinema português de 1961 a 
1990. Apercebi-me de que, na época, 
se não se fazia parte de determinada 
linha ortodoxa era-se logo conside-
rado inimigo. Hoje aceita-se melhor a 
diversidade.

Já começou a trabalhar no próximo 
filme?
Sim. Será um filme mais a rasgar, con-
temporâneo, com algumas surpresas, 
conceitos que nunca vi em cinema.

Está em fase de escrita?
Está. Mas também de casting. Preciso 
de bailarinos que sejam atores. Por isso 
ando a colecionar pessoas que lidem 
bem com esta linguagem física. E mais 
não revelo.J

 Tarde, mas a boas horas, descobri 
Manuel Teixeira Gomes (MTG), vida 
e obra, pela mão de Castelo Branco 
Chaves, amigo e organizador da 
edição completa. Li então todos os 
seus títulos e tudo o que sobre ele 
se tem publicado. Admirei desde 
logo a sua personalidade política de 
republicano impoluto e empenhado, 
numa época de constantes intrigas, 
que soube ultrapassar no cargo de 
embaixador de Portugal em Londres. 
Fascinou-me depois a sua atitude 
estoica, frontal e corajosa, quando, 
ao cabo de dois anos de Presidente 
da República, se demitiu, em 1925, 
embarcando num cargueiro rumo ao 
Mediterrâneo, não mais regressando 
à pátria. 

Como confessa por duas vezes na 
correspondência, não levou consigo 
nenhum apontamento, nenhum li-
vro, coisa inexplicável na vida de um 
escritor. A sua prosa, muito simples e 
muito depurada, reflete plenamente 
a leitura dos clássicos e a presença de 
Castilho que ele admirava, particu-
larmente Os Casos do meu Tempo, na 
encantadora edição encadernada, 
de pequeno formato. Desde logo me 
atraíram na sua obra as referências 
arquiteturais, esculturais e pictóri-
cas, muito particularmente estas úl-
timas. A sua excecional sensibilidade 
fazia dele um voluptuoso apreciador 
de arte, pertencendo à categoria 
dos que sofrem do “síndrome de 
Stendhal”. Como o leitor decerto 
saberá  trata-se de uma emoção for-
tíssima, incontrolável, de profunda 
perturbação psíquica, que se sente 
perante uma determinada obra de 
arte. Stendhal sentiu-a em Florença, 
na igreja de Santa Croce, que tantas 
obras-primas encerra. 

Vejamos o que ele nos conta 
acerca deste fenómeno, em Roma, 
Nápoles e Florença, a propósito dos 
frescos de Volterrano, na cúpula 
da capela Nicolini a nordeste de 
Santa Croce. Foram “as Sibilas” 
que profundamente o perturbaram. 
Assim nos diz: "Eu estava já numa 
espécie de êxtase, pela ideia de estar 
em Florença, e pela vizinhança 
dos grandes homens cujos túmu-
los acabara de ver. Absorvido na 
contemplação da beleza sublime, 
via-a de perto, por assim dizer to-
cava-a. Tinha chegado àquele ponto 
da emoção em que se encontram 
as sensações celestes transmitidas 
pelas belas-artes e os sentimentos 
apaixonados. Ao sair de Santa Croce, 
o coração palpitava, o que se chama 
nervos à Berlim; a vida tinha-se 
esgotado em mim, caminhava com 
medo de cair" (em francês no original, 
tradução da redação).

Também Dostoiewsky sofreu 
tais sensações perante o retrato de 
“Cristo morto”, de Hans Holbein, 

› José Alberto 
Quaresma 
MANUEL 
TEIXEIRA 
GOMES - 
BIOGRAFIA
Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda, 632 
pp., 37,50 euros

em Basileia. Conhecido é ainda o 
caso de uma personagem de Proust, 
Bergotte, que morre subitamente de 
emoção diante da “Vista de Delft”, 
de Vermeer. Estas sensações emoti-
vas podem, modernamente, atingir, 
por exemplo, o automobilista sensí-
vel perante a perfeição estilística e o 
apuro técnico de um Jaguar S Type, 
V6 , de 2005, ou de um Mercedes 
E 320 CDI, de 2002. Também o  dr. 
Anastásio Gonçalves, grande cole-
cionador e apreciador de arte, deve 
ter sofrido semelhantes emoções, 
de que morreu, quando visitava o 
museu de Leninegrado. 

       Teixeira Gomes sofreu este 
síndrome, em Florença, quando du-
rante quatro meses estudou a obra de 
Miguel Ângelo. Isto acabou por lhe 
provocar uma espécie de alucinação 
insuportável que o fez abandonar 
a cidade para se refugiar em Pisa. 
Também sentiu e sofreu este síndro-
me em Londres ao deparar subita-
mente com o autorretrato de Turner, 
pintor que especialmente admirava. 
As lágrimas rebentaram-lhe dos 
olhos perante essa pintura, como 
confessa a Columbano. Um outro 
caso alucinatório experimentará 

Uma biografia, a melhor
A. CAmpos mAtos

Manuel Teixeira Gomes, em retrato de Columbano

tários a este psiquismo essencial do 
grande escritor, o que suponho po-
derá ser suprido, e o tema aprofun-
dada, numa provável nova edição.

Como se sabe, MTG começou 
a vida adulta negociando, duran-
te meio ano, frutos secos das suas 
propriedades algarvias. O resto do 
tempo dedicava-o às viagens e ao 
percurso das cidades e museus da 
Europa. Que a apreciação da arte 
foi o motivo primacial da sua vida 
prova-o, por exemplo, o enlevo 
detalhado com que nos descreve o 
túmulo do cardeal português D. Jorge 
de Portugal, do século XV, na igreja 
de S. Miniato al Monte, de Florença: 
“A capela é uma das mais elegantes, 
graciosas e perfeitas das grandes 
composições da Renascença, e foi 
ornada por mestres como Luca della 
Robbia e Pollaiolo. O sepulcro do 
cardeal, obra de grande envergadura 
na conceção geral, e mimosíssima 
nos detalhes, é de Rossolini e os fres-
cos de Baldovinetti.» Urbano Tavares 
Rodrigues deu à sua tese sobre 
Teixeira Gomes, muito adequada-
mente, este subtítulo: “O discurso do 
desejo”. Assim é. O seu sensualismo 
e erotismo só têm paralelo, em um 
outro e muito distinto estilo, na obra 
de Eça de Queirós. Mas é juntamente 
a apreciação estética exacerbada, 
uma das marcas distintiva da sua 
prosa magnífica.

       Vale pois a pena ler e saborear 
esta excelente biografia de Teixeira 
Gomes, cuja vida atribulada é aqui 
plenamente narrada e exaltada. O 
biógrafo segue-lhe cronologicamen-
te o percurso, intercalando excertos 
muito expressivos da sua prosa. 
Percorre as suas aquisições de arte, 
de que virá a desfazer-se por com-
pleto. Também as suas obras surgem 
convenientemente comentadas. 
Finalmente é-nos dado o regresso a 
Portimão dos seus restos mortais, em 
1950, com a inevitável PIDE a perse-
guir os democratas que acompanha-
vam a trasladação. Particularmente 
expressiva e impressionante, é a 
sua última fotografia (pag.418). 
Nada falta nesta obra: Cronologia, 
Genealogia, Fontes e Bibliografia, 
Espólio pessoal, Obras sobre Teixeira 
Gomes e Índice Remissivo. Ela vem 
enriquecer, como nenhum outro 
documento, a sua já extensa biblio-
grafia. À IN-CM ficamos a dever esta 
excecional edição.J

perante o sarcófago de Alexandre, 
no museu de Constantinopla, cujas 
figuras coloridas concorreram para 
facilitar tal alucinação ao vê-las am-
pliadas, com a proporção do corpo 
humano. 

Ora é esta capacidade emotiva 
que o leva a fixar uma pintura de tal 
modo intenso, que poderá visuali-
zá-la mais tarde, e descobrir nela 
detalhes que lhe escaparam no ato 
de observação, coisa absolutamente 
extraordinária e única. Em Cartas a 
Columbano assim o confessa: “Houve 
mesmo uma época, bastante longa, 
durante a qual eu podia, fechando os 
olhos, evocar um quadro visto horas 
antes, em qualquer museu ou igreja, 
com tal precisão, que lhe descobria 
pormenores que me tinham escapa-
do à inspeção direta”. Tudo isto me 
parece definir como nenhum outro 
tema, o perfil psicológico muito pe-
culiar de MTG, que fez da apreciação 
artística o motivo principal da sua 
vida.

Da excelente biografia de José 
Alberto Quaresma, a melhor até hoje 
publicada, com um rigor bibliográ-
fico enorme e completíssimo, não 
encontraremos referências e comen-
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BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos
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 Ao sexto livro, Miguel Cardoso 
(MC) dá-se a ler como uma das 
vozes mais originais de uma gera-
ção de poetas que, na sua maioria, 
começaram por escrever ainda 
sob o influxo de um certo domínio 
“sem qualidades” que fez escola e 
imitadores de ocasião na primeira 
década deste século, mas que gra-
dualmente têm vindo a ganhar um 
estilo próprios. MC, que publicou 
o seu primeiro livro justamente 
em 2010 (Que se diga que vi como 
a faca corta, Mariposa Azul) veio 
conquistando leitores e ocupa hoje 
um lugar singular entre os seus 
contemporâneos. 

Todavia, se o estilo, como 
veremos, é heterodoxo, a temática 
é similar a tantos desses poetas da 
sua geração, algo que se justifica, 
talvez, para os que têm hoje entre 
os 35 e os 45 anos (Cardoso nasceu 
em 1976), pela funda impressão de 
que vivemos num tempo aguado, 
isto é, sem nervo, uma época sem 
nenhuma utopia e redenção. Daí a 
narratividade deste livro, Víveres, 

pejada de objetos de um quotidiano 
sem brilho, sem qualquer hipótese 
de reutilização que faça sentido. Por 
isso é um raro exercício de poesia 
como documento social, isto é, de 
poesia comprometida com dois 
aspetos da nossa vida coletiva: o fim 
de uma suposta “classe média” (su-

posta porquanto os 30 gloriosos anos 
[1945-1975] possam ser uma mis-
tificação moderna de uma Europa e 
de um mundo Ocidental que viveu 
no pós II Guerra Mundial a última 
das utopias, o Estado Social), o fim 
de um certo modo de o dia-a-dia 
obedecer a um ritmo que não colidia 
com certas ambições do espírito e, 
segundo aspeto, o fim da própria 
ideia de poesia como discurso últi-
mo que resiste à depredação de uma 
linguagem pobre. 

De facto, isso justifica, a meu 
ver, certa performatividade da 
escrita de Cardoso: aqueles “que” 
que abrem inúmeros textos, numa 
espécie de língua permanente-
mente interrompida ou posta em 
suspensão, já que nada de um 
viver humano digno desse nome 
se pode, em concreto, dizer. 
Performatividade que, de resto, 
obriga o leitor a ver as secções 
deste livro (seis) como ininterrupto 
linguajar de um sujeito que procu-
ra, esforçadamente, dizer como era 
a vida antiga ou como poderia ser 

Miguel Cardoso
A vida, os versos e a dúvida

Miguel Cardoso

se ela se distendesse e estivesse a 
ponto de se partir ou evolar, o sujei-
to é só imperativo na declaração do 
que não terá, do que não virá: “A ti 
não chegarão os frutos/ O tempo 
é longo o dia turvo”, escreve. A 
par dessa deceção, há, em todo o 
caso, alguns momentos em que o 
livro – que é extenso, 174 páginas 
com anexo documental – soçobra à 
facilidade que MC tem para o poe-
ma-fotografia, isto é, para poemas 
que, sendo breves, não acrescentam 
conteúdo à mensagem geral do 
volume. O epigrama, sendo curto, 
deve ser agudo, intenso. Isso raras 
vezes acontece (a p. 77, a repetição, 
três vezes, do verso “rodeados de 
abundância” pretende sublinhar o 
quê?). 

Na p. 92 podemos ler um poema 
com versos que causam alguma 
surpresa (a alusão a instrumentos 
que o poeta ainda possui: alicates 
para maracujá “nas drogarias de 
outro século”, talheres e loiças, 
panelas, um escorredor, tábuas para 
as sobras de livros e a conclusão com 
imagens-sínteses que denotam a 
originalidade de um mundo poético: 
“É isso./ Não espero vitórias nem 
reinos nem despojos.// Já desisti de 
bolsas”), mas a verdade é que, logo 
na página seguinte, um terceto e um 
monóstico comprometem até aquela 
fina ironia com que termina o poema 
da página anterior. “Não confes-
sarei os meus luxos./ Não revelarei 
onde guardo rebuçados./ Não quero 
o vosso perdão.// Mandem vir as 
escavadoras.”, sentencia-se. É neste 
particular – no equilíbrio entre te-
mas e motivos e a ideia geral de que a 
poesia de MC procura novas fórmu-

PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez

a vida futura: “há na vida dividida 
pedaços de outra// e ainda para 
a sensibilidade das gengivas/ e 
para o desalinho permanente dos 
dentes/ para a ideia de que a coisa 
se resolve com o tempo/ para o 
casaco que foi para o prego [...]// 
haverá para isso os dias/ para os 
fotogramas riscados/ da nossa 
graça interrompida/ outros usos a 
dar» (p.p.138-139). Precisamente 
o que esta poesia procura é um 
outro uso quer para os gestos que 
pautam o hodierno, quer para as 
palavras que dizem essa atualidade 
vazia. Uma epígrafe de Holderlin 
sintetiza, se se quiser, toda a inten-
cionalidade do livro: «a paga che-
ga-nos demasiado tarde; a colheita 
amadurece para nós.». 

O poeta, que é em MC um pe-
regrino, limita-se a fazer o elenco 
das perdas e das promessas que as 
próprias palavras possuem e o seu 
discurso, político, é certo, mas, so-
bretudo, ao serviço de uma ideia de 
língua poética como incisão na polis 
absurda em que se vive, acusa, con-
dena ou, por vezes, constata: “Nós, 
deste tempo, avessos, imprecisos,/ 
hóspedes, apóstrofes, relicários, 
suaves,/ por dentro, velozes na 
intimidade, leves/ rubros, talvez 
sentimentais, a quem é dito/ que de 
nada vale antever erros ou soltura/ 
encher a cabeça de desejos, facas 
fumos/ guerras surdas quartos vidas 
coisas vagas” (p.131). A conclusão 
é sempre a de que há uma escassez, 
uma perda que, como um buraco 
negro, se expande e tudo suga. 

Versos e arranjo estróficos de-
senhados para darem conta de um 
espacejamento da linguagem, como 

 Uma das obras mais importantes 
dos últimos tempos é a monumen-
tal edição de “Miracleman” (G.Floy 
Studio), que inclui o material escrito 
para a revitalização da persona-
gem por Alan Moore (não bem uma 
edição integral). O editor José de 
Freitas afirma que esta é a melhor 
BD de super-heróis que os fãs nunca 
leram. Porquê? No que diz respei-
to à primeira parte da afirmação, 
porque 1982 marca o início do olhar 
único de Moore, com uma pergunta 
muito simples: como enquadrar com 
alguma profundidade personagens 
ridículas e simplistas na complexida-
de de um mundo real? E que conse-
quências teria a presença de criaturas 
idealizadas pelo, abundantemente 
citado, Nietzsche?

Criada em 1954 por Mick Anglo 
como Marvelman (o nome viria a 

ser trocado para evitar confusões 
com a editora Marvel), Miracleman 
era na verdade uma cópia britânica 
descarada de Captain Marvel (1939), 
com poderes dados por uma enti-
dade mística, uma palavra mágica 
que transformava um alter ego banal 
num super-herói, e uma “família” 
de parceiros na luta teatral contra 
um Mal estereotipado. Mas Captain 
Marvel cessara publicação em 1953, 
acusado de copiar Superman. Estas 
confusões quase que prenunciam o 
percurso acidentado deste trabalho, 
e uma das razões por não ser mais 
divulgado, justificando a segunda 
parte da afirmação do editor. Na 
verdade, o autor aborreceu-se tanto 
com questões de direitos que nesta 
edição surgem apenas os nomes 
dos vários desenhadores (destaque 
para Alan Davis, Garry Leach e 

John Totleben), sendo o argumen-
tista identificado como “O Escritor 
Original”. Terão de acreditar que esta 
é mesmo uma das obras marcantes 
de Alan Moore, embora existam 
também fragilidades evidentes.

O melhor deste “novo” 

“Miracleman” são os murros no es-
tômago, que se sucedem no início da 
série. A “ressurreição” da persona-
gem “em tempo real” após décadas 
de esquecimento (o original acabara 
em 1963) é vista através dos olhares 
incrédulos, quer do seu alter-ego 

de meia idade Mike Moran, quer do 
próprio Miracleman. E não, não são 
a mesma pessoa, como o nasci-
mento dramático (a vários níveis) 
de uma criança com superpoderes 
(Mike é estéril, Miracleman não), 
irá demonstrar, postulando-se 
um salto evolutivo quase divino na 
humanidade. O efeito devastador 
deste “simples” evento na vida 
familiar de Moran e da sua espo-
sa (e no mundo), é um dos pontos 
altos de “Miracleman”; tal como a 
noção de que o (super)poder (super)
corrompe, na magnífica recriação 
de Kid Miracleman (o “assistente 
júnior” do Miracleman original), que 
se transforma na Némesis luciferiana 
do protagonista. Quanto ao mundo 
ingénuo das BDs de 1950, Moore 
transforma-o numa narrativa de 
enganos e realidade virtual, parte de 
um plano militar secreto para trans-
formar tecnologia alienígena em 
supersoldados, sem perder o contro-
lo destas novas armas inteligentes. 
Citando a Guerra Fria, esta matriz 
para contextualizar a instrumentali-
zação de super-heróis é hoje banal, e 
a culpa é de Moore.

Mais para o fim há alguma desa-
gregação narrativa, como se, após 
ter desconstruído o universo inicial 
com uma lógica de bola de demoli-
ção, Moore hesitasse no caminho a 
seguir. Se a introdução dos cósmicos 

Divindade
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OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

las versificatórias, quebrando frases, 
jogando com marcas gráficas (sinais 
de mudança de verso) – que Víveres 
não atinge, em absoluto, aquilo a 
que se propõe no início: “Não acer-
tar nas erratas./ Partir algures onde 
der o verso e a vida” (p. 32). 

É que, entre a captação de ima-
gens fortes pelo olhar ou a vivência 
de experiências vibrantes ao nível 
da biografia, a poesia não pode ser 
só o exercício de “montar imagens 
sem fôlego”. Miguel Cardoso tem 
em Víveres – nos poemas em prosa, 
sincopados, efabulatórios - momen-
tos em que mostra toda a força do 
seu dizer elíptico e transfigurador. 
Um livro mais breve talvez pudesse 
blindar o seu fazer poético daquilo 
a que, em tempos, Hugo Friederich 
chamou de “procedimentos hostis 
à frase”, os quais só cultivados com 
extremo rigor impedem que a poesia 
seja incomunicável. Decerto que 
Cardoso, poeta forte, sabe disso e 
este livro também o prova.J

› Miguel Cardoso 
VÍVERES 
Tinta-da-China, 168 pp., 15,90 euros

› Argumento do 
“Escritor Original” 
(Alan Moore), 
desenhos de vários 
autores. 
MIRACLEMAN
G. Floy Studio. 384 pp., 
25 Euros.

“Warpsmiths” parece trocar um 
ridículo nas obras de super-heróis 
por outro, é muito interessante ver 
como se esboçam conceitos que o 
autor expandiria mais tarde em obras 
como “Promethea” (1999-2005), 
“Lost Girls” (2006) ou a sua adap-
tação de “Swamp Thing” (1984-87, 
onde a premissa sobre o alter-ego é 
semelhante). Entre a ficção-cientí-
fica, o misticismo esotérico, ou até 
alguma verborreia intelectualizante, 
o final deste “Miracleman” mostra 
o óbvio: desconstruir é sempre mais 
“simples” do que construir. E se o 
“fim do mundo tal como o conhe-
cemos” prenuncia já o final, mais 
decisivo na sua negra incerteza, de 
“Watchmen”, neste estimulante 
“Miracleman” Alan Moore conten-
ta-se em arranjar um enredo que 
permita aos deuses caminhar sobre 
a Terra. Espalhando, como sempre, 
medo e dúvida com a sua terrível 
benevolência.  J

“

 › Richard Zimler 
O EVANGELHO 
SEGUNDO LÁZARO 
Porto Editora, 456 pp, 17,70 euros

Do ponto de vista do romance europeu, 
Zimler afirma-se como o autor que mais longe 
leva, sem dogmatismos, a herança espiritual 
da cultura judaica

1 INTRODUÇÃO
O Evangelho Segundo Lázaro, novo livro de Richard Zimler *, 
segue a construção habitual dos seus anteriores romances: 
a) um horizonte histórico real atravessado por elementos do 
fantástico, neste caso no imaginário judaico; b) um estilo rea-
lista ancorado nos movimentos sociais e ideológicos da época, 
neste caso nas lutas coletivas de revolta contra o invasor ro-
mano da Judeia; c) uma intriga bem alicerçada, coesa nas suas 
partes, neste caso em torno da vida de Jesus Cristo e da res-

surreição de Lázaro; d) uma harmonia esteticamente bem conseguida entre 
os diálogos, a descrição da realidade e a narração íntima (o interior da mente 
das personagens), nes caso sobretudo através das divagações de Lázaro. 

Neste sentido, na literatura portuguesa atual, as narrativas de Richard 
Zimler constituem-se como as que mais exploram o tema da relação entre 
História e Cultura, nomeadamente a da espiritualidade judaica. No caso por-
tuguês, esta característica torna-se evidente logo no seu primeiro romance, 
O Último Cabalista de Lisboa (1996), saga da família de Abraão Zarco ao longo 
da matança da comunidade judaica na Lisboa dos Descobrimentos (1506). 
A família Zarco, através dos seus descendentes, surgirá em outros romances 
do autor, como em Goa ou o Guardião da Aurora (2005), em Meia-Noite ou 
o Princípio do Mundo (2003) e em A Sétima Porta (2007). Do ponto de vista 
do romance europeu, RZ afirma-se como o autor que mais longe leva, sem 
dogmatismos, a herança espiritual da cultura judaica (não da religião).

O realismo permanece e domina no seu segundo romance, Trevas de 
Luz (1998), a união entre Belticino, com medo do escuro (alusão ao título), a 
viver em São Francisco, e Peter, um português originário de Angola, dotado 
de um espírito andrógino, uma espécie de anjo humano (passe o paradoxo). 
Meia-Noite ou o Princípio do Mundo (2003) é um dos seus melhores romances, 
decorrido no século XIX no Porto e, a partir do capítulo 30, na atmosfera 
escravocrata da América. “Meia-Noite” é um curandeiro africano trazido 
pelo pai escocês de John Zarco Steward, o protagonista, da África do Sul para 
o Porto. Tropas de Napoleão invadem esta cidade, o pai de John é morto, 
a esposa e o filho exilam-se em Inglaterra, mais tarde John seguirá para a 
América em busca de “neia-Noite”, que fora comprado e feito escravo. 

“Meia-Noite” carrega consigo, na Europa e na América racionalistas, po-
sitivistas e cristãs, o panteão dos deuses africanos: a Hiena – o mal; o Louva-
a-Deus – o bem, isto é, as forças biocósmicas criadoras e impulsionadoras 
do mundo. E é invocando-as que “Meia-Noite” cura John soprando-lhe nos 
ouvidos. A mãe de Jonh profere a frase principal do livro, frase-resumo da 
filosofia errante sefardita (e, quem sabe, iluminadora de todos os romances 
do autor): “É um paradoxo, mas penso que voltei de novo para casa num país 
estrangeiro” (p. 255). 

Goa ou o Guardião da Aurora (2005) explora o tema da prisão de alguns 
descendentes da família Zarco pela Inquisição de Goa. Em À Procura de 
Sana (2006), o narrador identifica-se com o autor, que conhece Sana num 
encontro de escritores em Sidney. Sana suicida-se após a representação de 
Lisístrata, de Aristófanes, e o narrador tenta reconstruir a vida e a identidade 
de Sana, que passa pela sua amizade com Helena, em Haifa 
(Israel), desenhando um convívio frutuoso entre palestinianos 
e israelitas. A Sétima Porta (2007) traz-nos de novo o univer-
so da família Zarco e a descoberta de outros manuscritos de 
Abraão Zarco (primeiro romance), que, decorrido ao longo da 
ascensão de Hitler ao poder, descreve profecias sobre o fim do 
mundo, como que anunciando o Holocausto judaico. A explo-
ração do tema judaico continua em Os Anagramas de Varsóvia 
(2009), decorrido no gueto de Varsóvia. Em A Sentinela (2013), 
o autor tematiza a corrupção em Portugal nos negócios e na 
política.

2. O EVANGELHO SEGUNDO LÁZARO
O Evangelho Segundo Lázaro tematiza o milagre bíblico 
da ressurreição de Lázaro, narrando o mistério do seu 
retorno à vida por efeito de um cântico e um encantamento 

de Jesus sobre o peito de Lázaro. Jesus demorara-se, atrasara-se, não 
chegara a tempo de salvar Lázaro da doença que o oprimia e, como 
que revoltado, e um pouco sem saber o que está fazendo, ressuscita-o. 
Lázaro é apresentado como o grande amigo de infância de Jesus. Salvara 
Jesus de morrer afogado, vincando mais os laços de união entre os dois 
amigos e as suas famílias (José e Maria, pais de Jesus, e o avô de Lázaro, 
bem como os seus dois filhos e as duas irmãs, Miriam e Marta). 

O realismo histórico, habitual em Richard Zimler, obriga-o a grafar 
as festas religiosas judaicas, os topónimos, a gastronomia, a flora, 
algumas expressões e os nomes das personagens em hebraico, apre-
sentando no final um elucidativo e prestimoso “Glossário”. Torna-se, 
assim, mais coesa a narrativa, evidenciando uma forte fidelidade aos 
veios históricos do tempo e do espaço enquadradores do romance. 

Jesus, ainda que com sólidas ligações à transcendência, ao mundo 
do deus judaico, por quem se sente inspirado e com o qual dialoga, 
é apresentado como um mágico e curandeiro popular, como muitos 
que então existiam no território de Israel, não como o profeta mes-
siânico dos quatro evangelhos canónicos. No final, Lázaro, recordan-
do a vida do amigo e o papel que nela desempenhou, escrevendo a 
seu neto Yaphiel, como que se indigna de ver Jesus transformado em 
ídolo (messiânico) de comunidades cristãs dogmáticas fanatizadas 
que constituirão, posteriormente, o corpo da futura igreja de Roma.

A primeira meia centena de páginas de O Evangelho Segundo Lázaro é 
fabulosa – a descrição (que é igualmente narração intimista de Lázaro) do 
milagre da ressurreição vale o romance todo! O que não significa menor 
qualidade das restantes, mas são estas primeiras páginas que marcam a 
vinculação amorosa e encantatória de Lázaro a Jesus, que ao amigo sacrifica 
vida, filhos e amizades. Lázaro é um ladrilheiro e trabalha para os pode-

rosos de Israel e para colonos romanos (Anás, Lucius…). 
O sinédrio judaico não aceita a ressurreição de Lázaro e 
persegue-o, obrigando-o a fazer silêncio do milagre, ainda 
que a população o considere um abençoado e procure o seu 
convívio. O ambiente social e religioso é, assim, de opressão 
de Roma sobre Israel, Jesus conclama a multidão judaica a 
invadir o templo no tempo da Páscoa e, como relatado em 
outros evangelhos, é preso e crucificado.

Verdadeiramente, Lázaro é apresentado, no 
romance, como o 13º apóstolo, que, tal como Maria 
Madalena, recolhida em segredo após a morte de 
Jesus, se mantém fiel à imagem do genuíno Jesus, o 
verdadeiro, não o Cristo da futura igreja romana.J

* O JL publicou no nº  1204, de 23 de novembro, uma outra leitura 
deste romance, por Edite Estrela 

Richard Zimler
O 13º Apóstolo

LU
C

ÍL
IA

 M
O

N
TE

IR
O

Richard Zimler

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:53)



J18 * letras   ESTANTE jornaldeletras.pt   *   4 a 17 de janeiro de 2017

Página de Lisboa 80

Ilustração de Roque Gameiro  
para As pupilas do senhor reitor

A Lisboa da década de 80

› Joana Stichini Vilela  
e Pedro Fernandes
LISBOA ENTRA 
NUMA NOVA ERA 
– LX 80 
D. Quixote, 280 pp, 27,90 
euros

 Após os volumes sobre os anos 60 e 70, 
e 30 meses depois deste último, surge 
Lisboa entra numa nova era – LX 80, a 
‘série’ que pretende – e consegue – dar 
uma imagem muito viva da capital portu-
guesa, mas não só, ao longo deste tempo. 
Com textos, e julgamos que conceção, 
da jornalista, há nos três volumes, que 
mantêm intocado o estilo, uma indisso-
ciável ligação entre os textos, as inúmeras 
imagens (quase não há página que as não 
tenha), sobretudo fotografias, todo o pro-
jeto e design gráficos, mexidos e criati-
vos, e que não “servem” só para valorizar 
ou ilustrar os textos, o “conteúdo” – são 
eles próprios “conteúdo”. Esse projeto e 
design, o grafismo, no 1º volume é só do 
norte-americano Nick Mrozowski, que 
tambem assina o do 2º, com o português 
Pedro Fernandes – enquanto neste 3º, 
dedicado à década de 80, aparece apenas 
o nome deste último. Mas como, confor-
me já referido, o “projeto”, a conceção e o 
estilo não têm alteração, desde  o início, 
a sua autoria mantém-se, o que aconte-
ce é que neste 3º volume só interveio o 
português, tendo Nick Mrozowski, que 
durante dois anos trabalhou em Portugal, 

regressado, salvo erro, ao seu país e ao 
grafismo na área da imprensa. 

Neste Lisboa entra numa nova era – LX 
80 há numerosas matérias com infor-
mações e abordagens mais rápidas e 
incisivas, com as imagens, as fotos da 
época, sempre em destaque. Matérias 
em geral imaginativas e interessantes 
– como, por exemplo, as relativas ao 
desaparecimento do Teatro Monumental 
ou às Amoreiras (e a Tomás Taveira, 
“arquiteto hard-core”, em banda dese-
nhada), com a indicação de algumas das 
pessoas e empresas que aí habitavam 
ou tinham instalações. E há “histórias” 
em destaque, entrevistas feitas agora 
aos protagonistas de então, etc. Entre as 
entrevistas, também como mero exem-
plo, se podem citar desde a com Paulo 
Branco, que no princípio da década 
produziu os seus primeiro cinco filmes 
portugueses, passando pelos fundadores 
do semanário Independente, aparecido 
em 1988, com o “bem sucedido” corre-
tor Pedro Caldeira, que com a queda da 
Bolsa passou a foragido e preso, com o 
futebolista Futre e até com Otelo Saraiva 
de Carvalho, sobre as FP 25 (neste caso 

havendo uma óbvia falha, pois nunca se 
diz, nem sequer no título ou na entra-
da, quem é o entrevistado, o que só se 
consegue identificar quando é  referida a 
sua candidatura presidencial). 

Trata-se, claramente, de um certo 
retrato de Lisboa, de que está ausente, 
com as limitações decorrentes, toda a 
dimensão social -- a pobreza, a desi-
gualdade, as injustiças ou a violência. 
Virado fundamentalmente para o que 
estava a dar em cada década, moda(s), 
casos, música, cinema, teatro, desporto, 
costumes, a política (Cavaco, Soares, 
Nuno Abecassis, então presidente da 
Câmara de Lisboa, nos anos 80), passam 
nestas páginas que pressupõem um 
aturado trabalho de pesquisa, sobretudo 
na imprensa da época. E  constituem, 
na perspetiva escolhida, um magnífico 
trabalho jornalístico, com caracterís-
ticas muito próprias, da autora, Joana 
Stichini Vilela, hoje free-lancer, 36 anos 
– portanto nascida exatamente em 1980, 
ainda não existindo, pois, ou sendo uma 
criança, nestas três décadas... J
 

 

› Júlio Dinis 
AS PUPILAS DO 
SENHOR REITOR
Guerra & Paz, 368 pp., 13,50 euros

 É o primeiro livro que nos chega 
com data de edição já de janeiro 
de 2017: As pupilas do Senhor 
Reitor, de Júlio Dinis (1839-1871; 
o romance é de 1863), na coleção 
de Clássicos da Guerra & Paz. É 
uma das mais conhecidos obras 
do médico-romancista de grande 
sucesso, e que durante longos 
anos foi de leitura obrigatória no 
ensino secundário – além de ter 
dado origem, o que atesta a sua 
popularidade, a três adaptações 
cinematográficas (em 1922, 1935 e 
1960), a uma telenovela brasileira, 
em 1994, e a uma série da RTP, em 
2010. Esta nova edição cumpre 
o que se exige nestes casos, com 
uma nota explicativa inicial e 
a transcrição, no final, de um 
comentário de Eça sobre o livro, 
escrita quando o autor morreu, 

O ‘regresso’ de Júlio Dinis em certo passo do qual se lê: “…
fresco, quase idílico, aberto sobre 
largos fundos de verdura, habitado 
por criações delicadas e vivas. Um 
livro real, aparecendo no meio de 
uma literatura artificial, com uma 
simplicidade verdadeira”. 
Sublinhe-se que o autor de outas 
obras tão lidas e conhecidas como 
A Morgadinha dos Canaviais, foi 
muito desvalorizado por nume-
rosa crítica, e ‘recuperado’, por 
exemplo, pelo tão importante 
historiador de literatura e ensaísta 
que foi Óscar Lopes. Também um 
escritor da dimensão de Vitorino 
Nemésio escreveu sobre ele, como 
se recorda nesta nova edição em 
que se reproduzem, mas a preto 
e branco, as mais de 50 aguarelas 
que Roque Gameiro fez para uma 
edição de luxo de 1874: “Júlio 
Dinis move-se no seu mundo 
cor-de-rosa com uma bonomia 
admirável, um instinto psicológico 
subtil e seguro, e sobretudo com 
um gosto de viver que enche de 
saúde os seus livros.” J

ENSAIO

Genética de Eça
 Reencontrado 

em 2006 num 
cofre do Banco 
Comercial 
Português, que 
entretanto o 
doou à Biblioteca 
Nacional - depois 

de se ter julgado perdido 
após a morte da proprietária, 
Maria Angélica de Magalhães 
Vaz Pinto, do Porto -, o 
manuscrito de A Ilustre Casa 
de Ramires merece aqui uma 
edição genética da autoria 
de Cristina Sobral, Maria 
Isabel Rocheta e Irene Fialho. 
Mas o que vem a ser uma 
edição genética? Trata-se de 
seguir, a par e passo, numa 
análise tão minuciosa que 
chega à composição da tinta 
utilizada originalmente pelo 
autor, além, é claro, de todo o 
processo de escrita. Carlos Reis 
assina o prefácio e confirma 
as surpresas várias que este 
venturoso manuscrito, que 
seria publicado em 1900, pouco 
depois da morte do autor, 
ainda tinha para revelar: "A 
presente edição genética lança 
uma nova luz, a partir de um 
outro prisma de observação 
metodológica, sobre a história 
daquele que é um dos mais 
representativos textos de Eça 
de Queirós". 

› Cristina Sobral, Maria Isabel 
Rocheta, Irene Fialho
EÇA DE QUEIRÓS – A 

ILUSTRE CASA DE RAMIRES
MANUSCRITO AUTÓGRAFO/
EDIÇÃO GENÉTICA  
Esfera do Caos, 258 pp, 17,90 euros

POESIA 

Mário Assis 
Ferreira

 Na coleção “Os poemas da 
minha vida”, da Modo de Ler, 

na qual há bastante tempo não 
era publicado nenhum volume, 
sai uma nova “escolha”, desta 

feita de Mário Assis Ferreira, 
presidente da Estoril-Sol e 
diretor da revista Egoísta. São 
50 os poemas que escolheu, 
só de autores portugueses e 
brasileiros, de várias gerações 
e diferente qualidade, cada um 
desses poemas acompanhado de 
um pequeno comentário, o que 
acontece pela primeira vez nesta 
coleção. Na introdução, Assis 
Ferreira escreve que poemas 
e comentários “plasmam, 
de algum modo, retratos de 

sentimentos que me afloraram na 
vida: cantam-me a nostalgia da 
portugalidade, mas recordam a 
parcela de mim próprio que deixei 
em oito anos de Brasil.” O livro 
tem direção gráfica e reprodução 

de um acrílico de 
Armando Alves. 

  
› Mário Assis Ferreira
OS POEMAS  
DA MINHA VIDA
Modo de Ler,84 pp.,  
17,50 euros
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Fátima SarSField Cabral

A propósito do livro Paula Rego por Paula Rego, agora editado, que reúne cinco entrevistas da jornalista com a pintora, 
realizadas entre 2003 e 2011, a autora deste texto faz também uma análise da sua obra, na perspetiva da psicanalista que é. 
Saliente-se que sobre o livro, de capa dura e com numerosas reproduções de trabalhos da artista, ouvimos aquela jornalista, 
no nosso nº 1204, de 23 de novembro 

Paula Rego e o ‘trabalho de sonho’

 O que sempre me interessou 
vivamente como psicanalista no 
trabalho da Paula Rego foi não 
o desejo de a analisar ou às suas 
obras, mas a qualidade do seu 
funcionamento mental que, em 
determinada altura em que esteve 
deprimida, foi ainda mais de-
senvolvida pela psicoterapia que 
fez; diz ela que ficou “com menos 
medo e menos vergonha de ser ela 
própria. Libertava-me a imagina-
ção. A liberdade que cria é total-
mente inconsciente. As coisas que 
aparecem!”, exclama, referindo-se 
à psicoterapia.  

Sempre me impressionou a sua 
facilidade em ir com ironia, com 
humor e, também, com horror ao 
mais recôndito da sua mente, aos 
mistérios do ser humano, aos sen-
timentos mais terríveis – facilidade 
pelo menos aparente pois, como 
diz, “é com muito esforço e muita 
coragem que chego lá”. 

Sempre me fascinou o modo como 
é capaz de mergulhar nas suas entra-
nhas, encará-las, contê-las e expô-las 
transformadas em desenhos, recortes, 
bonecos, pinturas. É que, para mim, o 
trabalho dela representa o que é raro 
e, possivelmente, de génios: conseguir 
um funcionamento psíquico capaz de 
ligar o inconsciente e o consciente, a 
fantasia e a realidade, transformando a 
dor, dando nome ao inominável, dan-
do forma ao desconhecido, sonhando, 
pensando, criando e expondo-se.  
Numa das entrevistas que compõem 
este livro, Paula Rego por Paula Rego, 
de Anabela Mota Ribeiro (AMR), de 
que parto para a construção deste 
texto, ela diz: “Interessa-me pintar 
aquilo que dói, que me magoa, que 
arranha, que não é confortável a 
fazer… borro tudo mal e é preciso 
apanhar aquilo outra vez, puxar o 
que desconheço e fazer daquilo uma 
entidade”. 

E noutra entrevista: “O que inte-
ressa é o quadro, o trabalho. Entram 
coisas no trabalho que nos vêm in-
formar do que se trata o que estamos 
a fazer. É só fazendo que se descobre 
o que estamos a fazer. Sobre o que 
somos e mesmo fora de nós próprios. 
O que nós somos não tem grande 
importância. Há mistérios e enredos 
que se passam no mundo imaginário, 
que são muito mais interessantes do 
que nós”. E AMR pergunta: “Esses en-
redos também fazem parte de nós?”. 
“Muitas vezes não. Têm mistérios e 

contam histórias que não ouvimos 
nunca. E isso é fascinante”.

Este trabalho – a que os psicanalis-
tas chamam “trabalho de sonho” - é 
também o que a psicanálise pretende 
ajudar as pessoas a fazer. Falando 
do funcionamento mental de uma 
forma muito superficial e esquemáti-
ca, as pessoas ou funcionam estando 
completamente perdidas na fanta-
sia, não tendo em conta a realidade 
(em que a área psicótica da mente 
predomina); ou, ao contrário, estando 
completamente presas à “realidade”: 
não sonham, uma mesa é apenas uma 
mesa, um cão é apenas um cão, tendo 
pavor à metáfora, à incerteza. 

    O trabalho na análise será então o 
de tentar flexibilizar, de permeabilizar 
essa espécie de “pele psíquica”, a que 
chamamos “barreira de contacto”, 
permitindo o trânsito entre inconscien-
te e consciente, a comunicação entre 
fantasia e realidade, a transformação, 
a criatividade, o sonho e a realização. 
O “trabalho de sonho” da análise vai 
permitir a reconstrução ou a otimiza-
ção da área transicional da mente: um 
espaço de ligação/separação, de jogo, 
de simbolização, de criatividade, de 

possibilidade de dar novos sentidos e 
perspetivas. Ou seja, ter um funciona-
mento mental mais saudável.

Paula Rego confidencia: “O quadro 
oferece uma liberdade total. A pessoa 
pode estar a fazer uma coisa pavoro-
sa e de repente começar a gostar da 
pessoa que faz coisas más. Há uma 
atração pelo grotesco e pela maldade. 
Não é só não ter medo para não virar a 
cara. Não. É preciso ter curiosidade”. 

Falando da fase do Pillowman, um 
boneco muito grande que construiu 
com meias e um edredon, tudo 
cosido, e que mais tarde descobrirá 
que era o pai disfarçado de boneco, 
diz: “É uma história terrível. Estive 
muito doente – uma depressão – não 
é a solidão a que já me habituei porque 
sempre a tive. É o escuro. Medo do 
escuro como as crianças que querem 
a luz acesa. Mas nós estamos sempre 
no escuro e os medos chegam muito 
perto de nós; não é medo de morrer; é 
medo do medo, de uma coisa indefi-
nida. Se eu pudesse dar cara ao medo, 
estava bem, não havia perigo. Mas 
quando não se pode, é uma chatice. 
Os bonecos são sair, sair... Desenrolar 
as ligaduras e sair. Fiz muitas figuras 

A contradição está sempre presente, 
a compensação de sentimentos está 
sempre presente. O sentimento en-
gana as pessoas permanentemente. É 
muito importante a pessoa ser hones-
ta consigo própria, com o que sente. 
Por exemplo, detestarem a mãe ou o 
pai. Têm a liberdade de sentir, como 
compensação para a falta de liberdade 
que existe noutros terrenos”. 

Com a habilidade, a sensibilidade 
e a curiosidade contida da Anabela 
Mota Ribeiro, com a sua capacidade 
de não se impor, de dar espaço para 
compreender, possibilitando uma 
abertura mútua para a com-versa (a 
fala em comunhão) enquanto olha-
vam os quadros, Paula Rego vai-se 
abrindo, aparentemente repetindo 
o que já tinha dito. “Não tenho nada 
de diferente a dizer”: assim começa 
a última entrevista. Mas na con-
tinuidade das entrevistas nota-se 
uma intimidade cada vez maior, um 
encontro com a mudança – a idade, 
os temas dos quadros -, “o reencontro 
com coisas passadas e infantis que 
falam com aquela voz, com urros das 
crianças: os últimos que fiz vão outra 
vez buscar coisas aos sítios onde elas já 
estiveram. [...] Agora há menos sexo. 
É o tempo, o passado. Pintar salva-me 
da depressão”. E também, diria eu, o 
humor que Paula Rego sempre con-
servou e que salta como quando fala 
da sua própria “maluqueira”, ou da 
beleza dos grotescos contos tradicio-
nais portugueses, dizendo, com uma 
gargalhada, que “é uma tradição um 
bocado masoquista a mulher cortar os 
seios para os dar de comer ao marido 
mas, pelo menos nesses contos, os 
pais não matam os filhos”.

João Fernandes escreve no prefácio 
do livro: “Uma cadeia de simpatia e de 
curiosidade é gerada no leitor a partir 
destas entrevistas”. Cadeia essa que 
repete o que aconteceu ao longo das 
entrevistas, qual jogo de revelação/
ocultação. Eu agradeço a oportunida-
de única de tentar perceber melhor a 
riqueza humana, poética e artística de 
um processo criativo genial, como é o 
da Paula Rego. J

A dança, 1988 de Paula Rego

ligadas e depois desliga-se e já se pode 
a pessoa mexer melhor. Oxalá, nunca 
se sabe...”.

A sabedoria de Paula Rego fá-la 
afirmar ainda que “pintar é uma forma 
de contar histórias, de dar uma forma, 
uma ordem à vida. A natureza humana 
é o que está dentro de nós – zangar-se, 
ter raiva –, não pode sair por outro 
lado, então sai pelos quadros”. 

Sobre a dificuldade em começar 
um quadro, e chega a pedir que lhe 
deem ideias, diz: “Quando a gente 
está a olhar para dentro é muito mais 
difícil, não é como desenhar à vista; e 
muitas vezes não se vê, nem vem nada 
à cabeça. Mas o que importa é o que 
se vai fazer a seguir. O encher-me de 
medo. Pode ser que saia alguma coisa 
brutal, interessante”. Há também, 
depois de começar a obra, um grande 
prazer no lado grotesco, cómico, 
sexual e nas contradições: “A beleza 
e o grotesco vêm do amor [...]. Há 
uma atração, uma curiosidade pelo 
grotesco e pela maldade”. 

   E mais à frente: “Há coisas 
perversas – [o quadro] “Salazar a 
vomitar a Pátria”: não há explicação 
para a pena que eu tive do Salazar! 

› Anabela Mota 
Ribeiro
PAULA REGO 
POR PAULA 
REGO 
Temas e Debates/ 
Círculo de Leitores, 160 
pp., 18,80 euros

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:53)



Jjornaldeletras.pt   *   4 a 17 de janeiro de 20172o * artes   ESPETÁCULOS

TEATRO
Helena Simões

 O encenador Carlos Avilez é sem 
dúvida um resistente: à frente dos 
destinos do Teatro Experimental 
de Cascais (TEC) celebrou, 
durante o ano que agora findou, 
50 anos de atividade teatral 
permanente da Companhia, pelo 
que foi justamente premiado 
pela Associação Portuguesa 
de Críticos de Teatro e pela 
Sociedade Portuguesa de Autores. 
Para assinalar a efeméride 
apresenta-nos igualmente duas 
exposições: uma sobre os 50 anos 
de cenografia e figurinos no TEC e 
outra sobre o espetáculo Rei Lear, 
com interpretação do saudoso 
João Vasco. Ambas em Cascais no 
Espaço Memória do TEC

Para fechar as comemorações, 
oferece-nos a sua última 
produção, Cais Oeste, de Bernard-
Marie Koltés (1948-1989), 
uma peça filosófica, metáfora 

atualíssima da trágica condição 
humana, a tentar (comicamente?) 
mais uma vez sobreviver aos 
ditames das regras do capitalismo 
selvagem, e em que as  relações 
humanas em qualquer aspeto 
se pervertem em descaradas 
transações comerciais.

É esse o tema-chave da 
fulminante e meteórica 
dramaturgia de Koltès, que em 
pouco mais de dez anos escreveu 
cinco extraordinárias peças 
simbólicas dessa situação, a 
mais representada entre nós Na 
Solidão dos Campos de Algodão 
(1987), na qual, segundo as suas 
palavras, “as relações que os 
seres humanos vão estabelecendo 
uns com os outros estão cada vez 
mais impregnadas de ideologia 
mortal deste tempo: são cínicas, 
mas não dispensam, sobretudo 
nos que ainda não estão de todo 

desesperados (por razões de sorte 
ou de fortuna) uns toques de 
afetividade”.

Para analisar esta crise 
profunda na sociedade con-
temporânea, Koltés coloca em 
ação personagens marginais, 

sos insere-se numa estrutura poé-
tica e musical em que os diálogos 
são longos monólogos de melodia 
encantatória. As indicações do 
autor para a elocução das falas 
apontam para uma grande rapidez, 
uma quase urgência seguida de 
saída abrupta de cena, o que ainda 
mais dificulta a interpretação.

Neste espetáculo, o elenco 
muito homogéneo consegue 
afinar o diapasão por essa toada 
em espasmos de desespero, 
contando com interpretações 
notáveis, nomeadamente de 
Ana Nave (intensa e dramática) 
e Pedro Lacerda (apático e 
inconsequente), o casal que 
chega da outra margem, ele 
para morrer, ela para impedi-lo, 
refratando a psique burguesa na 
derisão absoluta do submundo 
dos viventes aprisionados 
naquela terra de ninguém. 
Madalena Almeida excelente 
na expressividade inocente, no 
movimento e contracena e Teresa 
Côrte-Real exímia na sua loucura 
e possessão.

Oportunidade para assistir 
a uma das mais emblemáticas 
peças de Koltés, numa magnífica 
tradução de Ernesto Sampaio 
e límpida encenação de Carlos 
Avilez. Neste fim de ano que fica 
marcado na História do Teatro 
em Portugal pela morte da 
Cornucópia.J

› CAIS OESTE
de Bernard-Marie Koltés, tradução Ernesto 
Sampaio, encenação Carlos Avilez, cenografia 
e figurinos Fernando Alvarez, dramaturgia 
Miguel Graça, desenho de som e vídeo Hugo 
Neves Reis, com Ana Nave, Djucu Dabó, Luiz 
Rizo, Madalena Almeida, Miguel Amorim, 
Pedro Lacerda, Renato Pino e Teresa Côrte-Real.

TEC, no Teatro Municipal Mirita Casimiro, 
em Cascais, quarta a sábado às 21h30, 
domingo às16h. Até 8 de janeiro.

Cais Oeste, pelo TEC
Do lado da escuridão

Cais Oeste, no Teatro Experimental de Cascais com encenação de Carlos Avilez

vagabundos, fantasmas de seres 
humanos a quem não resta nada, 
“nem o mais pequeno sonho, em 
parte nenhuma”, no contexto de 
espaços vastos mas claustrofó-
bicos, sem saídas reais. É a este 
espaço que as personagens che-
gam para encontrar uma hipótese 
de salvação ou para encontrar a 
coragem de acabarem com o jogo 
indigno.

Depois de Roberto Zucco 
(1990), que encenou em 2011, 
Carlos Avilez volta a Koltés 
com esta peça difícil e retórica, 
num espaço crepuscular entre 
o literário e o performativo. A 
sua aposta foi certeira pois, pelo 
seu talento e vasta experiência, 
soube identificar de forma subtil 
as marcas de uma teatralidade 
complexa, dirigir os atores 
de forma clara e precisa, 
rodear-se de criadores que o 
acompanharam na árdua mas 
feliz tarefa de nos dar a ver esta 
belíssima peça.

A cenografia de Fernando 
Avarez, recria com justeza e 
simplicidade esse Cais (a) Oeste 
de Manhattan, nas margens 
do rio Hudson, porto nova 
iorquino já desativado. Com o 
tráfico portuário desviado para 
Brooklyn, sem barco que ligue as 
duas margens, o bairro morreu, 
estrada, eletricidade e água 
foram cortadas e os moradores 
despejados de suas casas. Lugar 
vazio, amplo, lúgubre, cheio de 
sombras e ruídos a que a imensa 
porta de ferro concede pendor 
trágico, a deixar espaço aos atores 
para a criação dos lugares das 
suas histórias individuais.

Koltés também não oferece 
facilidades para os atores, pois 
a identificação psicológica é na 
maioria dos casos impossível e a 
formulação linguística dos discur-

A tragédia do século XX é esta: uma revolução 
contra uma ditadura e uma guerra, que libertou 
milhões de servos e prometeu o �m da exploração, 
que se anunciou como a alvorada de uma huma-
nidade cooperante, foi dominada por uma buro-
cracia fechada, temerosa e por isso agressiva, cujo 
poder se ergueu sobre uma pirâmide de vítimas.

Francisco Louçã, in Prefácio

Voltemos ao livro. John Le Carré sabe da poda e 
considerou -o um «triunfo da investigação». E é. 
A escrita de Monte�ore é abundante em detalhes, 
rica em intrigas e faz de cada página um cofre de 
preciosidades frequentemente reveladoras e às ve-
zes inéditas. À boa maneira inglesa, não é a tese 
do autor que nos conduz aos factos, mas é o modo 
subtil como ele ordena os factos e a sua veemência 
que nos põe a pensar.

Paulo Portas, in Prefácio
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CLÁSSICA

 As cinco Sonatas para 
violoncelo e piano de 
Beethoven, e as Variações, 
sobre temas de Mozart 
e Handel, reúnem-se de 
novo numa só edição. O 
programa surge agora por 
dois excelentes intérpretes 
franceses: o pianista Frank 
Braley e o violoncelista 
Gautier Capuçon. Cada 
uma das sonatas provém 
de distintas fases criativas 
do mestre de Bona, e 
podem ser tomadas como 
referências, momentos-
chave – ou as “estações” –, 
do seu percurso. As duas 
primeiras – Sonata n.º 1, 
em Fá maior, e N.º 2, em 
Sol menor, op.5 – datam 
da viagem do compositor 
a Berlim, em 1796, e 
têm como destinatário 
o primeiro violoncelista 
da corte de Frederico 
Guilherme, Jean-Pierre 
Duport. São ainda obras 
iniciais, testemunhos do seu 
tempo, embora violoncelo 
e piano partilhem já algum 
protagonismo, numa teia 
de motivos complexos. 

Porém, só na Sonata n.º  3, 
em Lá maior, op. 69, de 
1807-1808, contemporânea 
da 5.ª Sinfonia, os dois 
instrumentos são colocados 
em pé de igualdade. As duas 
últimas sonatas, Op. 102, 
datam de 1815, surgem com 
maior liberdade formal e, 
de algum modo, marcam o 
início da última fase criativa 
de Beethoven – a primeira, 
Sonata n.º 4, em Dó maior, foi 
aliás descrita como “Sonata 
livre” (”Frei Sonate”), pelo 

compositor, que pretendia 
a sua interpretação feita em 
continuidade, sem pausas 
entre os andamentos. A 5.ª e 
última Sonata, em Ré maior, 
op.102-2, culmina num 
“Allegro fugato” de grande 
densidade, prenúncio de 
obras mais tardias. 

A discografia da obra 
para violoncelo e piano de 
Beethoven é abundante. Há 
Pierre Fournier e Wilhelm 
Kempf (DG) e Pierre Fournier 
e Friedrich Gulda (DG), 
há Mstislav Rostropovich 
e Sviatoslav Richter 
(Philips), Paul Tortelier e 
Eric Heidsieck (EMI), Anner 
Bylsma e Jos van Immerseel 
(Sony Vivarte), Jacqueline 
Du Pré e Daniel Barenboim 
(EMI/Warner), Mischa 
Maisky e Martha Argerich 
(DG), Pablo Casals e Rudolf 
Serkin (CBS/Sony) e Rudolf 
Serkin e Rostropovich 
(DG). Não é fácil alguma 
interpretação impor-
se, entre estas e tantas 
mais propostas. Porém, a 
cumplicidade evidente entre 
Capuçon e Braley, a sua 
compreensão do universo de 
Beethoven e a proximidade 
que estabelecem garantem-
lhes um lugar entre os 
eleitos. J MARIA AUGUSTA 

GONÇALVES

As Estações de Beethoven

› Gautier Capuçon  
e Frank Braley
BEETHOVEN – SONATAS 
E VARIAÇÕES PARA 
VIOLONCELO E PIANO 
2CD Erato

improvisação a 
dar um ar quase 
abstrato. O blues 
de Wayfarin’ 
stranger é a me-
lhor música do 
disco, com um 

ambiente único. Já com 40 anos de 
carreira, Scofield é um nome sólido, 
dos grandes guitarristas dos nossos 
dias e isso sente-se. Aqui apresenta-
-se no formato quarteto, com Larry 
Goldings, piano e órgão, o mentor 
do guitarrista, Steve Swallows em 
contrabaixo e o baterista Bill Stewart. 
Há uma predileção por fazer versões 
de músicas de cantoras da country. 
Dolly Parton e Shania twain são as 
eleitas, com a versão desta última 
a desenhar um sorriso nos lábios: 
You’re still the one I love, com as vo-
zes cantadas pela guitarra. Country 
for old men é um disco de jazz mas 
com toques de country, em que John 
Scofield consegue, de forma apa-
rentemente ligeira sérios resultados, 
acessíveis a público alargado e de 
todas as idades. Um disco intemporal 
e confortante.

› John Scofield
COUNTRY FOR OLD MEN
Impulse! 2016, 63’

ANDRÉ PINTO

Biofilia criativa 
aplicada

 O foco concei-
tual do insigne 
compositor Wa-
dada Leo Smith e 
da sua trompete 
devota-se ainda 
ao inefável e 
volátil patrimó-

nio sociológico e humanista do coevo 
devir norte-americano, viabilizando 
agora uma frondosa odisseia espiritual 
pela reflexão abstrata – mas inequi-
vocamente crítica - sobre a gerência 
da herança ambiental como gesto 
eminentemente psicológico, político e 
económico. Um esplendoroso drama 
capaz de, partindo da representação 
mental de uma topografia de insupe-
rável riqueza mesológica, urdir uma 
cenografia imaterial, metafísica, de 
inquieta pertinência civilizacional. 
Ou uma espécie de biofilia criativa 
aplicada numa fantasia orquestral 
minimal-expressionista de edificante 
contenção, engenho e venustida-
de, recorrendo à composição e ao 
improviso num exímio domínio de 
linguagens limítrofes ao free jazz de 
câmara - simultaneamente enformado 
por primevas elocuções musicais afro-
-americanas e informado pela energia 
poética da erudição contemporânea -, 
habilitado a forjar um léxico crescen-
temente audacioso e idiossincrático, 
que, no entanto, jamais oblitera as suas 
origens. Um ensaio cartográfico es-
peculativo de inolvidável fôlego ético, 
estético e ecológico.
 
› Wadada Leo Smith
AMERICA’S NATIONAL PARKS
Cuneiform Records / DistriJazz, 2016

BRUNO BÈNARD-GUEDES

Hahn, o recital de Heifetz, o concer-
to de Leonard Bernstein – “Serena-
de” –, por Kremer, o Concerto de 
Dvorák, por Martzy, o de Men-
delssohn, por Milstein, o de Alban 
Berg – “À memória de um anjo” –, 
por Perlman, o de Beethoven, por 
Schneiderhan, ou o de Brahms, por 
Zuckerman. Depois, há ainda o rol 
de grandes cumplicidades: Kyung 
Wha Chung com Krystian Zimer-
man, Dumay com Maria João Pires, 
Christian Ferras com Pierre Barbizet, 
Gidon Kremer com Martha Argeri-
ch, Wilhelm Kempf com Menuhin, e 
tantos mais. Uma história de 111 anos 
de violino também possível pela 
idade e percurso da editora. 

› The Violin 
LEGENDARY RECORDINGS
42CD Deutsche Grammophon

MARIA AUGUSTA GONÇALVES

JAZZ

Para entradotes 
e não só

 O jazz predomina, mas a country 
faz-se sentir como ponto de orien-
tação sonora. Este é o novo de disco 
do guitarrista norte-americano John 
Scofield. O título é mesmo Country 
for old men. Há varias versões de 
músicas country. I’m so lonesme I 
could cry deixa o standard de Hank 
Williams irreconhecível, com a 

Yehudi Menuhin, 
Nathan Milstein, 
Shlomo Mointz, 
Anne-Sophie 
Mutter, David 
Oistrahk, Itzhak 
Perlman, Gil 

Shaham, Simon Standage e Elizabe-
th Wilcock, Tibor Varga. A seleção 
recupera ainda nomes mais esque-
cidos, mas que se impõe recordar: 
Shumel Ashkenazy, Christian Ferras, 
Johanna Martzy e Erica Morini, 
Eduard Melkus, Vasa Prihoda e Georg 
Kulenkampff, Wolfgang Schnei-
derhan, Henryk Szeryng, que aparece 
numa das suas integrais das Sonatas e 
Partitas para violino solo, de JS Bach. 
A recolha reúne repertório para as 
diferentes “idades do violino”, do 
barroco de Gabrielli, Rossi, Fontana, 
Marini, Farina e Buonamente, que 
define a maioridade do instrumento, 
à contemporaneidade de Dutilleux, 
Giya Kancheli ou Arvo Pärt. As sona-
tas de Arcangelo Corelli, por Eduard 
Melkus, com a Capella Academica 
Wien, testemunham a emergência 
de uma perspetiva de interpretação 
historicamente informada, enquanto 
Carmignola, Goebel, Wilcock e Stan-
dage trazem a plenitude da pesquisa, 
com Vivaldi, Locateli, Tartini e Bach. 

Cada um dos 42 CD é também 
um muito bom exemplo da arte do 
violino: os Caprichos de Pagani-
ni, por Accardo, os concertos de 
Schoenberg e Sibelius, por Hillary 

Mathis e Maria Stader, as contraltos 
Marga Schimi, Claudia Hellmann e 
Sieglinde Wagner, os tenores Wies-
law Ochman e Richard Holm, e os 
baixos Karl Ridderbusch, Kim Borg 
e Peter Lagger. 

A Missa em Si e a “Paixão segun-
do São João”, de Bach, “Carmina 
Burana”, de Carl Orff, e “Os mes-
tres cantores de Nuremberga”, de 
Wagner, são outras gravações-cha-
ve dos quase 40 anos de Jochum, 
na editora alemã, “um dos mais 
espontâneos [regentes] nos estúdios 
de gravação”, no elogio máximo do 
guia britânico Gramophone.

› Complete Recordings – Vol.1
EUGEN JOCHUM
42CD Deutsche Grammophon

História  
do violino

 Para uma história da edição disco-
gráfica do violino, há que pegar nesta 
caixa de 42 CD. Aqui se encontram 31 
grandes intérpretes do último século, 
ordenados de A (Accardo, Salvatore) a 
Z (Zuckerman, Pinchas), e por ordem 
cronológica, de Ruggiero Ricci, em 
Fritz Kreisler, no início do século XX, 
a todos os outros que se seguiram: 
Giuliano Carmignola, Lisa Batiashvili, 
Kyung Wha Chung, Augustin Dumay, 
Reinhard Goebel, Hilary Hahn, Jascha 
Heifetz, Daniel Hope, Gidon Kremer, 

CLÁSSICA

Celebrar 
Jochum

 Trinta anos de-
pois da morte de 
Eugen Jochum, 
a Deutsche 
Grammo-phon 
inicia a publica-
ção da integral 
do maestro na 

editora, o que significa o reencontro 
com uma importante discografia 
da segunda metade do século XX e, 
em muitos casos, com exemplares 
há muito indisponíveis. Jochum foi 
um dos últimos grandes regentes 
alemães, formados na tradição pós-
-romântica alemã, que se destacou 
no repertório alemão. Sempre no 
seu próprio território, quase sempre 
a “jogar em casa”. O austríaco 
Anton Bruckner era o compositor 
mais associado ao seu nome. Mas 
o próprio maestro nunca deixou de 
contrapor que se sentia mais próxi-
mo de Bach, Mozart e Beethoven. É 
esse o universo do primeiro volume 
da integral: 42 CD, nas suas capas 
originais, com todas as gravações or-
questrais do maestro e os composi-
tores de eleição, Beethoven, Brahms, 
Bruckner, Haydn, Mozart, Weber, 
Handel, Mahler, Schubert, Wagner, 
Schumann, Richard Strauss e Karl 
Höller. À germanofilia, duas breves 
exceções: o finlandês Sibelius, com 
“The Tempest”, e as “Variações 
Enigma”, do britânico Elgar. 

As gravações vão de 1949, com 
a versão que marcou uma época 
– e a visão do compositor – da 
8.ª Sinfonia de Bruckner, a 1983, 
quatro anos antes da morte do 
maestro, com a histórica interpre-
tação dos dois primeiros concertos 
para piano e orquestra de Beetho-
ven, com Maurizio Pollini, como 
solista, e a Filarmónica de Viena. 

Gravações que definiram o seu 
tempo não faltam: aqui está a primei-
ra das três integrais que Jochum gra-
vou das sinfonias de Beethoven, com 
a Filarmónica de Berlim, e a Orques-
tra da Rádio da Baviera, que fundou, e 
o ciclo das sinfonias de Bruckner (n.ºs 
4, e 7 a 9); aqui estão as Sinfonias de 
Brahms, os seus dois concertos para 
piano, com Emil Gilels, e o Concerto 
para violino, com Nathan Milstein; 
está também o Concerto para piano, 
de Schumann, com Monique Haas, 
assim como a “Canção da terra”, de 
Mahler, com a meio-soprano Nan 
Merriman e o tenor Ernst Heafliger, 
além das 12 Sinfonias “Londres”, de 
Haydn, com a Sinfónica de Londres, 
de que Jochum foi maestro convidado 
(uma das poucas exceções às orques-
tras alemãs, no seu percurso), a que 
se juntam a 5.ª, a 8.ª, dita a “Inaca-
bada”, e a 9.ª Sinfonias de Schubert, 
e a derradeira sinfonia de Mozart, 
“Júpiter”, a mais monumental do 
compositor.

O primeiro volume desta integral 
foi antecedido da edição das obras 
sacras de Anton Bruckner, dirigidas 
por Jochum, para a DG – as Missas 
n.ºs 1 a 3, e o Te Deum do com-
positor –, com as sopranos Edith 
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OnésimO TeOTóniO AlmeidA

Um novo livro de José Gil é sempre um acontecimento digno de registo. No caso, o nosso bem conhecido filósofo e professor regressa a 
Fernando Pessoa, a que tem dedicado diversos trabalhos, com um livro com o título em epígrafe. Aqui analisado pelo nosso colunista, 
também filósofo e professor, além de escritor, que igualmente tem obra sobre o poeta dos heterónimos, mormente sobre a Mensagem 

Fernando Pessoa: visões  
e ritmos segundo José Gil

o
O mais recente livro do ensaísta José 
Gil – Ritmos e Visões – é explicado 
logo no provocador parágrafo inicial 
do primeiro ensaio: “Toda a obra de 
Fernando Pessoa se tece à volta de 
ritmos e visões”. Se uma entrada fulgu-
rante, na frase de abertura de um livro, 
é fundamental para agarrar o leitor, essa 
tanto pode prendê-lo como afastá-lo de 
imediato. Felizmente para mim, funcio-
nou como estímulo para prosseguir na 
peugada da sua justificação.

O volume é um conjunto de quatro 
ensaios sobre a obra de Pessoa agarran-
do significativas facetas da sua poesia 
para analisá-las através da perspetiva 
anunciada na citada frase. Pessoa é hoje 
um tudo-para-todos e abundam as 
análises que se servem dele para as mais 
diversas expressões de pensamento. 
Verdade se diga que Pessoa se presta 
particularmente a uma miríade de 
leituras, por isso não surpreende que tal 
aconteça.

José Gil procura firmar-se nos 
escritos do poeta e assentar neles as 
suas próprias propostas teóricas. Exceto 
em passagens ocasionais, a sua prosa 
é clara (em abono da verdade se diga 
que bastante mais transparente do 
que em alguns ensaios anteriores), às 
vezes apenas parafraseando a de Pessoa 
antes de passar à fase seguinte, a da teo-
rização, na tentativa de fazer sentido de 
alguns versos do poeta, quer ao nível da 
compreensão de uma passagem especí-
fica, quer em tentativa de abarcar a to-
talidade da poesia e da visão (ou visões) 
do poeta, com o objetivo de entendê-lo 
na sua abrangência. Ocasionalmente, 
todavia, algumas generalizações pro-
vocam o leitor por serem simplesmente 
afirmadas sem suporte justificativo. 
Sirva de exemplo esta, a terminar o 
primeiro ensaio: “Toda a literatura 
consiste num esforço para tornar a vida 
real” (p. 22). 

Com justiça sublinhe-se que algu-
mas generalizações não são de todo da 
responsabilidade de José Gil mas de 
Pessoa, ou melhor, de alguns dos seus 
heterónimos, ou semi-heterónimos, 

como acontece nesta passagem de 
Bernardo Soares:

“Um dos malefícios de pensar é ver 
quando se está pensando. Os que pen-
sam com o raciocínio estão distraídos. 
Os que pensam com a emoção, estão 
dormindo. Os que pensam com a von-
tade estão mortos. Eu, porém, penso 
com a imaginação…” (p.13) Ou nesta 
outra: “E assim à maioria das pessoas 
que vejo conheço melhor do que eles a 
si próprios” (p. 13). A Pessoa e aos seus 
heterónimos tudo se admite, todavia 
neste contexto há que ser equitativo e 
distribuir as críticas. Bernardo Soares 
exagera e fá-lo despudorada e abusiva-
mente. 

O segundo ensaio de Gil, “O Caos 
Criador”, procura contribuir para o en-
tendimento do “estado de criação” em 
que entra o artista ao “deixar de ser o 
sujeito empírico e funcional de todos os 
dias” porque esse “’estado de criação’ 
traz modificações notáveis ao corpo e 
ao psiquismo do indivíduo-artista”. 
Quando esse estado existe, “transforma 
o sujeito”. (p. 25) “Paradoxalmente, o 
vazio criado pelo caos vai tornar possí-
vel a criação do novo” (p. 32). José Gil 
procura detetar essas “transformações” 
servindo-se do poema “A Múmia”, de 
Pessoa, onde o poeta “descreve um pro-
cesso de desagregação das coordenadas 
habituais do espaço e do tempo que o 
conduz à beira do caos” (p. 30). 

Estimulantes e, uma vez mais, 
provocadoras, essas considerações 
levantam reservas apenas quando 
aplicadas a todo o ato criador. Escreve 

ou históricas – há que utilizar a inteli-
gência desviando-a da racionalidade 
tradicional. Para o fim visado, requer-se 
um novo método.” (p.85)

É uma promissora entrada e, passem 
embora alguns aspetos menos rigorosos 
da sua formulação, a proposta deixa o 
leitor aberto e expectante. Na verdade 
(do ponto de vista deste leitor, é certo) 
no desenhar da sua tentativa de decifra-
ção da proposta de Pessoa, percebe-se 
que não era propriamente um “novo 
método” que Pessoa pretendia apresen-
tar com o seu livro, mas um novo plano, 
ou projeto. Importa, porém, realçar 
que Gil vai construindo com segurança 
e acertadamente a sua interpretação, 
identificando como “traço caracterís-
tico da escrita profética de Fernando 
Pessoa”, o que ele designa como  “es-
crita raciocinante, sempre preocupada 
em deduzir e justificar logicamente 
(mesmo por meio de analogias) as suas 
interpretações e conclusões. Pessoa 
não é um mestre esotérico que constrói 
enigmas e símbolos em linguagem 
cifrada. À exceção da Mensagem e dos 
últimos escritos iniciáticos (Átrio, O 
Caminho da Serpente, Subsolo), o seu 
hermetismo supõe um grande racio-
cinador, grande pensador e herme-
neuta compulsivo, cuidando de tornar 
claro e racionalmente evidente as suas 
afirmações. […] Por isso, a ele próprio se 
apelida ‘sebastianista racional’ ” (p. 88). 

Não se pode estar mais de acordo. 
Pelo menos este leitor, já que algumas 
das leituras de Mensagem que por aí 
circulam preferem lançar-se em voos 
(devaneios?) dificilmente fundamenta-
dos em Pessoa.

José Gil prossegue pisando terreno 
sólido, isto é, assente em afirmações 
do poeta sobre o seu projeto (por 
exemplo: “esta espécie de profetismo 
que se exprime nos artigos d’ A Águia 
nada encerra de misterioso ou oculto” 
(p. 89), no reconhecimento de que o 
interesse de Pessoa pelas doutrinas 
teosóficas é posterior ao seu plano de 
escrever Mensagem; e assente também 
nas referências aos motivos que levaram 
Pessoa a escrevê-la – “a ideia patriótica, 
sempre mais ou menos presente nos 
meus propósitos, avulta agora em mim” 
(p. 95).

O autor traça, depois, a conceção de 
império de Pessoa, sempre seguindo ao 
pé da letra dados fornecidos pelo poeta. 
É a partir daí, todavia, que a sua leitura 
me levanta alguns problemas, se é que 
consegui entender perfeitamente a 
proposta do autor. Pessoa é apresentado 
como um profeta: “Pessoa […] projecta-

O conceito de mito 
por ele (Fernando 
Pessoa) usado é 
distinto de todos os 
usos anteriores do 
termo, exceto no caso 
de Georges Sorel, com 
quem implicitamente 
dialoga. Como 
funcionaria, 
também Pessoa o 
explica, fornecendo 
a chave para a 
sua autodefinição 
de “sebastianista 
racional”

“

José Gil “Procura firmar-se nos escritos de Pessoa e assentar neles as suas próprias 
propostas teóricas”

o autor: “Resumindo: a produção do 
caos, o mergulho no caos são condições 
de criação do novo. A força devasta-
dora do caos varre e destrói os estratos 
habituais do pensamento, das afecções, 
da linguagem, provocando um vazio a 
partir do qual se constrói a singularida-
de” (p. 30) O leitor hesita, duvidando 
entre estar Gil apenas a interpretar o 
poema de Pessoa ou a expressar a sua 
própria visão do processo humano da 
criação artística. Se se trata da segunda 
hipótese, reservas várias surgem na 
mente do leitor. Criar uma quadra ou 
um epigrama não implica certamente a 
mesma movimentação de forças que a 
criação de um romance, de um quadro, 
ou de uma sinfonia, e no entanto tudo 
isso é criação artística. 

Depois, há artistas e artistas, uns 
muito mais serenos ou pouco emo-
tivos (como aliás era aparentemente 
o próprio Pessoa) e custa a crer que, 
garatujando frequentemente versos 
num papel, a sua mente esteja de facto 
sempre mergulhada num caos criador. 
Mais ainda: se, como Álvaro de Campos 
dizia, “o binómio de Newton é tão 
belo como a Vénus de Milo”, a criação 
que uma descoberta científica implica 
surge muitas vezes por acaso, não raro 
até num momento de distração que 
dificilmente se pode designar como 
‘caos’. José Gil poderá dizer que se trata 
apenas de uma questão de grau, no 
entanto convenhamos que o conceito 
de ‘caos’ acaba assim assumindo uma 
tão grande elasticidade que atenua a 
força denotativa do termo. É sobretudo 
chegados a uma afirmação como “[p]
aradoxalmente, o vazio criado pelo 
caos vai tornar possível a criação do 
novo” (p. 32) que a ideia de o caos ser 
fundamental no processo criativo se 
apresenta como hiperbólica, para não 
dizer mesmo exagerada. 

Depois de uma interessante achega 
para a leitura da “Ode Marítima”, 
desenvolvida ao longo do terceiro 
ensaio, Gil dedica o quarto e último 
texto da coletânea aqui em análise ao 
tema do Quinto Império, dominante em 
Mensagem, como qualquer conhe-
cedor de Pessoa bem sabe. Intitulado 
“O Profeta de Si Mesmo”, é mais uma 
tentativa de compreender o complexo 
emaranhado subjacente ao famoso livro. 
José Gil anota que “[o] conhecimento a 
que Fernando Pessoa pretende ter aces-
so não é puramente científico; e, porque 
quer alcancar um nível espiritual, captar 
a ‘alma’ de um povo, a análise simples 
de factos históricos […] não basta. Não se 
trata de prever segundo leis sociológicas 

Onésimo Teotónio Almeida
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-se no tempo futuro da profecia, tempo 
promissor de esperança no ‘ressurgi-
mento’ de Portugal: ele pertence a todo 
um povo e participa, com o seu esforço 
individual, na acção colectiva”. (p.100) 

Não disponho de espaço para 
sintetizar aqui devidamente o que 
me parece ser a proposta do ensaísta, 
sobretudo no que respeita à associa-
ção entre mistério e Quinto Império, 
e entre império e heteronímia - 
“Substitua-se, no esquema descrito, 
o termo ‘império’ por ‘heterónimo’, 
e a sua pertinência mantém-se” (p. 
106). Já a concluir o ensaio, afirma 
que “[a] Mensagem é construída 
como uma imensa visão profética 
do futuro de Portugal. Cada poema 
contém uma profecia, que nasce 
da descrição de um acontecimento 
heróico encarnado (…) A composi-
ção por acumulação de sucessivas 
mensagens, injunções e esperas es-
perançosas é comandada pelo único 
fito que dá sentido aos acontecimen-
tos: construir o Portugal do Quinto 
Império” (p. 110)

O ensaio termina relegando-se 
apenas para duas notas uma referência 
ao termo ‘mito’, que Fernando Pessoa 
utilizou a propósito de Mensagem 
numa claríssima afirmação de 1926 que 
Gil cita: “Temos, felizmente, o mytho 
sebastianista, com raizes profundas no 
passado e na alma portuguesa. Nosso 
trabalho é pois mais fácil; não temos 
que crear um mytho, senão renoval-o” 
(p. 117)

Ora parece-me, como tenho 
procurado demonstrar em escritos 
ao longo de 30 anos, que é nessa 
ideia de mito que jaz a chave da 
interpretação de Mensagem, aliás 
abertamente revelada por Pessoa. 
O conceito de mito por ele usado 
é, porém, distinto de todos os usos 
anteriores do termo, exceto no caso 
de Georges Sorel, com quem Pessoa 
implicitamente dialoga nessa passa-
gem atrás citada. Como funcionaria 
esse mito, também Pessoa o explica, 
fornecendo igualmente a chave 
para a sua famosa autodefinição de 
“sebastianista racional”. Mais ainda, 
tal conceção de mito só me parece 
fazer sentido se agarrarmos outras 
auto-explicações de Pessoa, sobre-
tudo a do seu conceito pragmático de 
verdade.  

Obviamente que aqui estou a dei-
xar Gil e a introduzir a minha própria 
interpretação de Mensagem, todavia 
gostaria de deixar bem clara que é o 
mesmo Fernando Pessoa quem forne-
ce os dados não referidos pelo autor de 
“O Profeta de Si Mesmo”.

De qualquer modo, o presente 
conjunto de leituras pessoanas de 
José Gil vem substancial e expli-
citamente confirmar aquilo que o 
autor a dada altura afirma: “A obra 
de Fernando Pessoa é tantas vezes 
fascinante”. (p. 114)J

› José Gil
RITMOS E 
VISÕES
Relógio d’Água, 128 pp., 
15 euros

A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

“

Ainda não vi o filme de Martin Scorsese baseado 
no enredo concebido por Shusaku Endo (1923-
1996) sobre a memória da presença portuguesa 
e cristã no Japão. Contudo, adianto-me já numa 
espécie de proémio, não só a partir do livro 
Silêncio (publicado entre nós pela D. Quixote, 
com tradução de José David Antunes), mas 
também sobre o modo como esta obra e o seu 
autor se inserem na riquíssima relação com o 

país do Sol Nascente. De facto, há uma curiosa relação biunívoca entre os 
nossos povos. Diz-me a experiência que os nipónicos conhecem melhor 
Portugal do que nós a eles. Não falo só dos muitos vocábulos portugue-
ses usados no quotidiano (butan, kappa, koppu, pan ou tempura) ou do 
célebre pão-de-ló (kasutera, palavra que vem das claras em castelo), mas 
sobretudo de uma empatia muito especial, devida ao facto de os por-
tugueses terem sido os primeiros ocidentais a chegarem a este distante 
arquipélago, habitado por guerreiros, mercadores e pescadores, abertos 
ao mundo. A arte Namban é um resultado deste 
encontro, provindo a designação do modo como 
os japoneses nos conheciam – Namban-jin 
significa bárbaros do sul… Por toda a parte no 
Japão, encontramos memórias do encontro com 
os portugueses – e Venceslau de Morais ou, nos 
nossos dias, José de Guimarães bem compreen-
deram esta riquíssima relação. 

Shusaku Endo foi um grande admirador dos 
portugueses e amigo do embaixador Martins 
Janeira. Nasceu em Tóquio, viveu a infância 
na Manchúria, tendo-se tornado católico aos 
12 anos, por influência da mãe, com quem 
viveu, depois desta se separar do pai, em 
Kobe. Licenciou-se em Literatura Francesa 
pela Universidade de Keio, tendo estudado na 
Europa, em Lyon. A sua obra é marcada pela 
pertença a uma religião minoritária e pela 
vivência de intensos e dramáticos dilemas 
morais e religiosos. Endo é muitas vezes compa-
rado a Graham Greene, que tinha uma grande 
admiração pela obra do romancista. E Silêncio é 
considerado o seu livro de maior originalidade 
e intensidade e o mais significativo, tendo sido 
distinguido com o prestigioso Prémio Tanizaki 
(1966).

Não esqueço o encontro em Quioto com 
os padres Adelino Ascenso e José Tolentino 
Mendonça, para falarmos de Silêncio. O tema 
crucial era o da barreira cultural entre uma 
religião estrangeira e a cultura japonesa. O cris-
tianismo nipónico é heterogéneo e surpreen-
dente – os mártires coexistem com os cristãos 
escondidos, os que preferiram o testemunho 
público e os que mergulharam na sociedade, 
divididos entre as fidelidades do gesto e do princípio. A dúvida liga-se 
ao remorso. E Cristo representado no fumie, a pequena placa usada para 
consumar a apostasia, parecia dizer: “Podes pisar-me!”. Afinal, o misté-
rio do silêncio está no centro desta reflexão, como ausência de palavras, 
audição do universo e fidelidade íntima. Vem à lembrança a negação de 
Pedro, a pedra em que assentou a Igreja.  

Para o Padre Ascenso, a distância cultural torna-se mais forte que os 
julgamentos precipitados de traição. E António Alçada gostava de recor-
dar a passagem da Peregrinação, em que Mestre Belchior e o rei do Bongo 
falavam da conversão deste último – em que ele dizia ser desnecessário 
qualquer gesto, já que Deus o sabia… O filme de Scorsese procura uma 
interpretação sobre a vida de um missionário no Japão no século XVII, em 

especial durante a dura perseguição, que durou quase um século. O caso 
que serve de base ao livro de Endo tem a ver com a apostasia do padre 
Cristóvão Ferreira em 1633 – caso inédito até então. Perante as persegui-
ções, houve necessidade de resistir. Daí que os jesuítas tenham assumido 
a exigência de algum tipo de acomodação cultural, como no caso dos 
ritos. 

No livro, tudo começa por um dado dramático: “A notícia chegou à 
Igreja de Roma. Enviado ao Japão pela Companhia de Jesus, Cristóvão 
Ferreira, submetido à tortura da fossa em Nagasáqui, apostatara. 
Missionário experiente, credor da maior estima, Ferreira já vivia no Japão 
há 33 anos. Ocupava o cargo de superior provincial e era tido como um 
exemplo inspirador tanto de clérigos como de leigos”… As cartas que, en-
tretanto, mandara da região de Kamigata, onde se encontrava, revelavam 
uma grande determinação e coragem por parte do padre jesuíta. Essas 
missivas não faziam suspeitar ou prever qualquer negação. É verdade que 
a partir de 1587, sob a orientação do regente Hideyoshi, a perseguição 
ao Cristianismo tornou-se violenta e persistente, no entanto pouco se 

sabia sobre os procedimentos adotados para 
extirpar a influência cristã e ninguém estava 
em condições de prever o sentido e alcance das 
medidas. Silêncio trata das informações obtidas 
pelos padres Sebastião Rodrigues e Francisco 
Garpe sobre o que se tinha passado com o padre 
Ferreira. O romance é constituído por cartas de 
Sebastião Rodrigues e por outras informações, 
que nos levam aos estranhos acontecimentos 
que conduziram à apostasia do mais proemi-
nente dos missionários no Japão…

Cristóvão Ferreira é obrigado a defrontar-se 
com as consequências de uma opção limite em 
que a fé pessoal está ligada ao destino de muitos 
cristãos japoneses condenados ao sacrifício 
supremo pelo qual ele se sente também responsá-
vel. E neste ponto não pode deixar de se lembrar 
a meditação angustiosa sobre o porquê da missão 
de Judas, porquê haver um apóstolo condenado à 
partida pelo facto de lhe caber a tarefa necessária 
de entregar o Mestre por 30 dinheiros. Quantos 
dramas pessoais repetem esse exemplo evangé-
lico? “Basta, Senhor, basta! É agora o momento 
de quebrares o silêncio. Já não te podes calar por 
mais tempo. Mostra que és a justiça, a bondade, o 
amor por excelência. Tens de dizer alguma coisa 
para que o mundo saiba que existes”. 

Esse silêncio pesado domina o drama de quem 
tem de escolher entre o amor e a morte, sem sa-
ber exatamente onde estão um e o outro. A pres-
são é máxima, desde a culpa à dúvida, do silêncio 
ao amor. A apostasia concretizava-se pisando a 
imagem de Cristo. “Por amor deles, até o próprio 
Cristo teria apostatado”. E Ferreira dirá ao ouvido 
do novo apóstata: “Você vai agora realizar o mais 

doloroso ato de amor de que jamais alguém foi capaz”. Afinal: “Quando o 
padre assentou o pé no fumie nascia a manhã. Ao longe, um galo cantou”… 
O drama existencial é tratado magistralmente, não devendo apenas situar-se 
num momento histórico, projeta-se numa tensão civilizacional, entre as tra-
dições milenares do Japão, o culto dos antepassados e o sincretismo religioso. 

“O problema da reconciliação do Catolicismo com o meu sangue japo-
nês… ensinou-me uma coisa (diz o romancista): que o homem japonês tem 
de absorver o Cristianismo sem o suporte de uma tradição, de uma história, 
de um legado, ou de uma sensibilidade cristãs. Que resistências, que angús-
tias e sofrimentos tem custado esse esforço! Todavia é impossível resistir-lhe 
fechando os olhos às dificuldades. Não há dúvida: esta é a cruz peculiar 
reservada por Deus aos japoneses”.J 

Memória portuguesa no Japão…

O filme de Scorsese procura 
uma interpretação sobre a vida 
de um missionário português 
no Japão no século XVII, 
em especial durante a dura 
perseguição, que durou quase 
um século. O caso que serve de 
base ao livro de Endo (Silêncio) 

tem a ver com a apostasia do 
padre Cristóvão Ferreira 
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Mafalala
 Se Maputo é a capi-

tal de Moçambique, 
então Mafalala, "esta 
palavra cantada, a 
que nós chamamos 
casa, é a capital de 
Maputo", escreve na 
introdução a este li-

vro, que mergulha na riqueza cul-
tural do bairro, Ivan Laranjeira, da 
IVERCA, uma ONG moçambicana 
que integra este trabalho conjunto 
entre investigadores portugueses 
e daquele país da África Oriental. 
É lá que se cruzam culturas e onde 
se situa o centro da vida artística e 
intelectual de Maputo. Exemplos? 
Quando o poeta moçambicano 
José Craveirinha, ilustre filho da 
terra, venceu o Prémio Camões em 
1991, o bairro organizou-lhe uma 
sonora receção. É lá que se cruzam, 
ainda, as religiões moçambicanas 
- com uma comunidade muçul-
mana residente assinalável - e 
uma tradição anticolonial de que 
há imensos testemunhos. E nem 
o futebol lhe escapou à riqueza 
histórica: Eusébio nasceu lá e tem 
uma rua com o seu nome no bairro. 
A análise deste cadinho cultural 
é assim reunida neste volume, 
com coordenação de Margarida 
Calafate Ribeiro, do Centros de 
Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra, e Walter Rossa, também 
daquela universidade.  

› Margarida Calafate Ribeiro e 
Walter Rossa (org.)
MAFALALA - MEMÓRIAS E 
ESPAÇOS DE UM LUGAR
Imprensa da Universidade de Coimbra, 182 pp

Mircea Eliade
 O romeno Mircea 

Eliade explana aqui a 
forma como o homem 
religioso se esforça 
por se manter num 
universo sagrado 
e traça o contraste 
desta experiên-

cia com a do homem sem fé, ou 
privado do sentimento religioso. 
Eliade construía, em meados do 
século XX, um novo paradigma no 
estudo do fenómeno das religiões. 
Académico controverso, foi con-
selheiro cultural da embaixada do 
seu país em Lisboa, e a sua simpa-
tia pelo Estado Novo e por filoso-
fias próximas da extrema-direita 
foram muito criticadas na altura do 
pós-guerra. Outros vieram em sua 
defesa, mas Eliade acabaria colado 
a este espetro político, apesar de 
o próprio Nicolae Ceausescu, em 
pleno regime comunista romeno, 
ter tentado que regressasse ao seu 
país de origem. Eliade lecionou e 
deu conferências em várias univer-
sidades europeias, e morreu nos 
EUA, em 1986.  

› Mircea Eliade
O SAGRADO E O PROFANO 
Relógio D'Água, 184 pp, 16 euros

CRÓNICA, LIVROS  ideias * 25
SOCIEDADE BREVE
Boaventura de Sousa Santos

“

Raramente os anos começam com uma sen-
sação de fim tão intensa quanto este de 2017. 
Se algo começa, é o começo do fim. No plano 
internacional está no ar uma mistura tóxica 
de ausência de alternativas e de agravamen-
to da crise, uma entidade mutante que se 
desdobra em crise económica, financeira, 
política, ecológica, energética, ética, civili-
zacional. Esta mistura tóxica funda tanto a 

sensação de que algo termina como a de que é impossível que algo 
novo emerja. Um empate histórico parece consumar-se à beira do 
abismo, de tal modo que nem passos em frente nem passos atrás 
parecem possíveis. Daí a sensação de implosão, uma ordem que 
mal se disfarça de caos, um caos que, por repetição, parece a única 
ordem possível. Os componentes principais deste impasse são os 
seguintes: a crise que não tem crise, dronificação do poder, acerto 
de contas.

A crise que não tem crise. Até agora, sempre que surgiram crises 
houve necessidade de as explicar e de as superar. O pensamento 
moderno assenta na ideia de que as crises são oportunidades para 
novas soluções. Não é isto o que se passa hoje. A crise passou a 
ser tão permanente que, em vez de ter de ser explicada, é ela que 
explica tudo. Se as classes médias estão a desaparecer em todo o 
mundo, a razão é a crise. Se os países se endividam de maneira 
insustentável, a razão é a crise. Esta inversão entre o explicans 
(o que explica) e o explicandum (o que tem de ser explicado) tem 
uma consequência insidiosa, fatal e fatalmente ignorada. Quando 
a crise deixa de ter de ser explicada e passa ela própria a explicar 
tudo, não há qualquer possibilidade de pensar em alternativas, 
em saídas que impliquem a superação da crise, porque esta passou 
a ser uma constante e como tal o limite máximo do que pode ser 
pensado. O pensamento da crise está a transformar-se no maior 
sintoma da crise do pensamento. 

A dronificação do poder. O poder, qualquer que seja a sua medida, 
tende a ser exercido em excesso e de forma extrema. Os drones 
militares são a melhor metáfora do modo dominante de exercício 
de poder no nosso tempo. Quem mata, mata visualizando o inimigo 
no ecrã a muita distância e atingindo-o mediante movimentos 
do rato e toques no teclado. Mortes limpas, decididas segundo 
protocolos predefinidos e provocadas em horário de turno. É um 
poder unilateral, invulnerável e impune que não obedece às regras 
da guerra nem às Convenções de Genebra. Não é uma guerra em 
que morram soldados. Morrem noivos e convidados em casamen-
tos, acompanhantes em funerais, rodas de amigos em esplanadas. 
O benevolente presidente Obama foi quem levou mais longe este 
tipo de assassinato tecno-selvagem, crimes contra a humanidade 
segundo a Amnistia Internacional. Este tipo de poder está presente 
em muitos outros campos para além do militar. É o tipo de poder 
que o capital financeiro exerce hoje quando, de uma hora para a 
outra, especuladores e analistas financeiros, colados aos seus ecrãs 
e teclados, mediante a manipulação de números e de conclusões de 
relatórios aparentemente técnicos e inócuos, lançam um país na 
falência, milhares de trabalhadores no desemprego, e muitos mais 
na fome e na iminência de guerra civil. Também aqui o poder é 
invulnerável e a sua atuação, impune. 

Acerto de contas. Instala-se na sociedade a ideia de que as ins-
tituições tanto nacionais como internacionais não são capazes 
de cumprir as funções para que foram criadas. É, pois, legítimo 
recorrer à ação direta, fazer justiça pelas próprias mãos. Este re-
curso assume muitas formas nos diferentes campos sociais e varia 
segundo as relações de poder em jogo. O terrorismo e a reação 
contra o terrorismo é hoje um dos campos mais visíveis de acerto 
de contas. Os grupos terroristas usam o poder ao seu alcance para 
saldar as contas com o imperialismo ocidental que, ao longo de sé-
culos até aos dias de hoje, invadiu, destruiu, saqueou e humilhou 
os povos e as culturas árabes e islâmicas. 

Por sua vez, a reação ocorre segundo a mesma lógica de justiça 
privada. Cada vez mais frequentemente, os autores dos atentados 
são mortos sumariamente e nada podemos saber pela sua voz so-
bre o que se passou e porquê. A opinião pública é levada a acreditar 
em tudo o que dizem os comunicados do Estado Islâmico e nunca 
saberá quem de facto mandou matar e com que objetivos. 

Outro campo de poder extrajudicial para acerto de contas é a 
violência policial contra jovens negros nos EUA ou no Brasil, ou 
contra povos indígenas na América Latina ou na Austrália. Neste 
caso, o acerto de contas toma por vezes a forma de reação extra-
-institucional aos ganhos políticos e direitos sociais que os grupos 
sociais historicamente oprimidos recentemente conquistaram 
e que tiveram nos EUA a manifestação dramática de eleger um 
presidente negro. 

No campo político há uma área emergente de acerto de contas 
ainda pouco reconhecida: o voto de ressentimento contra as ideias, 
valores e instituições dominantes. Neste caso, o acerto de contas 
consiste em usar as instituições como armas de arremesso, o que 
surpreende sondagens, analistas e líderes políticos. Em tempos 
recentes, o voto pelo Brexit e o voto por Donald Trump foram, em 
grande medida, votos de ressentimento, um acerto de contas com 
os políticos profissionais, o preço por durante tanto tempo e de 
modo tão hipócrita terem esquecido os “seus” eleitores, negligen-
ciando os seus interesses e fazendo tábua rasa das suas necessida-
des e aspirações.

Esta narrativa do ano que começa como se algo estivesse a acabar 
não é a história toda. Se fosse, não a descreveria assim. O mun-
do está cheio de resistência e luta, de gente inconformada com o 
presente estado de coisas. Cumprindo o espírito da época, também 
estas lutas surpreenderão os analistas e os políticos. Há que estar 
atento aos indícios. J

2017 sem fim

Um empate histórico parece consumar-se à 
beira do abismo, de tal modo que nem passos 
em frente nem passos atrás parecem possíveis. 
Daí a sensação de implosão, uma ordem que 
mal se disfarça de caos, um caos que, por 
repetição, parece a única ordem possível
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 Cinco Homens que Abalaram a 
Europa é o título do livro que acaba 
de dar a lume e no qual faz as bio-
grafias cruzadas de cinco ditadores, 
embora em escala e com dimen-
sões muito diferentes: Estaline, 
Mussolini, Hitler, Salazar e Franco. 
Aqui se ouve o autor, politólogo, 
um dos mais constantes analistas 
e comentadores atuais dos media 
portugueses, sobretudo no domínio 
da política internacional

Oprimiram os seus povos, e so-
bretudo três deles não só, foram 
homens solitários, que desconfia-
vam de tudo, até dos mais pró-
ximos, e não “se deslumbravam 
com nada, nem tiveram medo”. 
Nasceram num intervalo de 14 
anos entre si, e tomaram o poder 
nos respetivos países também num 
espaço de 14 anos. E moldaram, 
de modo implacável, em diversas 
medidas o século XX.  As biogra-
fias, interpretativas, de Estaline, 
Mussolini, Hitler, Salazar e Franco, 
por Jaime Nogueira Pinto, 70 anos, 
doutorado em Ciência Política 
pelo ISCSP, de que foi docente, 
empresário, autor de uma já larga 
bibliografia, com predomínio do 
ensaio político, mas na qual se 
inclui um romance, Novembro, de 
2012 e já em 4ª edição, tributário da 
própria experiência de alguém que 
esteve como voluntário na guerra 
colonial, opôs-se ao processo de 
descolonização e à situação pós 25 
de Abril, saindo do país e contra ela 
se batendo pelo menos até ao 25 de 
Novembro de 1975.
   

Jornal de Letras: Dedicou-se a uma 
empreitada. Como se diz agora, as 
personagens do seu livro são bigger 
than life. 
Jaime Nogueira Pinto: Pois são. 
Comecei a escrevê-lo na prima-
vera de 2015, já conhecia bastante 
bem a vida desta gente toda. Mas 
achei curioso juntá-los. Partiu de 
uma observação cronológica, os 
tempos de nascimento. O mais 
velho, Estaline, nasceu em 1878, 
embora, por razões misteriosas, 
praticamente até ao fim da URSS 
a data oficial de nascimento dele 
tivesse sido 1879. Depois nas-
ceu Mussolini, em 1883, Hitler e 
Salazar, com oito dias de diferen-
ça, nasceram em abril de 1889, 
e Franco em 1892. São 14 anos 
de diferença entre o primeiro e o 
último. Outra coisa curiosa é que, 
entre a ida do primeiro para o 
poder (Mussolini em 1922) e o úl-

timo, Franco, em outubro de 1936, 
também vão 14 anos.

E há muitas semelhanças entre eles?
Sim. A começar por uma coisa 
curiosa, um pouco freudiana se qui-
sermos, que é serem homens muito 
ligados às mães e com más relações 
com os pais, à exceção de Mussolini. 
Quase todos eles leem muito, quase 
todos são muito libertos do que é o 
dinheiro e das preocupações ma-
teriais. E todos vivem muito para o 
poder, não têm grande vida privada 
ou de afetos, embora Mussolini, por 
exemplo, tenha tido uma família, 
filhos e amantes. Mas todos privi-
legiam o poder político mais do que 
qualquer outra coisa.
 
Exercendo-o de uma forma 
solitária.
É muito interessante, porque a 
primeira coisa que fazem quando 
chegam ao pode, é passar a controlar 
bem o instrumento que os conduziu 
até lá, partindo de um princípio: 
‘Se me puseram a mim no poder, se 
os deixar como estão naturalmen-
te podem pôr outro’. Na verdade, 
Estaline, Mussolini e Hitler é que de 
facto abalaram o mundo. Salazar 
e Franco, de certo modo, quase 
protegeram ou isolaram a Península 
Ibérica desse abalo. Primeiro, na 
Guerra Civil de Espanha combaten-
do o comunismo, embora ajudados 
por Mussolini e Hitler, e depois 
ficando neutros na Segunda Guerra. 

Aliás, acho que eles são conserva-
dores e os outros são revolucioná-
rios, embora adeptos de revoluções 
contrárias.
 
O que impede, então, os ditadores 
ibéricos de irem mais longe?
Os dois têm um problema. As 
sociedades ibéricas são muito mais 
rurais, religiosas, com um peso 
ainda enorme da tradição, em todas 
as classes sociais. E o instrumento de 
poder na Península, os militares, é 
o mais conservador e hierarquizado 
de todos. Ao passo que o fascismo, o 
nacional-socialismo e o comunismo 
fazem uma militarização dos parti-
dos políticos: o partido está sempre à 
frente de tudo o mais. Em Portugal, 
a União Nacional era mais um ins-
trumento para escolher candidatos 
para as eleições e não tinha grande 
importância na vida política. Quem 
mandava no país era o Governo e 
quem mandava no Governo era o 
presidente do conselho, ou seja, 
Salazar. Não há qualquer papel autó-
nomo do partido.
 
Fala também, no seu livro, do 
carisma destes líderes.
Estaline, por exemplo, até tinha 
um certo sentido de humor, como 
quase todos. Hitler é exceção. Mas 
Mussolini é, dos cinco, talvez o mais 
humano. Tem uma vida sentimen-
tal complicadíssima, com muitas 
amantes, filhos fora do casamento, 
uma mulher com quem fica toda a 

vida mas que depois o vai atezanan-
do imenso. Além disso, e acho que 
isso surpreendeu muita gente, era 
talvez o mais culto de todos. Embora 
não tendo grandes estudos formais – 
o equivalente ao nosso liceu – tinha 
a preparação de um militante socia-
lista dos finais do século XIX. O pai, 
que era socialista e anticlerical, lia 
Marx a ele e aos irmãos. E Mussolini 
escrevia e falava várias línguas, foi 
jornalista político durante muitos 
anos, lia muito, aquelas leituras da 
época, os Bakunines, os Nietzsche. E 
isso vê-se: deixou dezenas de obras, 
que foram publicadas em Itália. 
 
E os outros?
Hitler e Estaline eram mais auto-
didatas. Estaline tinha andado no 
seminário, conhecia muito bem 
a literatura europeia. Tinha lido 
Victor Hugo, Zola… Curiosamente, 
ele e Hitler eram também grandes 
cinéfilos. Ambos tinham tido umas 
adolescências muito indisciplinadas, 
andado ao deus-dará, com uma vida 
boémia, criados sem pai. E eram no-
tívagos. Não consta que Hitler acor-
dasse antes do meio-dia. Passava as 
noites a ver filmes, a conversar.
 
Mas Salazar tinha fama de 
disciplinado…
Franco e Salazar, curiosamente, são 
figuras de ordem, quer na sua vida 
privada, quer na sua vida profissio-
nal. Salazar fez o seminário à séria, 
disciplinadíssimo, com boas notas. 

E Franco tinha a disciplina militar. 
Aliás, o que o leva ao poder é o pres-
tígio militar – ele era sobretudo um 
grande combatente, de Marrocos, 
onde ele fez o seu nome e criou as 
suas equipas. Salazar não, era um 
homem sozinho.
 
E não antecipou a sua sucessão.
Não. Teve a atitude de ‘depois de 
mim, o dilúvio’. Era um pessimista, 
mas pelo menos fomos poupados aos 
extremos de grande tragédia. Todas 
as outras experiências tiveram altos 
custos humanos. A Espanha teve a 
guerra civil, a Alemanha e a Itália 
o desfecho que se conhece. Mas a 
grande diferença entre estes homens 
vem das diferenças entre as comu-
nidades, entre os seus países. Salazar 
não funcionaria na Rússia, Estaline 
não funcionaria em Portugal…
 
São produto lógico da tradição dos 
seus países?
São. E com um pormenor interes-
sante: tirando Franco, que vem de 
uma família de sete gerações de ofi-
ciais de Marinha, os outros são todos 
de origens modestíssimas. Isso seria 
impossível antes da I Guerra. Nesse 
aspeto eles são revolucionários.
 
Isso dá-lhes mais força política?
Não se deslumbram com nada. E não 
têm medo também. Talvez o único 
que tenha é Estaline, sobretudo nos 
últimos anos. Salazar, mesmo não 
tendo a vida aventurosa dos outros, 
não tendo passado por experiências 
violentas, não tem medo. Além 
disso, não tem o deslumbramento 
da ascensão social: fica em Coimbra 
primeiro, e depois em Lisboa não se 
dá praticamente com ninguém, a 
não ser com pessoas que já vêm do 
tempo de Coimbra. Julgo que uma 
das razões por que não se casou, 
quando esteve a ponto de fazê-lo, foi 
não querer entrar na sociedade, ficar 
com ligações, criar dependências. 
É um traço que estes homens têm 
todos, são muito isolados. Mussolini 
era o mais aberto às relações sociais 
e, ao contrário dos outros, prezava, 
por exemplo, arte moderna, en-
quanto Hitler e Estaline combateram 
o modernismo e classificaram-no 
como arte degenerada.
 
Mussolini até era apoiado pelos 
futuristas italianos.
Todos. Ele animou muito o movi-
mento futurista. De facto, até à li-
gação e à dependência da Alemanha 
– antes mesmo a sua política em 
relação aos judeus era mais modera-
da – não há esse tipo de conflitos. É 
a diferença da latinidade em relação 
às outras culturas. No livro insisto 
em alguns detalhes de petite histoire 

Jaime Nogueira Pinto
Anatomia de cinco ditadores

RicaRdo Nabais

Jaime Nogueira Pinto: "Uma coisa que une estes líderes é curiosa, um pouco freudiana, se quisermos, que é serem 
homens muito ligados às mães e com más relações com os pais"
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A ecologia e os sonhos da razão

Celebrámos em 2016 a 
publicação da Utopia, 
de Thomas More. 
Importa recordar e 
acentuar que os leito-
res portugueses têm 

o privilégio de possuírem, graças 
à Fundação Calouste Gulbenkian, 
uma das mais competentes edições 
da obra do santo inglês. Tanto em 
rigor académico, como em clareza 
e elegância da tradução. Os profs. 
José Pina Martins (já falecido) e 
Aires A. Nascimento são ambos 
credores da nossa gratidão. Nestes 
500 anos que nos separam da obra 
polissémica de Thomas More, o gé-
nero utópico fez inúmeros discípu-
los, e separou-se em várias escolas 
e direções. A utopia tornou-se es-
sencialmente utilitarista e pragmá-
tica. A busca utópica pela melhoria 
das condições materiais de vida, 
está, aliás, muito mais patente em 
Campanella, Bacon ou Descartes, 
do que em More, ainda muito ligado 
a uma ética de simbiose entre o 
platonismo e o cristianismo. 

A versão dominante da demanda 
utópica acabou por ser traduzida na 
inovação permanente dos meios e 

dos instrumentos tecnológicos para 
o alargamento do “império huma-
no“ (human empire), como escreveu 
Bacon. Uma utopia que ganharia 
velocidade de cruzeiro apenas quan-
do se uniu ao coração produtivo do 
mercado, ajudando-o a tornar-se em 
sociedade de mercado. Com efeito, 
Karl Polanyi mostrou muito bem, em 
1944, na sua obra-prima, A Grande 
Transformação, o modo como o 
mercado, através do aprofundamento 
desregulado do capitalismo, deixou 
de ser um instrumento ao serviço dos 
interesses e necessidades da socieda-
de, para se transformar, usando uma 
expressão de Marx, numa espécie de 
novo Destino, dominado pela verti-
gem do crescimento exponencial, em 
cujo altar a sociedade, seus valores 
e culturas, são ritual e regularmente 
sacrificados.

Uma utopia define-se tanto por 
aquilo que persegue e deseja como 
por aquilo que nega e esconde. 
Uma sociedade de mercado, como 
nicho da fecundidade multipli-
cativa de uma utopia tecnológica 
da felicidade sensível e material, 
implica uma política capaz de fazer 
do consumismo e do crescimento 

contínuo da produção a sua ban-
deira de justiça. O resultado está à 
vista na demanda de milhares de 
milhões de criaturas humanas por 
um tipo de felicidade, medida por 
uma bitola estritamente imanente 
e material, que ameaça transfor-
mar a Terra num deserto. Por isso, 
a economia do discurso utópico 
acarreta, muitas vezes de modo in-
consciente, também a necessidade 
de montar um véu de ocultação e 

VIRIATO SOROMENHO-MARQUESECOLOGIA

esquecimento sobre o insustentável 
paradoxo que consiste em sustentar 
uma mobilização voltada para o 
crescimento infinito sobre o corpo 
de um mundo finito. 

Ou seja, dito de outra maneira, a 
compreensão das raízes mais pro-

fundas da crise ecológica obriga-
-nos a perceber que o nosso tempo 
levita sobre uma impossibilidade 
radical: o paradoxo de perseguir 
uma felicidade material ilimitada 
sobre os pés de barro de uma des-
prezada fragilidade ontológica.J

Thomas More Passados 500 anos sobre a publicação da Utopia, esta “tornou-se 
essencialmente utilitarista e pragmática” e na “vertigem do crescimento exponencial 
a sociedade, seus valores e culturas, são ritual e regularmente sacrificados”

O nosso tempo 
levita sobre uma 
impossibilidade 
radical: o paradoxo 
de perseguir uma 
felicidade material 
ilimitada sobre os 
pés de barro de uma 
desprezada fragilidade 
ontológica

“

porque acho que ela ajuda a ver o 
lado humano destas personagens, 
que não estão 24 horas a comandar 
exércitos, a fazer revoluções ou a 
ordenar execuções.
 
Com o atual aumento dos 
nacionalismos e fenómenos como 
o de Trump, há um certo discurso 
antipartidos políticos que se 
assemelha ao de alguns desses 
ditadores?
Os fenómenos a que chamamos 
agora populismo não têm uma teoria 
antidemocrática. Há até um discurso 
contrário: nós somos a maioria do 
povo, as classes dirigentes, os media, 
os banqueiros, a Europa, são uma es-
pécie de usurpadores da voz do povo. 
E os partidos do sistema representam 
essa elite minoritária. Há paralelos, 
mas não há uma teoria. Além disso, 
estes líderes todos tinham uma pre-
paração política, intelectual, bastante 
diferente dos da atualidade. Podiam 
ser demagogos, mas eram-no porque 
lhes dava jeito. E Salazar e Franco não 
são nada demagogos.
 
E essa ideia dos homens 
providenciais não está presente 
em alguns dos discursos políticos 
atuais?

Não, a ideia do homem forte traduz-
-se no conceito de que é a autorida-
de que protege os fracos. Acho que 
houve um erro fatal da campanha 
de Hillary Clinton, no fim, que foi 
o de ir buscar atrações musicais. É 
passar um atestado de atraso mental 
ao povo. Creio que isso também foi 
chão que deu uvas.
 
Embora ela viesse a ter mais de dois 
milhões de votos que Trump…
Se esses votos fossem estrategica-
mente espalhados por outros sítios, 
permitiriam a eleição dela. Mas o 
sistema é assim. Os EUA não são uma 
democracia, são uma república. Os 
Founding Fathers quiseram que fosse 
assim. Mas acho que os democra-
tas enterraram-se nos buracos que 
abriram, quando, de certo modo, e 
já há uns anos, quiseram compensar 
a perda progressiva do eleitorado dos 
operários brancos com as tais elites 
minoritárias. E há que contar com 
a altíssima taxa de abstenção, que 
é impressionante. Os EUA têm 300 
milhões de habitantes e votaram 
120 milhões… Vamos ver como 
corre. Devo ter sido a única pessoa 
em Portugal que disse sempre que 
Trump ia ganhar, ou que tanto um 
como outro podiam ganhar.

Porque o disse?
Os dados estavam lá. Ia ver, como 
toda a gente os resultados das 
sondagens e a ele – que, cla-
ro, teve uma avalanche, porque 
apanhou Michigan, Wisconsin, 
Pensilvânia… – bastava ganhar em 
New Hampshire para ser eleito, 
chegava aos tais 270 votos no colégio 
eleitoral. Na véspera, isso estava nas 
projeções todas. Acho que aconte-
ceram duas coisas. Uma é a ideia, 
primitiva de que se a gente não olhar 
o diabo vai-se embora (risos). A 
segunda é mais ideológica: a ideia 
de que o povo é bom e os eleitores 
não vão querer este homem, que é 
mau. O que é também uma ideia um 
pouco primitiva…
 
Antes deste livro escreveu sobre 
Portugal, o período revolucionário 
e a descolonização, no seu romance 
Novembro.
São duas datas, em  novembro 
de 1975: a 11, a independência de 
Angola, o fim do império; e a 25, 
o fim da revolução. E o ponto que 
faço, embora as minhas persona-
gens estejam mais ligadas à questão 
do império, é que acabaram então os 
dois projetos ideais destas gerações. 
E, de certo modo, as personagens 

dizem - agora pronto, vamos para o 
centrão...
 
Refere, no prefácio do seu romance, 
que a sua própria visão das coisas 
rumou para o centro.
Não é mais para o centro. A ideia 
que tenho é que nós não pode-
mos, e a minha geração foi um 
pouco vítima disso, arrastar como 
uma maldição de família o peso 
das derrotas. Porque senão, de 
facto, estamos a cortar qualquer 
esperança até aos que vêm ter 
connosco. Não posso fazer uma 
espécie de transmissão dessa 
herança pesada aos meus filhos, 
que apesar de tudo já nasceram cá 
em Portugal, após o regresso de 
Angola. A grande força das ideias 
é que elas podem ser transcen-

dentes à História, não nos deve-
mos deixar sufocar pela História 
nem no sentido de nos tornarmos 
arrogantes, orgulhosos e absolutos 
com as vitórias, mas também não 
nos devemos deixar acabrunhar 
com as derrotas.
 
Hoje ainda acha que foi uma 
derrota?
Historicamente foi. Também não 
podemos negar a História. Foi uma 
mudança na vida do país. Mas no 
meu caso resolvi isso muito bem. 
Hoje em dia viajo para os países 
que foram colónias e tenho muito 
boas relações com as pessoas que 
lá estão. Tenho, aliás, um livro, 
Jogos Africanos, que explica isso 
tudo. Queria explicar isso antes que 
alguém o fizesse por mim (risos). 
Acho que há diferença entre convic-
ções e fanatismo. Temos convicções 
e defendemo-las pela palavra, se 
for preciso pela força. Mas, depois, 
sobretudo em sociedades como as 
nossas, plurais, para não sermos 
uma espécie de eremitas, temos 
também de dar essa margem aos 
outros. E tenho essa experiência – 
toda a minha vida vivi em oposição, 
até porque não era salazarista no 
tempo de Salazar.J

Toda a minha vida 
vivi em oposição, 
até porque não era 
salazarista no tempo 
de Salazar

“
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CADERNO  
DE SIGNIFICADOS
Tiago Patrício

 O hospital público da cidade 
funcionava num edifício antigo 
e austero que a maioria dos 
habitantes não apreciava. Para 
além disso, os médicos eram muito 
zelosos das suas especialidades e 
punham dificuldades aos doentes 
que entravam nas urgências com 
vontade de passar diretamente 
para o Bloco Operatório. Na 
unidade de Fisiatria, por exemplo, 
havia muitas reclamações dos 
utentes que pretendiam aceder aos 
tratamentos:
– Quero tudo aquilo a que tenho 
direito. Pago impostos afinal.
Alguns médicos contradiziam os 
doentes nas consultas e diziam que 
os exames tinham dado negativo e 
que podiam voltar para casa ou para o 
trabalho, mas os utentes reclamavam 
e exigiam o afastamento desses 
profissionais.
Era evidente que o velho hospital já 
não correspondia às expectativas 
dos habitantes: era cada vez mais 
difícil obter longos internamentos e a 
Unidade de Cuidados Intensivos era 
uma espécie de lugar de elite quase 
sempre desocupada:
– São os melhores quartos das 
redondezas e estão às moscas.
Por isso, foi com naturalidade que 
abriram um hospital particular na 
cidade, onde toda a gente podia 
ter tudo aquilo que desejava. As 
pessoas chegavam à receção como 
se estivessem num hotel e entravam 
pelos gabinetes como se estivessem 
numa área de lazer. Havia pessoas que 
iam logo de manhã para as urgências 
e depois escolhiam uma especialidade 
à sorte:
– Para mim tanto faz. É a que estiver 
com mais disponibilidade.
Outros preferiam fazer exames e 
escolhiam ressonâncias de manhã, 
tomografias à tarde e biopsias aos 
fins-de-semana para aproveitar 
o internamento. Até que chegou 
a moda das operações: primeiro 
as pequenas cirurgias e depois 
as grandes intervenções e os 
transplantes:
- Para mim era um fígado novo, sff.
Naquele hospital faziam-se operações 
à coluna vertebral, sessões de 
radioterapia e acabaram de vez com a 
angústia dos resultados dos exames. 
Ali era só entrar e pedir:
– Olhe, esta semana apetece-me um 
by-pass, pode ser para amanhã? Estou 
cá com uma vontade.
Ou então:
– Para mim não é preciso abrir nem 
cortar nada, era só uma anestesia 
geral para passar cá a noite. Obrigado, 
sim.J

Hospital 
Particular

CRÓNICA
Jacinto Rêgo de Almeida

O livro de Robert Darnton aborda a 
censura e o pensamento dos censores 
na França dos Bourbon, na Índia então 
colónia britânica, no século XIX, e na 
Alemanha Oriental no século XX

“

As imagens de livros a serem queimados em 
praças aterrorizam os homens. Histórias e 
histórias que levaram leitores a viajar pelo 
mundo, pela História, que os emocionaram, 
alegraram, alguns mudaram até as suas vidas 
após leituras, enfim… livros queimados em 
labaredas públicas sob a vigilância arrogante 
de militares armados. Censores escolheram 
esses livros destinados à fogueira enquanto 

alguns resistentes esconderam exemplares em estantes secretas, 
lugares escondidos do poder público como no filme Fahrenheit  451, de 
François Truffaut. Quem foram esses censores?

O historiador norte-americano Robert Darnton -  especialista 
em história da França no século 
XVIII, antigo diretor da Biblioteca 
da Universidade da Harvard e 
galardoado em 1995 com o prémio 
National Book Critics Circley – 
para escrever o seu livro Censors 
at work (2014), pesquisou durante 
mais de duas décadas documentos 
arquivados na Bastilha (Paris), no 
Serviço Civil Indiano responsá-
vel pela administração colonial 
inglesa e, quatro meses antes da 
reunificação da Alemanha (em 
1990), visitou o setor de ficção 
da Administração Central da 
Publicação e Comércio de Livros 
da República Democrática da 
Alemanha(RDA). Ao perguntar 
ao censor Hans-Jurgen Wesener 
como ele via o seu trabalho, obteve 
como resposta: “Planeamento”. 
Enfim, como outros setores da 
vida na RDA, a literatura devia ser 
planeada.

O livro de Robert Darnton 
aborda a censura e o pensamen-
to dos censores na França dos 
Bourbon no século XVIII, na Índia 
então colónia britânica, no século 
XIX, e na Alemanha Oriental no 
século XX. Os ofícios de censores (académicos, cientistas, intelec-
tuais e também escritores) encontrados na Bastilha revelam orgulho 
no trabalho que realizavam. Um deles escreve: “Defendo a honra da 
literatura francesa”; e no seu entendimento melhoravam os livros,tra-
tava-se de uma censura positiva. 

Imprimir livros na França dos Bourbon era privilégio concedido 
pelo rei e para tal tornava-se necessário obter o parecer de um censor. 
Os autores em geral conheciam os censores, discutiam passagens das 
obras e o seu nome e parecer era publicado no início do livro. Críticas 
ao rei ou à igreja publicadas traziam graves dissabores também ao 
censor. A grande maioria dos livros identificados com a literatura 
francesa do Iluminismo, para fugirem às leis reais, foram impressos 
fora de França, circulavam clandestinamente no país e a polícia do 
regime enviou para a Bastilha escritores e pessoas do sofisticado sub-
terrâneo literário que fazia circular as obras. A natureza deste sistema, 
diz o historiador norte-americano, é mais complexa do que a ideia 
simplista de que a censura é a história da repressão contra a liberdade. 

Já na Índia do século XIX a situação foi muito diferente. Em 1867, 
o Serviço Civil Indiano iniciou o registo de todos os livros publicados 
no país. Todos os editores eram obrigados a doar três exemplares das 
obras editadas e a preencher um impresso com informações sobre 
cada uma delas. Até ao início do século passado foram catalogados 

cerca de 200 mil livros com comentários de funcionários da Coroa 
britânica. Após a primeira revolta anticolonial em Bengala, em 1905, a 
administração inglesa analisou o enorme banco de dados que criara e 
deu-se conta de que muitos dos livros que incentivaram os nacionalis-
tas estavam registados. E iniciou a perseguição política, julgamentos e 
prisões de autores e editores.

Na Alemanha Oriental foi criada uma grande burocracia para 
“planear” a literatura nacional. Entre o secretário-geral do Comité 
Central do Partido Comunista e os censores com quem Robert 
Darnton conversou havia quatro níveis hierárquicos intermediários 
que mobilizavam centenas de funcionários. Apesar disso, a censura 
exercida pelos próprios autores, editores (editar e censurar eram par-
tes do mesmo trabalho), críticos e resenhistas, entre eles altos quadros 

do partido, tornou-se o mais eficiente 
método de censura a livros no país. São 
conhecidas as formas de vigilância po-
lítica a Bertolt Brecht e Heiner Muller, 
teatrólogos e intelectuais da Alemanha 
Oriental de referência mundial. 

Quando vemos em imagens de ar-
quivo históricos os livros a serem quei-
mados em praças na Alemanha nazista 
ou no Chile de Pinochet, não conhece-
mos as personalidades e o pensamento 
dos censores, agentes desse processo 
extremo e público de intimidação de 
uma sociedade em relação à literatura. 
Robert Darnton afirmou, em entrevista, 
que é um ardoroso defensor das liber-
dades civis e um historiador antiquado, 
que gosta da imersão nos arquivos e 
nas pesquisas em Paris, ano após ano, 
continuou a esbarrar em censores. É um 
crítico severo das formas de controlo 
implantadas nos EUA após os atentados 
de 11 de Setembro de 2001 e ressalta que 
“a história não ensina nada”, mas as 
experiências do passado podem servir 
de alerta para o presente. Acrescenta: 
“Na era da internet, o governo tem uma 
capacidade enorme de vigiar as nossas 
menores ações. O perigo da censura é 
muito maior agora.” 

Ocorre-me o regime do Estado Novo em Portugal em que muitos 
perigos eram antiquados e simplórios comparados com os dos dias 
atuais. A censura aos livros foi apenas objeto de artigos de jornal e de 
programas de televisão depois da Revolução de 25 de Abril, quase não 
conhecemos os censores dos cerca de 900 livros censurados, proibi-
dos ou apreendidos de Aquilino Ribeiro, Miguel Torga, Urbano Tavares 
Rodrigues, Alves Redol, Vergílio Ferreira, Natália Correia, Manuel 
Alegre, Jorge Amado, Jean-Paul Sartre e tantos outros, muitas deze-
mas e dezenas de escritores. E lembro um resistente, o senhor Barata, 
dono da Livraria Barata, na Avenida de Roma, um lugar de referência 
na Lisboa desde os anos 60. 

Lembro-me do dia em que lhe encomendei dois ou três livros 
proibidos, depois de me ser apresentado por um amigo comum. “Vou 
ver se consigo arranjar. Passe cá na semana que vem”, segredou-me 
com a cara fechada e o ar triste com que sempre o conheci. E alguns 
dias depois lá estavam os livros dentro de um envelope pardo que foi 
buscar numa sala ao fundo da loja e me entregou com cautela. Estive 
várias vezes com ele depois da Revolução de 25 de Abril, as suas preo-
cupações eram outras, a sustentabilidade da loja num mundo livreiro 
que anunciava mudanças profundas. Cara fechada e ar triste, morreu 
em condições trágicas anos depois da restauração da liberdade em 
Portugal. Paz à sua alma.J

A censura e os censores  
ao longo da história

‘As imagens de livros a serem queimados em praças aterrorizam 
os homens’
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À MARGEM... EDUARDO LOURENÇO

“

Legenda Cinza Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

Como dar uma ideia ao 
que recusa a ideia e só tem 
sentido por se opor a ela, 
por ser “experiência”, 
ato vivido, participado, 
concelebrado por atores 
e espectadores, missa 
agitada num mundo sem 
templos?

Dar por isso e protestar 
em comum tal é o 
“happening”. Pelo 
menos é o que Lebel se 
esforça por nos dizer 
com grande e sábia cópia 
de referências do velho 
mundo cultural, de que 
a Fenomenologia e o 
Marxismo pagam a maior 
elevada fatura

Meditação sobre o hapenning 

Em superfície os 
Estados Unidos 
parecem perder em 
vários quadrantes. 
Se calhar é ilusão 
nossa. O mais 
espantoso é que 
ganham sobre 
todos os tabuleiros 

onde se joga ou já se não joga o que 
uma antiquíssima, e porventura 
convencional tradição, chama Cultura. 
Em vagas sucessivas, com um atraso 
cada vez menor, as explosões alarmadas 
e alarmantes do subconsciente 
americano – vanguarda do mundo 
– chegam à Europa que as recebe de 
joelhos. Justo retorno das coisas para 
compensar o tempo em que Boston 
e Filadélfia recebiam em êxtase os 
tormentos da alma europeia. A última 
explosão chama-se “happening”, 
modestamente “acontecimento” e vale 
a pena meditar nele, forma arcaica de 
comportamento que não deixa de ter o 
seu sabor na circunstância.

 Ou antes, no “acontecimento” 
por excelência, que é o “happening”. 
Como dar uma ideia ao que recusa a 
ideia e só tem sentido por se opor a 
ela, por ser “experiência”, ato vivido, 
participado, concelebrado por atores 
e espectadores, missa agitada num 
mundo sem templos? O mais prático é 
recorrer ao seu mais distinto corifeu 
europeu, Jean Jacques Lebel*, que 
na boa tradição anti-happening 
cartesianíssima da sua pátria não pôde 
receber, nem celebrar a mensagem sem 
a “pensar”. Isso nos valeu um ensaio 
sofisticadíssimo mas útil, onde os 
manes de Brecht, de Artaud, de Husserl, 
de Freud e de Marx se dão alegremente 
as mãos numa explosiva camaradagem 
destinada, ao que parece, a evitar que 
mais alta e definitiva explosão nos 
advenha. O livrinho está tão certo 
do sucesso que as suas escassas 100 
páginas valem os seus 80$00. Que 
os valem bem, só pelas ilustrações, 
sem as quais se poderia pensar que 
se trataria de um “canular” distinto 
da rua de Ulm. É mesmo com a ajuda 
das ilustrações que contamos para 
“meditar” a meias sobre o “happening”.

Afinal de que se trata? De uma 
contra-corrente artística que reage á 
industrialização da cultura inventando 
– em Tóquio, em Paris, em Buenos 
Aires, em Nova Iorque, em Estocolmo, 
em Amesterdão – o que convencionou 

chamar-se de happening ou quadros 
vivos – em vias-de-se-se-realizar….É 
assim que o happening se auto-reclama 
nas capas do livro de Lebel. Para melhor 
o situar acrescente-se que o happening 
é, portanto, por excelência, uma arte 
de participação e de revolta na qual a 
experiência criadora supera o resultado, 
vendável ou não”. Quando se tem em 
conta que o happening é americano esta 
última confidência vale o seu peso de 
ouro, se é lícito utilizar tão americana 
metáfora.

Esta auto-apresentação abre 
duplamente o apetite. Para o passado, 

em que a sombra de Marcel Duchamp 
e o ato surrealista toma proporções 
fantásticas e proféticas, e para o 
futuro, livre assim por este golpe de 
estado cultural de todos os castelos, 
labirintos mais ou menos kafkianos, 
toda a música da “incomunicabilidade” 
à Antonioni ou Bergman. Eis-nos 
reunidos, confraternais, misturados, 
atores-espectadores de uma festa-
pública de revolta que nos subtrai 
as doçuras masturbadoras das 
sempiternas “questões privadas” de 
uma “alma” que não há ou nos tiraram 
sem que nós déssemos por isso. Dar 
por isso e protestar em comum tal é o 
“happening”. Pelo menos é o que Lebel 
se esforça por nos dizer com grande 
e sábia cópia de referências do velho 
mundo cultural – sempre é melhor ter 
padrinhos nestas revoluções – de que a 
Fenomenologia e o Marxismo pagam a 
maior elevada fatura.

O jornal Le Monde, quinta essência 
de um mundo – o mundo burguês, 
justamente -  descreve pela pluma bem 
educada de Bertrand Poirot Delpech 
uma sessão recente de  "happening 
em Paris”, ou com mais evocadora 
precisão em Pigalle: “O organizador da 
soirée, Jean Jacques Lebel, inscrevera 
no programa uma montagem de filmes 
amadores no estilo de Mondo Cane de 
fundo sonoro pornográfico, uma rega 
de quilos de açúcar sobre uma mulher 
meia-nua, o streap-tease de uma 
religiosa, uma besuntadela com creme 
de chantilly, em seguida o 'estupro' 
de uma pessoa obesa com a máscara 
do general De Gaulle e o manejo 
pseudo-ritual de acessórios futuristas, 
nomeadamente de um engenho 
hidráulico supostamente à base de 
urina, cujo produto era projectado na 
sala…"

A descrição de Le Monde termina 
com o comentário: “Sucedendo aos 
fotógrafos, cuja gula contrastava com 
o aborrecimento do público, flashes 
cegantes acabaram de despertar os 
espectadores, visivelmente irritados, 
por se terem julgado à la page nesta 
chienlit d’atelier cuja falsa provocação 
pueril evocava a idade mental do bébé 
que esparramava a papa com as costas 
da colher". O suelto intitulava-se, como 
é justo, “a arte do futuro”….. Que podia 
intitular-se, com ironia ou sem ela, de 
arte do presente sem mais horizonte e 
futuro que o do sarcasmo e da irrisão. O 
nosso como puro caos.J

Este texto, inédito, é datável de 1969/70. Recorde-se que Jean Jacques Lebel é um artista, poeta, editor e ‘ativista’ francês, 
hoje com 80 anos, que foi o introdutor no seu país do happening, que considera “uma forma de antropologia crítica”, e que 
além das obras que publicou desenvolve(u) intensa atividade de organização de espetáculos, exposições, manifestações, etc.    

Jean Jacques Lebel (em baixo) e um dos hapennings por si organizados
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Começar um ano tem 
de ser um instante 
menino, de aceleração 
cardíaca e ternura, 
uma certa paixão outra 
vez, até por todas as 
coisas, corajosamente, 
como sucede a quem 
decide que vai voltar à 
escola (...) Tudo quanto 
não seja desistir é 
melhor ideia de futuro

‘2017 é um lugar estreito entre o brexit, o terrorismo e Trump’

“
vasta multidão nos devesse conferir força e, ao menos, a 
gratificação da companhia.

Ainda assim, prestei atenção sobretudo a quem se 
dotou da coragem. Apreciei como os amigos anunciaram 
pequenas exigências para o novo ano, como se fossem 
mais fortes do que Trump e o quisessem humilhar 
com uma moral superior. A vida vale a pena por essas 
grandezas, tamanhos do espírito mais do que medições 
rigorosas às posições que podemos ocupar. O espírito 
dos que mantêm planos e se revigoram é o que mais 
nos deve inspirar. Assim, alguém vai inscrever-se num 
doutoramento, alguém vai acabar um casamento, alguém 
vai abrir uma loja, alguém vai ler Proust. Todos convictos 
de que enlouqueceram. Todos suspeitando falhar. Mas 
todos urgentes na fuga. Mais desafiados do que os que 
apenas querem passar entre os pingos de chuva, estes 
querem correr entre os pingos de chuva.

Um amigo está convencido de que os cães, 
desenvolvidos agora que estão e ajudados por nova 
tecnologia, passarão a falar. Pergunta-me por que causa 
me moverei. Respondo-lhe que, assim sendo, a mesma. 
Tenho pelo meu cão um carinho infinito, quero-o a 
filosofar sem timidez e quero entender porque refila 
quando ponho Cecilia Bartoli a cantar. Talvez os animais 
sejam a chave para a compaixão. Resto disso, estou 
soterrado em livros e vejo os anos como fraudes contínuas 
nos projetos de leitura. Quero ler. Procurar na sabedoria 
do mundo onde estará a minha felicidade.

Tudo quanto não seja desistir é melhor ideia de futuro.

Costumava ser mais fácil começar 
um ano com revisões de sonhos 
e ajustes à realidade. Tínhamos 
olhos de super-heróis porque 
víamos sobretudo por esperança, 
imaginávamos a superação 
dos obstáculos mais do que a 
contingência de desistir. Não estou 
a sugerir que desistamos agora, 

mas é certo que o mundo chega a muitas ideias de fim, o 
pensamento de décadas andava a prometer um apocalipse, 
não se sabia muito bem de o quê. Se acabavam apenas as 
ideologias, a cultura, as fronteiras e talvez os países, o 
capitalismo, qual capitalismo, porque todos os regimes 
redundam numa equação bancária que considera todos 
ou apenas alguns. A verdade é que começávamos um 
ano a tirar medidas aos sonhos e, por mais distantes que 
estivéssemos, era até mais legítimo querer tudo. Hoje, o 
mundo inteiro à deriva, reclamar qualquer aventura maior 
é indecoroso. Somos convidados a uma quietude que se 
reveste de sensata, para não sucumbirmos à falha de uma 
grandeza qualquer, para não sucumbirmos à memória de 
quem já fomos, do que já 
sonhámos. Pois, quero 
muito protestar contra 
isso.

Começar um ano 
tem de ser um instante 
menino, de aceleração 
cardíaca e ternura, uma 
certa paixão outra vez, 
até por todas as coisas, 
corajosamente, como 
sucede a quem decide 
que vai voltar à escola, 
saber matemática, ou 
viver solteiro e dominar 
a técnica do arroz seco, 
emagrecer a sério, curar 
males físicos e carências, 
ganhar autoestima, 
enfurecer por brio, 
nunca por amargura, 
aprender a dançar aos 
pares, ser cúmplice, ou 
viajar muito para lá da 
rede do Starbucks e falar 
línguas bizarras, que é o mesmo que assumir bizarrias e 
isso poder conter segredos para se ser feliz. Tenho muita 
saudade do tempo em que havia a oportunidade para 
mais do que ver as pessoas à esgana da sobrevivência, 
entregues a uma rotina que sugere a manutenção do 
pouquinho mais do que a possibilidade de uma verdadeira 
superação.

2017 é um lugar estreito entre o brexit, o terrorismo e 
Trump. Entre a Rússia e a Turquia, a Coreia do Norte e a 
convulsão interminável da América Latina. A felicidade 
pode estar em passar por tão inevitáveis ameaças como 
quem passa por entre os pingos da chuva. Toda a gente 
se coloca em modo elementar de sobrevivência mais do 
que na posição de quem se confronta com o que lhe é 
imposto. Podemos cada vez menos perante a desfaçatez 
dos inimigos. Podemos cada vez menos perante a 
surpreendente constatação de quem são os inimigos. 
Somos uma multidão ao abandono. Algo nos define por 
uma impressão de abandono. Ainda que a imersão na 

Ainda esperar
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PARALAXE
Afonso Cruz

Muitas vezes me vejo confundido com 
a realidade, quando por exemplo abro 
a janela pela manhã e vejo a neblina a 
cobrir o campo. E, nessas alturas, tenho 
dificuldade em evitar a exclamação de que 
o mundo é perfeito e somos nós que não o 
compreendemos e não sabemos manter-
nos em harmonia com a natureza

“

Não exijas que aconteça como tu desejas 
que aconteça. Antes queiras que acon-
teçam as coisas como acontecem - e 
quão feliz, então, não serás tu!

A frase acima é de Epicteto. Poderia 
estar incluído num livro de autoajuda, 
daqueles que nos explicam como ser 
feliz para sempre, como viver um conto 
de fadas em vez de ter uma vida.

Em vez de aplaudir todas as coisas que acontecem, porque 
cremos fazerem parte de um plano qualquer que não entende-
mos, pois o mundo é perfeito (apesar de haver nele demasiadas 
explosões), não imagino nada 
mais intrinsecamente huma-
no do que torcer a espinha da 
realidade. A virtude humana 
é conseguir criar a sua. Se o 
mundo não faz sentido, inven-
tamos um. Prometeu roubou o 
fogo dos deuses e nós, se não o 
conseguirmos de outra manei-
ra, seguiremos este exemplo e 
roubaremos ao absurdo, como 
nos incitou Sartre, um sentido.

Kazantzakis costuma fazer-
-nos refletir, nos seus roman-
ces, sobre algo muito helénico: 
o conflito de Prometeu com 
Epimeteu. O primeiro pen-
sa antes de agir – é isso que 
o seu nome significa – e o 
segundo age antes de pensar. 
Evidentemente, o segundo 
não pára de fazer asneiras, 
pois adianta-se ao irmão. 
Epimeteu age compulsivamen-
te. Fica Prometeu com a tarefa 
de corrigir as suas asneiras. 
Para Kazantzakis, o Homem é 
Prometeu e Deus é, em certa 
medida, Epimeteu, e cabe-nos 
a nós corrigir todos os defeitos 
da sua Criação. Kazantzakis era 
ateu, mas em algumas coisas 
pensava como um monge, ainda 
que um monge desfocado, 
distorcido, um monge isolado 
no cimo de uma montanha que 
levanta os braços e insulta o 
Céu. 

O pensamento de 
Kazantzakis não o fez popular 
no seio da Igreja, especialmen-
te depois de publicar o  livro 
Askitiki (Ascese), cujo subtítulo 
era Os Salvadores de Deus. Ao 
contrário de um epicurista ou 
de um estoico ou de um taoísta, 
Kazantzakis não se acomodava 
à natureza e à vida, à harmonia do cosmos. Para ele não havia 
essa harmonia, o trabalho de Deus, em quem aliás não acredi-
tava, fora mal feito. Cabia ao homem salvar o Demiurgo, salvar 
a natureza, melhorar o mundo. Cabia ao Homem corrigir (tra-
balho que, olhando para a História, temos sido de uma incom-
petência atroz). Kazantzakis era filho de um homem que lutara 
contra os turcos. O pai tinha vergonha dele, que manejava uma 
caneta em vez de uma espingarda, mas a inconformidade era 
a mesma em ambos, pai e filho. Um contra os turcos, outro 
contra a injustiça da vida. Kazantzakis era um soldado, um bom 

soldado. Para ele, Deus, em quem não acreditava, era como um 
velho incapaz de comer sozinho, um velho que precisava que 
alguém lhe desse a comida à boca. Precisava do Homem para 
sobreviver. E, ao levar a sopa à boca desse Deus inexistente, 
salvávamos o mundo.

Giovanni Pietro Bellori tem esta mesma noção, mesmo que 
seja mais comedido no que respeita à divindade. No manifesto 
publicado em 1672  diz-nos que os "nobres pintores e escultores, 
imitando o Primeiro Obreiro, concebem também no seu espírito 
um modelo de beleza superior, e sem o perder de vista alteram 
a natureza corrigindo-lhe as cores e as linhas". A ideia de cor-
reção surge da crença de que vemos apenas as sombras de um 

mundo perfeito, um mundo que 
pode ser pintado, mas que quando 
é fruído sensorialmente é apenas 
uma aproximação mais ou menos 
tosca das Ideias.

Dentro da arte esta ideia surge 
amiúde, mas Simon Leys tem ainda 
uma outra perspetiva sobre o mesmo 
assunto, dizendo que a obra finali-
zada não tem a possibilidade da cor-
reção, de ser melhorada em relação 
ao mundo das Ideias, apenas remete 
para esse mundo como um dedo que 
aponta: "A obra não passa de um 
resultado acidental, secundário, um 
resíduo visível ou audível — 'não é 
mais do que a pegada de um cisne 
selvagem na neve'" (Simon, Leys. 
The Hall of Uselessness: Collected 
Essays). A pegada na neve aponta 
para o cisne, mas é uma paupérri-
ma representação da totalidade da 
ave. De resto, a assunção de que a 
realidade está muito aquém desse 
outro mundo das Ideias é recorrente 
em várias áreas, na arte, na filosofia, 
na matemática. 

Qualquer criança consegue 
perceber que o mundo poderia ser 
diferente, qualquer pessoa o con-
segue imaginar mais justo e menos 
cruel, e essa ideia de utopia, longe de 
nos tolher e de nos aprisionar, é um 
motivo de revolta, de ação e de rea-
lização. A verdadeira felicidade não 
está nesses livros de autoajuda, que 
ecoam a frase de Epicuro (Não exijas 
que aconteça como tu desejas que 
aconteça. Antes queiras que acon-
teçam as coisas como acontecem - e 
quão feliz, então, não serás tu!), mas 
na tentativa de corrigir alguma coisa, 
de melhorar o mundo, de levar-mos 
uma colher de sopa à boca de um 
deus cansado ou desistente. 

Sentimos realização quan-
do conseguimos fazer algo cujo 

resultado está mais próximo daquilo que idealizámos e não em 
aceitar simplesmente aquilo que nos oferecem como sendo a 
única possibilidade. Ainda que deva conceder que, muitas ve-
zes, me veja confundido com a realidade, quando por exemplo 
abro a janela pela manhã e vejo a neblina a cobrir o campo. E, 
nessas alturas, tenho dificuldade em evitar a exclamação de que 
o mundo é perfeito e que somos nós que não o compreendemos 
e não sabemos manter-nos em harmonia com a natureza. Mas, 
dura pouco, há muito trabalho a fazer e não nos foi concedido 
muito tempo de intervalo ou de descanso.J

Corrigir, corrigir, corrigir

O Céu é um lugar onde nunca 
nada acontece", repete 
David Byrne numa das 
suas mais famosas canções 
ao serviço dos prodigio-
sos Talking Heads. Essa 

ideia monótona de paraíso foi várias vezes 
veiculada ao longo dos tempos. O Paraíso é 
a Suíça do além, com uma trupe de cidadãos 
responsáveis, atentos e obedientes, com um 
espírito de cidadania apurado, que faz com 
que deixem sempre tudo impecável, imacu-
ladamente limpo, rigorosamente funcional. 
Ao contrário do Inferno, que se assemelhará 
mais ao Brasil, de ruas sujas, trânsito e servi-
ço disfuncionais, corrupção de estado, mas 
constantemente em festa. É no inferno que 
se encontram as pessoas mais interessantes. 
Deus é perfeito e perfecionista, tudo o que 
lhe dissermos soa a pequeno e redundante, o 
diabo, dentro de toda a sua alarvidade, é um 
tipo com quem se pode ter uma conversa.

Claro que há uma contradição nesta 
linha de pensamento. Porque sendo Deus 
perfeito e sendo o Céu um lugar divino, 
nunca poderá padecer do defeito da mono-
tonia. Nem este nem nenhum outro. Pelo 
que idealmente o Paraíso será um lugar tão 
perfeito que até terá as suas imperfeições, 
apenas estas tornam suportável viver nele 
uma eternidade. Ou seja, um paraíso bem 
construído é necessariamente temperado 
com umas pitadas de inferno, só para lhe 
dar gosto. 

Assim se pretende também a Terra, 
perante a crescente ameaça da inteligência 
artificial. A cavalgada da AI tem sido avas-
saladora. Um dos domínios que brevemen-
te dará mais nas vistas são os carros sem 
condutores. Hoje discute-se ainda o grau 
de fiabilidade. Pessoas que se habituaram 
a andar de elevador para cima e para baixo 
afirmam não confiar numa máquina para 
lhes conduzir o carro. Mas é certo que o 
grau de fiabilidade dos automóveis sem 
condutor aproxima-se drasticamente dos 
cem por cento. O resultado, num futuro 
não assim tão distante, é que os condutores 
humanos serão dispensáveis, o que fará 
com que o trânsito das cidades melhore 
significativamente e os acidentes acabem. 
Vamos ficar a saber as horas precisas a que 
chegaremos onde nos esperam, sem gran-
des desculpas para atrasos. Na verdade, a 
longo prazo, nem precisaremos de chegar 
a lado nenhum, pois haverá máquinas a 
desempenhar as nossas funções muito 
melhor do que nós. E tudo funcionará sobre 
rodas.Chegaremos à abolição do erro, da 
falha. Mas, o que seria das nossas vidas sem 
pequenos acidentes? A mais inteligente 
das inteligências artificiais será aquela que 
funcionar com erros que só os humanos 
cometem. Queremos carros que choquem, 
mas muito ao de leve.JL

A apologia  
do erro
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depois, dão muito menos traba-
lho, não é?". "Depois"? Ela não 
percebeu logo. "Porque não há que 
desmaquilhá-los, depois, como 
acontece connosco". Ela concor-
dou, com um sorriso. "Então, até 
já!", esperando que eu regressasse 
daí a pouco. Mas eu decidi lavar a 
cara em casa. Fiz de morto…

12 de dezembro
Não consegui, até hoje, convencer 
a família de que, a minha prenda 
de Natal ideal seria uma camiso-
la branca de alças, sem mangas, 
muito neorrealismo italiano nos 
domingos ensoleirados a pre-
to e branco, que, em matéria de 
elegância e distinção, disputa com 
os fatos-de-treino que andam 
pelos centros comerciais. A grande 
dúvida é se terei de a complemen-
tar com um cordão de ouro e uma 
discreta tatuagem militar. Mas 
terá cachet operacional colocar no 
braço “EPAM, Lumiar, 1973”?

13 de dezembro
Ontem, jantar num restaurante. 
Aniversário de uma amiga, entre 
amigos. Levo gravata? "Vais ver 
que os homens vão de gravata!" 
Fui ver. Todos os homens iam de 
gravata? Não. Eu não ia. 
Hoje. Almoço noutro restaurante. 
De trabalho. De gravata, claro. 
Entrei. O meu elegante interlocutor 
estava sem gravata. Já não percebo 
nada...

21 de dezembro
Aquela figura da "geringonça" 
olhou para mim com um ar per-
plexo, quando deixei cair, em con-
versa, que podia estar interessado 
num determinado cargo oficial.  
Ouvira-me, nos últimos anos, jurar 
a pés juntos que não estava dispo-
nível para exercer qualquer lugar 
no Estado: havia qualquer coisa 
que não batia certo. “Era capaz 
de aceitar uma certa função não 
remunerada...”. Deve ter pensado 
que eu estava a meter uma discreta 
"cunha" para um lugar de prestí-
gio. “É um cargo que ambiciono 
desde há cerca de três décadas.” 
Isso atirava para os anos 80. Pediu-
me que concretizasse. “Era para 
membro da Comissão Permanente 
da Hora”. O que faz essa comissão? 
Expliquei que, por lei, lhe compete 
aplicar o regime de Hora Legal, as-

sunto que tem a ver com a Europa 
e com o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. “Mas estás mesmo a 
falar a sério?”, questionou. “Claro 
que sim e agora tenho mais tempo, 
o que deve ser importante para 
um organismo que trata precisa-
mente de temas de tempo...”. Terá 
acreditado? 

22 de dezembro
Participei numa interessante con-
ferência sobre a Diáspora. Tempo 
bem aproveitado, talvez tirando 
o que eu próprio disse. Mas por 
que será que não gosto da palavra 
“diáspora”, que há anos evito dizê-
-la e fujo por circunlóquios para a 
contornar?

24 de dezembro
Hoje só falo da aletria. Sou um fã 
dessa delícia amarela, quadricu-
lada a canela. Porém, as minhas 
desilusões nessa matéria excedem, 
em muito, os grandes momentos. 
Houve um ano em que desconfiei 
que a travessa de aletria fosse pa-
trocinada pela Cimpor, tal a textura 
que o suposto doce apresentava. 
Outros houve em que a massa 
estava deslavada, permeada de um 
líquido que lhe dava uma consistên-
cia esquisita, menos agradável. Até 
este ano! O ano da aletria 20 valo-
res! A tessitura era a ideal, o açúcar 
estava na medida certa, o sabor era 
"aquele" que devia ser. Nada a mais, 
nada a menos. A aletria 2016 foi um 
"vintage", uma colheita ímpar. Só 
por aquela (digo "aquela" porque, 
infelizmente, já lá vai) aletria valeu 
a pena este Natal. Mas já vou passar 
um ano angustiado: como será a 
aletria de 2017, com o "benchmark" 
de 2016 tão elevado?

27 de dezembro
Mostraram-me hoje uma fotografia 
do Tião, meu colega de escola, que 
morreu há uns anos. Era extre-
mo-esquerdo do Sport Clube de 
Vila Real e, um dia, numa visita do 
Sporting, deu um “baile” ao Pedro 
Gomes. Numa feira do livro, já há 
uns tempos, ouvi um elogio feito ao 
Pedro Gomes, de quem o discur-
sante dizia que não “escapava” 
nenhum extremo. Por pouco não 
me contive: “E o Tião, lá em Vila 
Real?”. Mas o homem não devia 
saber nada de futebol, às tantas 
nem ouvira falar do Tião… 

29 de dezembro
Obama foi eleito, há 8 anos, 
com a promessa de encerrar 
Guantanamo, onde herdou cente-
nas de suspeitos não condenados, 
sem acesso à justiça do comum dos 
mortais. Guantanamo continua e, 
nessa prisão, muitos vão perma-
necer, agora com Trump no seu 
horizonte. Obama irá dormir bem?

31 de dezembro
Soares é fixe!

¶
Francisco Seixas 

da Costa, 68 anos, 
diplomata, foi 

embaixador de Portugal 
nas Nações Unidas, 
na OSCE, no Brasil 

e, em simultâneo, em 
França e na UNESCO. 

Desempenhou e 
desempenha múltiplos 
cargos e funções, tendo 

sido designadamente 
secretário de Estado 

dos Assuntos Europeus. 
Atualmente é também 
docente universitário, 
gestor de empresas, 
consultor e autor do 

blogue "Duas ou Três 
Coisas"..

de hoje. São os inglusos. Nem são 
nem ingleses nem lusos. São uma 
espécie de náufragos do autocar-
ro, do tempo em que a Carris era 
britânica.

2 de dezembro
Fidel agita as águas. Acho um tanto 
estranho que quantos por cá ainda 
hoje se obstinam em defender a 
sua herança política não consigam 
entender que muitos só toleraram o 
caráter ditatorial do regime cubano 
enquanto vivíamos num mundo 
bipolar, em que as ditaduras de di-
reita eram estrategicamente prote-
gidas, numa lógica anticomunista. 
Desde que esse mundo acabou, que 
sentido tem defender a existência 
de um regime de partido único, 
sem uma única voz dissonante no 
Parlamento, sem imprensa livre e 
com a dissidência a ser motivo para 
detenção imediata? É que não deve 
haver nada mais parecido com uma 
prisão política de uma ditadura de 
direita do que uma prisão política 
de um regime que se afirme de 
esquerda.

7 de dezembro
Na minha terra, em Vila Real, quan-
do se queria dizer que alguém era 
autoritário, façanhudo e de modos 
rudes, dizia-se que era "pior do que 
um polícia da Régua". Nunca soube 
a origem da expressão mas, con-
fesso, passei a utilizá-la ao longo da 
vida, à vista de alguns espécimes 
que se assemelhassem ao modelo de 
um cívico grave, de larga bigodaça 
e, claro, com barriga - porque me 
habituei a associar a autoridade à 
existência de alguma proeminência 
abdominal. E, das muitas vezes 
que passo pela Régua, se me cruzo 
com um polícia, tento perceber se 
ele está à altura do mito. Há pouco, 
no twitter, um vila-realense com 
fortes ligações familiares à Régua, 
atirou-me com esta surpresa: o 
"polícia da Régua", afinal, era de 
Vila Real... Já nem nos mitos se 
pode confiar, caramba!

8 de dezembro
Por muitos anos, o dia 8 de 
dezembro foi o Dia da Mãe. Não 
sei por que luas, deixou de o ser, 
oficialmente. A data ficou-me na 
memória afetiva, porque acho que, 
com estas coisas, não se deve andar 
aos trambolhões pelo calendário.

Francisco Seixas da Costa
Digo eu, não sei...

1 de novembro de 2016
O que sobrou em nós dos nossos 
mortos? Nestes dias em que, por 
um ritual também deles herdado, 
os evocamos intimamente, talvez 
valha a pena interrogarmo-nos 
sobre se soubemos construir, em 
nós mesmos, alguma coisa com 
aquilo que eles nos deixaram, 
como tributo da sua vida. É que 
se "isto" tem algum sentido, esse 
sentido só pode ser a consagra-
ção dos valores que deveriam ter 
transitado para nós. Se isso não 
aconteceu, se não fomos fiéis a 
essa boa herança (e todos encon-
traremos alibis conjunturais para 
o não termos sido), então talvez 
alguma da saudade que sentimos 
seja apenas um mal-estar íntimo 
por esses mortos estarem, afinal, já 
muito distantes daquilo que hoje, 
em realidade, somos.

3 de novembro
Quando disse a um amigo que 
hoje ia dormir a Talin, capital da 
Estónia, ele advertiu-me: “Não 
ponhas um S antes do nome da 
capital. Eles não iriam gostar…”

12 de novembro
Tenho muita pena que o aeroporto 
de Tempelhof, aqui em Berlim, 
onde vim charlar sobre a Europa, 
tenha acabado. Tive a sorte histó-
rica de o ter utilizado um dia. Os 
alemães transformaram a pista que 
alimentou a ponte aérea da Guerra 
Fria num parque para piqueniques. 
Nunca percebi bem se este tipo 
de opções é feito numa lógica de 
exorcismo ou não. 

14 de novembro
Dizem que a lua que hoje nos está a 
maravilhar a noite, e que há pouco 
vislumbrei por cima da Fraga da 
Almotolia, aqui por Vila Real, arra-
sando em luminosidade a concor-
rência local (na minha infância, de 
um carro com grandes faróis dizia-
-se: "Parece o arraial da Senhora 
da Pena!", mas esta lua! ), só terá 
tido um exempłar similar em 1948. 
Ainda bem. Gosto da ideia de que 
a mais bela lua que houve antes 
desta teve o privilégio de nascer 
comigo. E, melhor ainda, gosto 
bastante de andar por cá e poder 
ver também esta. E, confesso, es-
pero ainda ver "muitas luas", como 
dizem os índios que têm o senhor 
Trump por Presidente. Mas que 
esta é lindíssima, é um facto!

18 de novembro
São uma raça tão à parte que não 
sei bem o que lhes irá acontecer 
com o Brexit. Às tantas, ficam 
apátridas. Nasceram em Portugal 
(ninguém é perfeito), mas têm 
o coração numa grã-ilha a que 
pertencem por direito natural. 
Idealmente, a maternidade do St 
Antony's College seria o seu berço 
óbvio, mas têm de contentar-se 
com o facto de S. Sebastião da 
Pedreira figurar no seu Cartão de 
Cidadão. Quando atingidos pelos 
"blues", à falta dos coiros de Pall 
Mall, vão tomar chá à York House, 
numa tarde pardacenta, como a 

9 de dezembro
Conversa com uma maquilhadora, 
num canal televisivo.A senhora 
falava da profissão de maquilhar 
os mortos, que não era a sua, mas 
que seria cada vez mais rentável. 
Ela estava numa tarde "gloriosa", 
divertida mas algo mórbida: "Deve 
ser uma experiência interessante: 
não se mexem, não falam e não se 
queixam da cor". Não resisti: "E, 

jornaldeletras.pt   *   4 a 17 de janeiro de 2017
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A L M A D A

Teatro Municipal Joaquim Benite
Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
M Concerto de Ano Novo
Pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
sob a direção musical de Sebastian Perłowski.
Programa: Valsas, marchas, polcas e outros sortilégios.
4 de janeiro – 21h
T Noite da Liberdade
De Ödön Von Horváth. Encenação de 
Rodrigo Francisco. Interpretação de Adriano
Carvalho, André Pardal, Carlos Fartura, Duarte
Guimarães, Guilherme Filipe, entre outros.
4ª A Sáb., àS 21H; DOM., àS 16H

13 a 29 de janeiro

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 Máscaras Tradicionais Africanas
até 29 de janeiro
e Depósito de Concentrados 
Alemães na Ilha Terceira
até 29 de janeiro
e os Dias do Cinema: Memória Projetada
até fevereiro

B r A g A

Museu dos Biscainhos
R. dos biscainhos. Tel.: 253 204 650
3ª A DOM., 9H30 àS 12H45 E DAS 14H àS 17H30

e Contas de rezar
até 26 de fevereiro

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
M Concerto de Ano Novo e reis
Pela Orq. Filarmonia das beiras e a participação

de Mário Laginha e António Vassalo Lourenço.
5 de janeiro – 21h30
M Mão Verde
Espetáculo infantil com música de Pedro Geraldes 
e lenga lengas originais cantaroladas por Capicua.
7 de janeiro – 16h30
D Lumiére
Espetáculo anual da Ent’Artes - Escola de Dança.
12 e 13 de janeiro – 21h30
M Daniel Pereira Cristo
14 de janeiro – 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: ao encontro de Sophia
até 29 de janeiro
e Casa de espanto. em Torno da
Coleção da Caixa geral de Depósitos
até 5 de fevereiro

Museu do Abade de Baçal
R. Abílio beça, 27. tel.: 273 33 15 95
3ª A DOM., DAS 09H30 àS 12H30 E DAS 14H àS 18H

e Imagens de Fé
até 15 de janeiro
e Celebração
Pintura de José Rodrigues e Raquel Rocha.
até 15 de janeiro

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 12H30 E DAS 14H àS 17H30

e Primeira escolha
Coleção de design contemporâneo em cerâmica. 
até 15 de janeiro

C A N T A N H e D e

Museu da Pedra
Lg. Cândido dos Reis. Tel.: 231 423 730
3ª A DOM., DAS 10H àS 13H E DAS 14H àS 18H

e exposição evocativa da Primeira
grande guerra (1914 – 1918)
até 15 de janeiro

C A S C A I S

Casa das Histórias Paula rego
Av.  da República, 300. Tel.: 214 826 970
TODOS OS DIAS, DAS 10H àS 18H

e Paula rego: old Meets New
até 26 de fevereiro
e Paula rego: na Praia
até 26 de fevereiro

Centro Cultural de Cascais
Av. Rei Humberto II de Itália. Tel.: 214 848 900
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

e António Lopes: Time out of Time
até 8 de janeiro
e Diogo Navarro: Live Act
até 15 de janeiro

C A S T e L o B r A N C o

Centro de Cultura Contemporânea 
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170
e estudos de Luz: 
Indícios, reflexos e Sombras
até 19 de fevereiro

C o I M B r A

Museu Nacional Machado de Castro
Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070
3ª, DAS 14H àS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H àS 18H

e Tesouros Partilhados - o Brilho da
Seda em Tapetes Persas do Séc. XVI
até 26 de fevereiro

Teatro Académico de gil Vicente
Pç. da República. Tel.: 239 855 630
T Clube de Leitura Teatral
Leitura coordenada por Mickaël de 
Oliveira. Atores na leitura: Ana bustorff, 
Paulo Pinto, Pedro Lacerda e Maria Leite.
10 de janeiro – 18h30
T Sócrates Tem de Morrer ~ Parte I 
Criação de Mickaël de Oliveira. Interpretação 
de Albano Jerónimo, Ana bustorff, 
Maria Leite, Paulo Pinto, Pedro Lacerda.
12 e 13 de janeiro – 21h30

e L V A S

Museu de Arte Contemporânea de elvas
3ª, DAS 14H àS 18H; 4ª A DOM., DAS 11H àS 18H

e Crystal Clear
Mostra de obras inéditas de Augusto Alves e Silva.
até 16 de abril

e S P I N H o

Auditório de espinho
R. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M orquestra de Jazz da ePMe
Direção musical de Daniel Dias / Paulo Perfeito.
14 de janeiro – 21h30

É V o r A

Fundação eugénio de Almeida
Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300
3ª A DOM., DAS 10H àS 13H E DAS 14H àS 18H

e Vantagens e Desvantagens 
da História para a Vida
até 8 de janeiro

Igreja do Salvador
Tel. (info.): 266 769 450
e Tourega – Património em Meio rural
até 30 de janeiro

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

3ª A DOM., DAS 9H30 áS 17H30

e Curiosidades de 
D. Frei Manuel do Cenáculo
até final de abril
e Legado Francisco 
Barahona Fernandes
até dezembro

F A r o

Teatro das Figuras
Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
T o Terrorista elegante
De Mia Couto e José Eduardo Agualusa. 
Encenação de João Mota. Interpretação 
de Miguel Sermão, Virgílio Castelo, 
Ana Lúcia Palminha, Rita Cruz. 
5 de janeiro – 21h30

F u N C H A L

Museu Henrique e Francisco Franco
R. João de Deus, 13. Tel.: 291 211 090
2ª A 6ª, DAS 9H àS 12H30 E DAS

14H àS 17H30; Sáb., DAS 9H àS 12H30

e Pinturas Francas, 
sobre o retrato em osculum
Exposição de artes plásticas de Diogo Goes.
até 6 de janeiro

g o N D o M A r

Lugar do Desenho -
Fundação Júlio resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªA 6ª, DAS 14H30 àS 18H30; 
Sáb. E DOM., DAS 14H30 àS 17H30

e resende Convida... 
a relembrar o Alentejo
até janeiro

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
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Amadeo de Souza-Cardoso / Porto Lisboa / 2016-1916
Depois do Porto, Museu do Chiado evoca exposição do consagrado pintor realizada em Lisboa em 1916. De 12 de janeiro a 26 de fevereiro

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

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Museu da Guarda
R. General Alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
3ª A Dom., DAs 10h às 19h

E Del Jardín del Bosco
Exposição de pintura de Florencio maíllo.
até 5 de fevereiro

G U I M A R Ã E S

Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
E Questionamento
até 14 de janeiro
D E Faltou uma Batida ao Coração...
Pela Asas de Palco - Escola de Artes Performativas.
7 de janeiro – 22h
8 de janeiro – 17h

Í L H A V O

Museu Marítimo de Ílhavo
Av. Dr. Rocha madahíl. Tel.: 234 329 990
3ª A sáb., DAs 10h às 18h; Dom., DAs 14h às 18h

E Hermano Noronha: Meia Laranja
até 2 de abril

L A M E G O

Museu de Lamego
Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
2ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Faces: Retrato e 
Identidade nas Doações e 
Legados do Museu de Lamego
até 31 de março

L I S B O A

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

E Fotografia de Cena 
na Era do Preto e Branco
até 26 de fevereiro

Atelier-Museu Júlio Pomar
R. do Vale, 7. Tel.: 215 880 793
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E VOID: Júlio Pomar e Julião Sarmento
até 29 de janeiro

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Cláudia de Campos (1859-1916): 
da Literatura à Intervenção Cívica
até 7 de janeiro
E Vergílio Ferreira
até 14 de janeiro
E Da Feliz Lusitânia à Felix Belém: 
400 Anos da Fundação de Belém do Pará
até 16 de janeiro
E Reverso, o Mesmo e o Outro. 34
fotografias de Mariano Piçarra
até 21 de janeiro
M Concerto de Ano Novo
Pelo Coro de Câmara de Lisboa.
7 de janeiro – 16h
C Conferências Belém do Pará 2016-2017
Por Roani Arraes (UFPA/PPGCom) 
e Camille barata (UFPA/CAPEs), com 

moderação de maria Adelina Amorim.
11 de janeiro – 18h

Casa-Museu Dr. Anastácio gonçalves
Av. 5 de outubro, 6. Tel.. 21 354 0923
E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna
Exposição repartida entre a CmAG 
e o museu Nacional de Arte 
Contemporânea - museu do Chiado.
até 26 de fevereiro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

M Recital de Piano por António Oliveira
5 de janeiro – 19h
M Miguel Amado
6 de janeiro – 21h
C Bowie:70
David Fonseca apresenta ao vivo versões de
bowie e Nuno Galopim modera uma conversa
com João Lopes, Xana e David Ferreira. 
8 de janeiro – 17h
D Sem Título
Coreografia e interpretação de Davi Pontes. 
13 de janeiro – 21h
14 de janeiro – 19h
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
Christopher maltman – barítono.
Alexander Vedernikov - direção musical.
obras de J. Adams, G. mahler.
15 de janeiro – 17h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Isidoro Valcárcel Medina: 
Grafismos de Fronteira
até 8 de janeiro
E Lourdes Castro: Álbum de Família
até 8 de janeiro
E Jef Cornelis: Obras 
para Televisão (1964-1997)
até 8 de janeiro

Espaço Novo Banco
Pç. marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
2° A 6°, DAs 9h às 19h

E Da Fuga e do Encontro: 
Inversões do Olhar
até maio

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 Arte Vudu. Coleção 
Treger – Saint Silvestre
até 22 de janeiro
E Exposição de Desenhos 
Têxteis de Filipe Rocha da Silva
até 22 de janeiro

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

E Portugal em Flagrante: Operação 1
até 8 de janeiro

E António Ole. Luanda, 
Los Angeles, Lisboa
até 9 de janeiro
E A Forma Chã
até 9 janeiro
E Terceiro Andar de Luciana Fina
até 23 de janeiro
E Anúncio aos Pastores
Representações do sagrado e do quotidiano.
até 20 de fevereiro
E Portugal em Flagrante – Operação 1 e 2
até 18 de novembro
M O Senhor dos Anéis: as Duas Torres
Pelo Coro e orquestra Gulbenkian e Coro
Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa, 
sob a direção do maestro Ludwig Wicki e a 
participação de Grace Davidson (soprano).
6 e 7 de janeiro – 20h
8 de janeiro – 17h
M Concerto Promenade
Tamila Kharambura – violino.
olesya Kyba – piano.
obras de W.A. mozart e P.I. Tchaikovsky.
8 de janeiro – 16h
M Pedro Burmester: Sonata ao Luar
obras de L. van beethoven, J.s. bach e F. Liszt.
10 de janeiro – 21h
M Amor e Êxtase
Pela orquestra Gulbenkian, sob a direção de
Lorenzo Viotti e a participação de Karine
Deshayes (meio-soprano).
obras de Wagner, Chausson, Debussy e scriabin.
12 de janeiro – 21h
13 de janeiro – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
Amália Tortajada – flauta.
Levon mouradian – violoncelo.
Coral Tinoco Rodriguez – harpa.
obras de Damase, J. Jongen, m Glinka e m. Ravel.
13 de janeiro – 21h30
M Nabucco
Transmissão em diferido da obra de 
G. Verdi, numa produção metropolitan opera.
14 de janeiro – 18h
M Recital de Piano por Mitsuko Uchida
obras de W.A. mozart, R. schumann.
15 de janeiro – 19h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Manta
Texto de Isabel minhós martins. 
Criação e direção artística de Romeu 
Costa. Interpretação de Carla Galvão.
2ª A 6ª, às 10h; sáb., às 16h30; Dom., às 11h E 16h30
12 a 15 de janeiro

Mosteiro dos Jerónimos
Pç. do Império. Tel.: 213 620 034
M Concertos de Reis
Pelo Ensembles da Academia de 
música da sociedade Filarmónica de
Pinhal Novo (11h) e oPUs 28 (15h).
8 de janeiro

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. brasília, Central Tejo
ToDos os DIAs, DAs 12h às 20h. 

E O Mundo de Charles e Ray Eames
até 9 de janeiro
E Rui Calçada Bastos. Walking Distance
até 16 de janeiro
E Eduardo Batarda. Misquoteros: 
A Selection of T-shirt Fronts
até 13 de fevereiro
E Dominique Gonzalez-Foerster. 
Pynchon Park
até 20 de março
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E Liquid Skin – Apichatpong
Weerasethakul, Joaquim Sapinho
até 24 de abril

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

E Visualidade & Visão — Arte 
Portuguesa na Coleção Berardo II
até 12 de março
E Fernando Lemos: Para um Retrato
Coletivo em Portugal, no Fim dos Anos 40
até 2 de abril

Museu da Música
Estação do metropolitano alto dos moinhos.
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Cantores de Ópera - 
Coleção de Gravuras do Museu
até 27 de fevereiro

Museu de Arte Popular
av. Brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª a Dom., Das 10h às 18; sáB. E

Dom., EnCERRaDo Das 13h às 14h

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

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 Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018

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

E Desenhos de Jacopo Palma, O Jovem
até 29 de janeiro
E Domingues Sequeira. Pintor da História
até 12 de março
E Obra Convidada: Retrato de
D. Francisco de Moura Corte Real, 
3º Marquês de Castelo Rodrigo
obra de François Duchatel.
até 19 de março

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 LOOPS.LISBOA
até 22 de janeiro
E A Imagem Paradoxal
até 26 de fevereiro
E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna
Exposição repartida entre o mnaC – mC 
e a Casa-museu Dr. anastácio Gonçalves.
até 26 de fevereiro
E MNAC/ SONAE Art Cycles. 
Segunda Edição: Debaixo do Vulcão
De hugo Canoilas
até 26 de março
E O Gosto Parisiense no Museu
Nacional de Arte Contemporânea 
até 6 abril
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 17 de junho
E Amadeo de Souza-Cardoso / 
Porto Lisboa / 2016-1916
12 de janeiro a 26 de fevereiro

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 Arquitetura Timorense
até 19 de fevereiro

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

E Clima - Expo 360º
até 28 de fevereiro
E Dinossauros que Viveram na Nossa Terra
até 18 de maio
E Adaptações Botânicas
até 31 de dezembro 2018
E Memória da Politécnica: Quatro
Séculos de Educação, Ciência e Cultura
até 31 de dezembro 2018
E As Plantas do Tempo dos Dinossáurios
até 31 de dezembro 2018

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

E Azulejos Portugueses de 
Padrão (Séculos XVII-XX)
até fevereiro

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

T O Patinho Feio
Teatro infantil pela Companhia Cativar.
8 e 22 de janeiro – 10h30
T O Capuchinho Vermelho
Teatro infantil pela Comp. Palco de Chocolate.
15 de janeiro – 10h30

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
exposição de longa duração

Museu Nacional dos Coches
av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª a Dom., Das 10h às 18h

E 300 Anos da Embaixada de D. João 
V ao Papa Clemente XI 1716-2016
até 15 de janeiro

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da ajuda. Tel.: 213 620 264
ToDos os DIas (ExCETo à 4ª FEIRa), Das 10h às 18h

E Um Olhar Real. Obra 
Artística da Rainha D. Maria Pia.
Desenho, Aguarela e Fotografia 
até 31 de abril

Panteão Nacional
Campo de santa Clara. Tel.: 218 854 820
E Reis e Heróis – Os Panteões em Portugal
até 7 de maio

Picadeiro Real
Pç. afonso de albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª a Dom., Das 10h às 18h

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam! Acudam!
até final de abril

Pç. do Principe Real, 19
2ª a 6ª, Das 10h às 20h; sáB. E Dom., Das 10h às 21h

E João Garcia Miguel: Mundo Interior 
até 15 de janeiro

Teatro Aberto
Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079
T O Pai
De Florian Zeller. Encenação de João 
Lourenço. Interpretação de ana 
Guiomar, João Perry, João Vicente, 
Patrícia andré, Paulo oom e sara Cipriano.
4ª a sáB., às 21h30; Dom., às 16h

até 26 de fevereiro

Teatro da Trindade
R. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T Nós, Trabalhadores
Encenação de Vicente alves do Ó. 
Interpretação de Joana manuel, sílvia 
Filipe, sofia marques, Joana almeida, 
Pedro Pernas e o Coro menor de Elsa 
Bruxelas. Participação Especial Lara Li.
12 e 13 de janeiro – 21h30
14 de janeiro – 16h

Teatro Municipal de São Luiz
R. antónio maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
M Canções Para Uma Festa
Com Gisela João (Portugal), mariela 
Condo (Equador), Yomira John (Panamá).
7 e 8 de janeiro – 21h
D Danças no Jardim de inverno
Com DJ La Flama Blanca (Portugal) e 
instalação Pedro Valdez Cardoso (Portugal).
7 de janeiro – 24h
T Os Sapatos do Sr. Luiz 
Pesquisa e conceção de  madalena marques 
e susana Pires. Interpretação e orientação de
madalena marques. Público-alvo: Pré-escolar e
1º ciclo. Entrada livre, mediante inscrição prévia.
11 e 25 de janeiro – 10h30
7 e 22 de fevereiro – 10h30

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª a Dom., 30 mIn. anTEs Do InÍCIo

Dos EsPETáCuLos Da saLa GaRRETT

PaRa PoRTaDoREs DE BILhETE

até 29 de julho
T Os Últimos Dias da Humanidade
De Karl Krauss. Encenação de nuno Carinhas 
e nuno m. Cardoso. Interpretação de ana
mafalda Pereira, andreia Ruivo, antónio
Durães, Benedita Pereira, Diana sá, entre outros.
4ª, às 19h; 5ª a sáB., 21h; Dom., às 16h

12 a 22 de janeiro
T Daniel Faria
Criação e texto de Pablo Fidalgo. Com 
Pablo Fidalgo e Tiago Gandra. apoio à 
criação e produção executiva amalia area.
5ª a sáB., às 21h30; Dom., às 16h30
19 a 22 de janeiro
T A Visita Escocesa
Criação de Inês Barahona e miguel 
Fragata. Interpretação de Cirila Bossuet, 
Lara matos, Tomás Varela ou Bruno Bernardo,
Carolina Dominguez, Catarina Claro. 
21 de janeiro

Teatro Nacional de São Carlos 
R. serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
Violino e Direção musical - Riccardo minasi.
maestrina titular - Joana Carneiro.
obras de W.a. mozart, J. haydn.
19 de janeiro – 18h

Teatro Politeama
R. das Portas de santo antão, 109. Tel.: 213 405 700
T A Pequena Sereia
Texto e encenação de Filipe La Féria. 
Interpretação de Carina Leitão ou Inês 
Branco, Daniel Galvão, João Duarte 
Costa, Paulo miguel, entre outros.
até 15 de janeiro

Teatro Tivoli BBVA
av. da Liberdade, 182ª. Tel:: 213 151 050
M Pedro Barroso: Cantos de Sempre
7 de janeiro – 21h30
T Partimos, Vamos, Somos
Encenação de matilde Trocado. 
Texto do P. hugo Gonçalves.
12, 13 de janeiro – 21h30
14 de janeiro – 18h45 e 21h30
15 de janeiro – 16h

Teatro Villaret
av. Fontes Pereira de melo, 30ª. Tel.: 213 538 586
T Noivo Por Acaso 
Com Fernando mendes.
6ª E sáB., às 21h30; Dom., às 16h30

até 29 de janeiro
T Heidi
sáB. E Dom., às 11h

até 29 de janeiro
T Caveman
Texto de Rob Becker. Encenação de 
antónio Pires. Interpretação de Jorge mourato.
3ª, às 21h30

até 31 de janeiro

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
M Concerto para Reis no 
Ano Novo a Seis Órgãos e Coro
7 de janeiro – 21h
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Museu da Guarda
R. General Alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
3ª A Dom., DAs 10h às 19h

E Del Jardín del Bosco
Exposição de pintura de Florencio maíllo.
até 5 de fevereiro

G U I M A R Ã E S

Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
E Questionamento
até 14 de janeiro
D E Faltou uma Batida ao Coração...
Pela Asas de Palco - Escola de Artes Performativas.
7 de janeiro – 22h
8 de janeiro – 17h

Í L H A V O

Museu Marítimo de Ílhavo
Av. Dr. Rocha madahíl. Tel.: 234 329 990
3ª A sáb., DAs 10h às 18h; Dom., DAs 14h às 18h

E Hermano Noronha: Meia Laranja
até 2 de abril

L A M E G O

Museu de Lamego
Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
2ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Faces: Retrato e 
Identidade nas Doações e 
Legados do Museu de Lamego
até 31 de março

L I S B O A

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

E Fotografia de Cena 
na Era do Preto e Branco
até 26 de fevereiro

Atelier-Museu Júlio Pomar
R. do Vale, 7. Tel.: 215 880 793
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E VOID: Júlio Pomar e Julião Sarmento
até 29 de janeiro

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Cláudia de Campos (1859-1916): 
da Literatura à Intervenção Cívica
até 7 de janeiro
E Vergílio Ferreira
até 14 de janeiro
E Da Feliz Lusitânia à Felix Belém: 
400 Anos da Fundação de Belém do Pará
até 16 de janeiro
E Reverso, o Mesmo e o Outro. 34
fotografias de Mariano Piçarra
até 21 de janeiro
M Concerto de Ano Novo
Pelo Coro de Câmara de Lisboa.
7 de janeiro – 16h
C Conferências Belém do Pará 2016-2017
Por Roani Arraes (UFPA/PPGCom) 
e Camille barata (UFPA/CAPEs), com 

moderação de maria Adelina Amorim.
11 de janeiro – 18h

Casa-Museu Dr. Anastácio gonçalves
Av. 5 de outubro, 6. Tel.. 21 354 0923
E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna
Exposição repartida entre a CmAG 
e o museu Nacional de Arte 
Contemporânea - museu do Chiado.
até 26 de fevereiro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

M Recital de Piano por António Oliveira
5 de janeiro – 19h
M Miguel Amado
6 de janeiro – 21h
C Bowie:70
David Fonseca apresenta ao vivo versões de
bowie e Nuno Galopim modera uma conversa
com João Lopes, Xana e David Ferreira. 
8 de janeiro – 17h
D Sem Título
Coreografia e interpretação de Davi Pontes. 
13 de janeiro – 21h
14 de janeiro – 19h
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
Christopher maltman – barítono.
Alexander Vedernikov - direção musical.
obras de J. Adams, G. mahler.
15 de janeiro – 17h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Isidoro Valcárcel Medina: 
Grafismos de Fronteira
até 8 de janeiro
E Lourdes Castro: Álbum de Família
até 8 de janeiro
E Jef Cornelis: Obras 
para Televisão (1964-1997)
até 8 de janeiro

Espaço Novo Banco
Pç. marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
2° A 6°, DAs 9h às 19h

E Da Fuga e do Encontro: 
Inversões do Olhar
até maio

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 Arte Vudu. Coleção 
Treger – Saint Silvestre
até 22 de janeiro
E Exposição de Desenhos 
Têxteis de Filipe Rocha da Silva
até 22 de janeiro

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

E Portugal em Flagrante: Operação 1
até 8 de janeiro

E António Ole. Luanda, 
Los Angeles, Lisboa
até 9 de janeiro
E A Forma Chã
até 9 janeiro
E Terceiro Andar de Luciana Fina
até 23 de janeiro
E Anúncio aos Pastores
Representações do sagrado e do quotidiano.
até 20 de fevereiro
E Portugal em Flagrante – Operação 1 e 2
até 18 de novembro
M O Senhor dos Anéis: as Duas Torres
Pelo Coro e orquestra Gulbenkian e Coro
Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa, 
sob a direção do maestro Ludwig Wicki e a 
participação de Grace Davidson (soprano).
6 e 7 de janeiro – 20h
8 de janeiro – 17h
M Concerto Promenade
Tamila Kharambura – violino.
olesya Kyba – piano.
obras de W.A. mozart e P.I. Tchaikovsky.
8 de janeiro – 16h
M Pedro Burmester: Sonata ao Luar
obras de L. van beethoven, J.s. bach e F. Liszt.
10 de janeiro – 21h
M Amor e Êxtase
Pela orquestra Gulbenkian, sob a direção de
Lorenzo Viotti e a participação de Karine
Deshayes (meio-soprano).
obras de Wagner, Chausson, Debussy e scriabin.
12 de janeiro – 21h
13 de janeiro – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
Amália Tortajada – flauta.
Levon mouradian – violoncelo.
Coral Tinoco Rodriguez – harpa.
obras de Damase, J. Jongen, m Glinka e m. Ravel.
13 de janeiro – 21h30
M Nabucco
Transmissão em diferido da obra de 
G. Verdi, numa produção metropolitan opera.
14 de janeiro – 18h
M Recital de Piano por Mitsuko Uchida
obras de W.A. mozart, R. schumann.
15 de janeiro – 19h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Manta
Texto de Isabel minhós martins. 
Criação e direção artística de Romeu 
Costa. Interpretação de Carla Galvão.
2ª A 6ª, às 10h; sáb., às 16h30; Dom., às 11h E 16h30
12 a 15 de janeiro

Mosteiro dos Jerónimos
Pç. do Império. Tel.: 213 620 034
M Concertos de Reis
Pelo Ensembles da Academia de 
música da sociedade Filarmónica de
Pinhal Novo (11h) e oPUs 28 (15h).
8 de janeiro

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. brasília, Central Tejo
ToDos os DIAs, DAs 12h às 20h. 

E O Mundo de Charles e Ray Eames
até 9 de janeiro
E Rui Calçada Bastos. Walking Distance
até 16 de janeiro
E Eduardo Batarda. Misquoteros: 
A Selection of T-shirt Fronts
até 13 de fevereiro
E Dominique Gonzalez-Foerster. 
Pynchon Park
até 20 de março
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E Liquid Skin – Apichatpong
Weerasethakul, Joaquim Sapinho
até 24 de abril

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

E Visualidade & Visão — Arte 
Portuguesa na Coleção Berardo II
até 12 de março
E Fernando Lemos: Para um Retrato
Coletivo em Portugal, no Fim dos Anos 40
até 2 de abril

Museu da Música
Estação do metropolitano alto dos moinhos.
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Cantores de Ópera - 
Coleção de Gravuras do Museu
até 27 de fevereiro

Museu de Arte Popular
av. Brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª a Dom., Das 10h às 18; sáB. E

Dom., EnCERRaDo Das 13h às 14h

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

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 Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018

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

E Desenhos de Jacopo Palma, O Jovem
até 29 de janeiro
E Domingues Sequeira. Pintor da História
até 12 de março
E Obra Convidada: Retrato de
D. Francisco de Moura Corte Real, 
3º Marquês de Castelo Rodrigo
obra de François Duchatel.
até 19 de março

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 LOOPS.LISBOA
até 22 de janeiro
E A Imagem Paradoxal
até 26 de fevereiro
E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna
Exposição repartida entre o mnaC – mC 
e a Casa-museu Dr. anastácio Gonçalves.
até 26 de fevereiro
E MNAC/ SONAE Art Cycles. 
Segunda Edição: Debaixo do Vulcão
De hugo Canoilas
até 26 de março
E O Gosto Parisiense no Museu
Nacional de Arte Contemporânea 
até 6 abril
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 17 de junho
E Amadeo de Souza-Cardoso / 
Porto Lisboa / 2016-1916
12 de janeiro a 26 de fevereiro

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 Arquitetura Timorense
até 19 de fevereiro

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

E Clima - Expo 360º
até 28 de fevereiro
E Dinossauros que Viveram na Nossa Terra
até 18 de maio
E Adaptações Botânicas
até 31 de dezembro 2018
E Memória da Politécnica: Quatro
Séculos de Educação, Ciência e Cultura
até 31 de dezembro 2018
E As Plantas do Tempo dos Dinossáurios
até 31 de dezembro 2018

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

E Azulejos Portugueses de 
Padrão (Séculos XVII-XX)
até fevereiro

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

T O Patinho Feio
Teatro infantil pela Companhia Cativar.
8 e 22 de janeiro – 10h30
T O Capuchinho Vermelho
Teatro infantil pela Comp. Palco de Chocolate.
15 de janeiro – 10h30

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
exposição de longa duração

Museu Nacional dos Coches
av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª a Dom., Das 10h às 18h

E 300 Anos da Embaixada de D. João 
V ao Papa Clemente XI 1716-2016
até 15 de janeiro

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da ajuda. Tel.: 213 620 264
ToDos os DIas (ExCETo à 4ª FEIRa), Das 10h às 18h

E Um Olhar Real. Obra 
Artística da Rainha D. Maria Pia.
Desenho, Aguarela e Fotografia 
até 31 de abril

Panteão Nacional
Campo de santa Clara. Tel.: 218 854 820
E Reis e Heróis – Os Panteões em Portugal
até 7 de maio

Picadeiro Real
Pç. afonso de albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª a Dom., Das 10h às 18h

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam! Acudam!
até final de abril

Pç. do Principe Real, 19
2ª a 6ª, Das 10h às 20h; sáB. E Dom., Das 10h às 21h

E João Garcia Miguel: Mundo Interior 
até 15 de janeiro

Teatro Aberto
Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079
T O Pai
De Florian Zeller. Encenação de João 
Lourenço. Interpretação de ana 
Guiomar, João Perry, João Vicente, 
Patrícia andré, Paulo oom e sara Cipriano.
4ª a sáB., às 21h30; Dom., às 16h

até 26 de fevereiro

Teatro da Trindade
R. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T Nós, Trabalhadores
Encenação de Vicente alves do Ó. 
Interpretação de Joana manuel, sílvia 
Filipe, sofia marques, Joana almeida, 
Pedro Pernas e o Coro menor de Elsa 
Bruxelas. Participação Especial Lara Li.
12 e 13 de janeiro – 21h30
14 de janeiro – 16h

Teatro Municipal de São Luiz
R. antónio maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
M Canções Para Uma Festa
Com Gisela João (Portugal), mariela 
Condo (Equador), Yomira John (Panamá).
7 e 8 de janeiro – 21h
D Danças no Jardim de inverno
Com DJ La Flama Blanca (Portugal) e 
instalação Pedro Valdez Cardoso (Portugal).
7 de janeiro – 24h
T Os Sapatos do Sr. Luiz 
Pesquisa e conceção de  madalena marques 
e susana Pires. Interpretação e orientação de
madalena marques. Público-alvo: Pré-escolar e
1º ciclo. Entrada livre, mediante inscrição prévia.
11 e 25 de janeiro – 10h30
7 e 22 de fevereiro – 10h30

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª a Dom., 30 mIn. anTEs Do InÍCIo

Dos EsPETáCuLos Da saLa GaRRETT

PaRa PoRTaDoREs DE BILhETE

até 29 de julho
T Os Últimos Dias da Humanidade
De Karl Krauss. Encenação de nuno Carinhas 
e nuno m. Cardoso. Interpretação de ana
mafalda Pereira, andreia Ruivo, antónio
Durães, Benedita Pereira, Diana sá, entre outros.
4ª, às 19h; 5ª a sáB., 21h; Dom., às 16h

12 a 22 de janeiro
T Daniel Faria
Criação e texto de Pablo Fidalgo. Com 
Pablo Fidalgo e Tiago Gandra. apoio à 
criação e produção executiva amalia area.
5ª a sáB., às 21h30; Dom., às 16h30
19 a 22 de janeiro
T A Visita Escocesa
Criação de Inês Barahona e miguel 
Fragata. Interpretação de Cirila Bossuet, 
Lara matos, Tomás Varela ou Bruno Bernardo,
Carolina Dominguez, Catarina Claro. 
21 de janeiro

Teatro Nacional de São Carlos 
R. serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
Violino e Direção musical - Riccardo minasi.
maestrina titular - Joana Carneiro.
obras de W.a. mozart, J. haydn.
19 de janeiro – 18h

Teatro Politeama
R. das Portas de santo antão, 109. Tel.: 213 405 700
T A Pequena Sereia
Texto e encenação de Filipe La Féria. 
Interpretação de Carina Leitão ou Inês 
Branco, Daniel Galvão, João Duarte 
Costa, Paulo miguel, entre outros.
até 15 de janeiro

Teatro Tivoli BBVA
av. da Liberdade, 182ª. Tel:: 213 151 050
M Pedro Barroso: Cantos de Sempre
7 de janeiro – 21h30
T Partimos, Vamos, Somos
Encenação de matilde Trocado. 
Texto do P. hugo Gonçalves.
12, 13 de janeiro – 21h30
14 de janeiro – 18h45 e 21h30
15 de janeiro – 16h

Teatro Villaret
av. Fontes Pereira de melo, 30ª. Tel.: 213 538 586
T Noivo Por Acaso 
Com Fernando mendes.
6ª E sáB., às 21h30; Dom., às 16h30

até 29 de janeiro
T Heidi
sáB. E Dom., às 11h

até 29 de janeiro
T Caveman
Texto de Rob Becker. Encenação de 
antónio Pires. Interpretação de Jorge mourato.
3ª, às 21h30

até 31 de janeiro

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
M Concerto para Reis no 
Ano Novo a Seis Órgãos e Coro
7 de janeiro – 21h
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O L I V A L B A S T O

Centro Cultural Malaposta
R. Angola. Tel.: 219 383 100
T Cinderela
Teatro para a infância de Paulo Oom e Hélder
Gamboa (a partir do conto de Charles Perrault).
SÁB., ÀS 16H; DOM., ÀS 11H

7 a 29 de janeiro
T Annie, o Musical
Espetáculo de teatro infanto-juvenil.
SÁB., ÀS 16H E 21H; DOM., 16H

7 de janeiro a 12 de fevereiro
M Bruno Camilo: 
Isto Devia Ter Um Nome
13 de janeiro – 22h
E Amor com Amor se Paga
Exposição de pintura de Ulrich Hilmer.
2ª A SÁB., DAS 11H ÀS 21H

14 de janeiro a 26 de fevereiro

P E N A F I E L

Museu Municipal de Penafiel
R. do Paço, s/n. Tel.: 255 712 760
E Fuga do Caos e do Abismo
Exposição de Graça Morais 
de tributo a Rocha Melo.
até 26 de fevereiro

P E S O D A R É G U A

Museu do Douro
R. Marquês de Pombal. Tel.: 254 310 190
TODOS OS DIAS, DAS 10H ÀS 18H

E Caminhos de Ferro e da Prata: 
Linhas do Douro e do Minho
até 15 de janeiro
E A Natureza e o Homem
Exposição de escultura de Vítor Sá Machado.
até 31 de janeiro

P O R T I M Ã O

Teatro Municipal de Portimão
Lg. 1.º de Dezembro. Tel.: 282 402 470
M Concerto de Ano Novo 
Pela Banda da Força Aérea Portuguesa.
7 de janeiro – 21h30
M Concerto Solo - Lançamento 
do Livro Pianoworks I
de Pablo Lapidusas
13 de janeiro – 21h30
M Recital de Piano Por Laura Quaresma
14 de janeiro – 16h

P O R T O

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M Mariana Vergueiro Quinteto
5 de janeiro – 22h
M Concerto de Ano Novo
Pela Orq. Sinfónica do Porto Casa da Música,
sob a direção de Leopold Hager e a participação
de Jeanette Roeck e Zofia Wóicicka (violino).
Obras de Suppé, Stolz, Strauss II, Kalman.
6 de janeiro – 21h
M Jorge da Rocha
6 de janeiro – 22h
M Chico Daniel
7 de janeiro – 22h30
P Novas Aventuras de Waka
Workshop primeiros sons para crianças 
dos 0 aos 23 meses (10h30), dos 2 aos 

3 aos (11h45) e dos 4 aos 6 anos (15h).
8 de janeiro
M Concertos de Vivaldi
Pela Orquestra Barroca Casa da Música. 
Rachel Podger - violino e direção musical.
Obras de Händel, Vivaldi, Bach e Zelenka.
8 de janeiro – 18h
M Recital de Piano por 
Pedro Emanuel Pereira
Obras de Brahms/Busoni, Debussy e Rachmaninoff.
10 de janeiro – 21h
M Joana Guerra
12 de janeiro – 22h
M O Concerto de Tchaikovski
Pela Orq. Sinfónica do Porto Casa da Música,
sob a direção musical de Baldur Brönnimann e a
participação de Viviane Hagner (violino).
Obras de P.I. Tchaikovski e J. Vianna da Motta.
13 de janeiro – 21h
M Macanú Trio
13 de janeiro – 22h
M Grande Concerto de 
Apoio a Estudantes Sírios
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.
14 de janeiro – 18h
M Peixe
14 de janeiro – 22h30
P Era Uma Vez
Workshop primeiros sons para crianças 
dos 0 aos 23 meses (10h30), dos 2 aos 3 
aos (11h45) e dos 4 aos 6 anos (15h).
15 de janeiro
M Banda Sinfónica Portuguesa
Luís Carvalho - direção musical.
15 de janeiro – 12h
M O Grilo e a Longifolia
João Grilo – piano.
Filipe Louro – contrabaixo.
Ricardo Coelho - bateria .
Filipe Fernandes - eletrónica (convidado).
17 de janeiro – 19h30

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 Only You
Exposição de fotografia de Leonardo Kossoy.
até 15 de janeiro

Culturgest Porto
Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª A SÁB., DAS 12H30 ÀS 18H30

E Dorota Jurczak: ~.{ }.~
até 7 de janeiro

Fundação Escultor José Rodrigues
R. da Fábrica Social. Tel.: 223 395 120
E 80 anos, 80 interpretações 
de José Rodrigues
até 18 de fevereiro

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 Liam Gillick: Campanha
até 8 de janeiro
E Michael Krebber: The Living Wedge
até 15 de janeiro
E Conversas: Arte Portuguesa 
Recente na Coleção de Serralves
até 22 de janeiro
E Joan Miró: Materialidade e Metamorfose
até 28 de janeiro
E Everything is About to Happen
(Porto): Livros e Edições de Artista
até 12 de fevereiro

E Novo Banco Revelação 2016: 
Andreia Santana
até 12 de fevereiro
E Projeto Sonae//Serralves - 
Haegue Yang: Parque de 
Vento Opaco em Seis Dobras
até 4 junho

Museu da Misericórdia do Porto
R. das Flores, n.º 15. Tel.: 220 906 960
TODOS OS DIAS, DAS 10H ÀS 17H30

E Natal é (na) Misericórdia
até 31 de janeiro
E 20 Bordallianos do Brasil
até 31 de janeiro

S. MAMEDE DE INFESTA

Casa-Museu Abel Salazar
R. Dr. Abel Salazar, s/n. Tel.: 229 039 827
E João Leal: Resisting Narrative 
até 7 de janeiro

S A N T I A G O D O C A C É M

Museu Municipal de Santiago do Cacém
Pç. do Município. Tel.. 269 827 375
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 12H E DAS 14H

ÀS 16H30; SÁB., DAS 12H ÀS 18H

E Expressão no Impressionismo
Exposição de pintura de Edmundo Cruz.
até 4 de fevereiro

S A N T O T I R S O

Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea
R. Unisco Godiniz, 100. Tel.: 252 830 400
3ª A 6ª, DAS 9H ÀS 17H30; SÁB., DOM., DAS 14H ÀS 19H

E Miguel Navarro: Escultura Íntima
até 15 de janeiro

S E T Ú B A L

Fórum Municipal Luísa Todi
Av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127
M Concerto de Reis
Pelo Conservatório Regional de Setúbal.
7 de janeiro – 21h30

Museu de Arqueologia e 
Etnografia do Distrito de Setúbal
Av. Luísa Todi, 162. Tel.: 265 239 365
E O Arquivo Leisner e os Arquivos
Históricos da Arqueologia Portuguesa
até 7 de janeiro

S I N T R A

Quinta da Regaleira
Tel.: 219 106 656
T Aladino
Adaptação e encenação de Paulo Cintrão. 
SÁB., ÀS 16H; DOM., ÀS 11H

até 19 de março

T O M A R

Convento de Cristo
Tel.: 249 315 089
E Através do Olhar do Outro
Exposição coletiva de 23 artistas plásticos.
até 31 de janeiro
E Além de Grão Vasco. Do Douro 
ao Mondego: a Pintura entre o
Renascimento e a Contra-Reforma
até 5 de março
E A Botica do Real Convento de Thomar
até 3 de julho

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 Bienal de Fotografia 2016
até 29 de janeiro

Museu Municipal de Vila Franca de Xira
R. Serpa Pinto, 65. Tel.: 263 280 350
3ª A DOM., DAS 9H30 ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 17H30.
ENCERRA AOS FERIADOS E DE 1 A 15 DE AGOSTO

E Bienal de Fotografia 2016
até 29 de janeiro
E Vila Franca de Xira anos 40-50 do
Séc. XX – Molduras de um Concelho
até 29 de abril 2018

V I L A R E A L

Teatro de Vila Real
Al. de Grasse. Tel.: 259 320 000
D O Lago dos Cisnes
Pelo Russian Classical Ballet.
6 de janeiro – 21h
M FAN 2017 – Festival de Ano Novo
6 de janeiro – 21h
M Grande Concerto Solidário de Reis
7 de janeiro – 21h30
T Origem das Espécies
Criação e interpretação de Carla Maciel, 
Crista Alfaiate, Marco Paiva e Paula Diogo. 
13 de janeiro – 14h30
M À La Joie... um Recital em Festa
14 de janeiro – 18h

V I S E U

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

E Cidades Invisíveis
Exposição de pintura de Maria Barros Abreu.
até 8 de janeiro
E Ruy Silva: do Essencial Ponto
até 29 de janeiro
E Além de Grão Vasco. Do Douro 
ao Mondego: a Pintura entre o
Renascimento e a Contra-Reforma
até 5 de março
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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 Carlos Alberto
R. das Oliveiras, 43. 223 401 900
T Fã
Música: Clã. Texto de Regina 
Guimarães. Encenação de Nuno Carinhas. 
4ª E 5ª, ÀS 21H; SÁB., 16H E 21H; DOM., ÀS 16H

5 a 29 de janeiro
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J educação

Foram agora conhecidos os resultados do PISA (Programme for International Student Assessment), desenvolvido pela OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), para avaliar, trienalmente, se os alunos de 15 anos - idade 
em que, em princípio, os estudantes estão no final da escolaridade obrigatória -, se encontram bem preparados para resolver 
situações e desafios do dia a dia, mobilizando as suas competências de Leitura, Matemática e Ciências. As conclusões revelam 

que a situação em Portugal em geral melhorou bastante, permitindo ter uma ideia da evolução verificada ao longo dos anos 
e impondo uma reflexão sobre o que possa haver a corrigir e caminhos a seguir. Assim, dedicamos quase toda esta edição do 
JL/Educação ao tema, começando com a sua contextualixação e análise pelo especialista que é, exatamente, o presidente do 

Conselho Executivo do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), I.P., um instituto público integrado na administração indireta 
do Estado e dotado de autonomia pedagógica, científica, administrativa e financeira. Sobre o tema são também as páginas das 

Inquietações Pedagógicas e um texto de um dirigente da Associação de Professores de Português

Helder SouSa

final do ano seguinte (dezembro de 
2017). Este teste realiza-se de cinco 
em cinco anos (2011 foi a primeira 
participação nacional). O estu-
do TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study), 
que se realiza de quatro em quatro 
anos, avalia os conhecimentos e 
competências em Matemática e em 
Ciências. Portugal participou na 

o
resultados sido também conhe-
cidos no final de novembro. Estes 
estudos são todos coordenados 
pela IEA (International Association 
for the Evaluation of Educational 
Achievement).

Os alunos com 15 anos de idade 
que frequentam qualquer ano de 
escolaridade do 3º ciclo do ensino 
básico ou do ensino secundário 

O final deste ano, e o período que 
vai de decorrer até dezembro de 
2017, conjuga uma circunstância 
muito especial no que se refere à 
disponibilização de resultados da 
avaliação internacional dos alunos 
a estudar em Portugal. Desde o fi-
nal de novembro ficámos a conhe-
cer o desempenho dos alunos do 4º 
ano em Matemática e Ciências, dos 
alunos do final do ensino secun-
dário em Matemática Avançada 
e Física e, finalmente, dos alunos 
com 15 anos nos domínios da lite-
racia de leitura, de matemática e de 
ciências. Daqui a um ano teremos 
os resultados dos alunos do 4º ano 
em Leitura. 

Para o leitor menos familiariza-
do com esta diversidade de estudos 
arrumemos as ideias. 

Os alunos do 4º ano participam 
no PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study), que avalia 
as competências de leitura. O teste 
foi realizado na primavera de 2016 
e os resultados serão conhecidos no 

A participação nacional 
ao longo dos seis ciclos 
já realizados pautou-se 
por uma evolução 
globalmente positiva 
nos três domínios 
avaliados (Leitura, 
Matemática e Ciências)

(do 7º ano ao 11º ano, em regra) 
ou qualquer percurso formativo, 
realizam o PISA (Programme for 
International Student Assessment), 
estudo coordenado pela OCDE.  

Em relação ao TIMSS (4º ano), 
Portugal completou uma partici-
pação de 20 anos, período ao longo 
do qual mostrou uma progressão 
muito significativa (um aumento 
de 99 pontos em Matemática e 

“

Portugal nos radares dos estudos 
internacionais de avaliação de alunos

de 56 pontos em Ciências). Num 
período mais recente (2011-2015) 
observou-se também uma subida 
de 9 pontos em Matemática, 
contrariada por uma descida de 14 
pontos em Ciências. Em termos in-
ternacionais, em Matemática, num 
universo de 50 países que integram 
o estudo, devermos salientar que, 
se excetuarmos o conjunto de paí-

primeira edição, em 1995, mas só 
retomou a sua presença em 2011. 
Os resultados do teste realizado em 
2015 foram divulgados em novem-
bro deste ano. Os alunos que fre-
quentam o final do ensino secun-
dário participaram em 2015, pela 
primeira vez, num “TIMSS para 
alunos mais crescidos”, designado 
por TIMSS Advanced, tendo os 
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ses e economias do Este e Sudeste 
da Ásia, com pontuações na ordem 
dos 600 pontos, Portugal, com 
541 pontos, integra, muito bem 
posicionado, um grupo de países 
predominantemente europeus, com 
resultados significativamente acima 
da média internacional fixada em 
500 pontos (numa escala de 0 a 
1000 pontos). 

Os países europeus, com uma matriz 
social e cultural muito próxima da 
nossa (bem diversa da observada 
no universo de países asiáticos com 
resultados mais elevados), têm resul-
tados médios que se situam imedia-
tamente atrás dos alcançados pelos 
países de topo. Neste contexto, vale 
a pena destacar que em Matemática 
pontuamos acima de países como a 
Finlândia, a Holanda, a Alemanha, 
a Suécia, a Espanha, a Itália ou a 
França, apenas para referir alguns 
exemplos. Em Ciências a situação foi 
menos brilhante, com uma pontua-
ção pouco acima da média interna-
cional (505 pontos) e inferior à dos 
países referidos, com exceção da 
França, que ainda pontuou ligeira-
mente abaixo de Portugal.  

Já no TIMSS Advanced, em que 
participaram apenas nove países, 
as pontuações nacionais ficaram 
abaixo da média internacional 
(500 pontos), com 482 pontos, 
em Matemática, e 467, em Física. 
Mas Portugal, em Matemática 
Avançada, apenas foi ultrapassado 
pelo Líbano e pela Federação Russa 
(com um grupo de alunos com 
reforço da carga horária na lecio-
nação da disciplina), que obtiveram 
uma pontuação significativamen-
te acima da nacional. Os nossos 
alunos mostraram um melhor 
desempenho do que os franceses, 
noruegueses, italianos, por exem-
plo. Em Física, apenas Noruega, 
Eslovénia e Federação Russa supe-
ram o resultado nacional.

Estes estudos, e muito especial-
mente aqueles em que estão envol-
vidos alunos a frequentar o 4º ano 
de escolaridade, têm uma enorme 
relevância para o nosso sistema 
educativo por quatro ordens de ra-
zões: i) avaliam conhecimentos de 
natureza académica, muito simila-
res aos que são ensinados na escola 
e cuja aprendizagem precisamos 
monitorizar; ii) constituem um 
referencial para avaliar o sucesso 
das políticas educativas vigentes na 
fase inicial do percurso escolar dos 
alunos; iii) constituem um referen-
cial para a avaliação nacional, e iv) 
permitem recolher informação para 
intervir precoce e atempadamente 
na correção de fragilidades forma-
tivas que, apesar dos bons resulta-
dos, é sempre possível identificar. 

Ou seja, com os resultados do 
4º ano, conjugando as informações 
aqui recolhidas com as que anual-
mente se obtêm com as avaliações 
nacionais, estamos a tempo de 
condicionar de forma positiva o 
percurso escolar dos alunos e sub-
sequentemente delinear estratégias 
que permitam corrigir ou mini-
mizar dimensões negativas que 
sempre se podem detetar.

No caso especial da conjugação 
do TIMSS e do TIMSS Advanced, 
conhecendo resultados em 
Matemática e em Ciências (especi-
ficamente Física no caso do TIMSS 
Advanced), dispomos de outra 
mais-valia: obter um panorama 
alargado do potencial dos nossos 
alunos nas chamadas áreas STEM 
(Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), áreas que são 
decisivas para assegurar o progresso 
da investigação científica e tecno-
lógica e, indiretamente, o progresso 
tecnológico e económico do país.

Pelo que ficou dito, estes estu-
dos devem assumir, no panorama 
nacional, um papel de destaque, 
tão ou mais relevante do que é 
conferido ao PISA. Porém, na 
realidade, o PISA continua a ser o 
estudo que é mais conhecido na 
opinião pública, em geral, e que 
suscita mais impacto mediático 
e controvérsia, em Portugal, mas 
também em muitos outros países. 

Na verdade, Portugal partici-
pa no PISA desde a sua primeira 
edição, em 2000. O PISA tem uma 
matriz conceptual centrada na 
aplicação dos conhecimentos em 
contextos extraescolares, pode 
mesmo dizer-se com ligação à vida 
ativa, seja no plano pessoal ou mes-
mo profissional. No final do século 
passado, a conceção do PISA, e o 
seu desenho orientado para avaliar 
alunos com 15 anos de idade, era 
consentâneo com o facto de então, 
na maioria dos países da OCDE, a 
escolaridade obrigatória terminar 
nessa faixa etária. Depois os alunos 
podiam prosseguir estudos ou optar 
pela integração na vida ativa. Era 
um estudo desenhado para avaliar 
a qualidade dos sistemas de ensino 
não superior na sua reta final. 

Hoje, passados mais de 15 
anos, muito mudou. A maioria 
dos países da OCDE e do mundo 
desenvolvido que participam no 
PISA asseguram uma escolarida-
de obrigatória de 12 ou 13 anos, 
que termina aos 18 ou 19 anos de 
idade. O PISA, cuja realização tem 
uma periodicidade trienal, mede o 
desempenho dos alunos a meio do 
seu percurso escolar. Nessa fase, a 
deteção de fragilidades de apren-
dizagem dificilmente permite, para 
as coortes* de alunos avaliados, 
medidas de remediação de forte 
impacto, restando apenas repensar 
a arquitetura do sistema educativo 
para trás, ou seja, intervir nos anos 
de escolaridade precedentes para, 
em caso de sucesso das medidas 
a adotar, poder almejar melhores 
resultados em futuros ciclos PISA.

A participação nacional ao lon-
go dos seis ciclos já realizados pau-
tou-se por uma evolução global-
mente positiva nos três domínios 
avaliados (Leitura, Matemática e 
Ciências). Apesar de resultados 
marcados por subidas alternadas 
com descidas a cada ciclo do estu-
do, a verdade é que no balanço do 
período mais longo (15 anos), afinal 
aquele que deve ser mais valoriza-
do e educação, o país constitui um 
exemplo internacional de referên-
cia pela tendência de melhoria gra-

“Estamos a melhorar 
e, se excecionarmos 
o decréscimo da 
pontuação em ciências 
no 4º ano, podemos 
afirmá-lo, em todas as 
frentes

O que se está a medir, 
os desempenhos dos 
alunos, não é afetado por 
oscilações curriculares 
e por provas, como as 
nacionais, que todos os 
anos têm de ser criadas 
de novo

O investimento que o país 
faz, e bem, ao participar 
em vários estudos 
não pode esgotar-se 
no circo mediático de 
curta duração que se 
organiza em torno da 
divulgação de rankings 
internacionais 

nem devemos baixar os braços na 
procura de um ensino de melhor 
qualidade. É certo que, em regra, 
reduzimos a percentagem de alunos 
com desempenhos muito fracos: 
é muito positivo. Mas ainda temos 
um longo caminho a percorrer no 
que diz respeito à necessidade de 
alavancar a percentagem de alunos 
com desempenhos de elevado 
nível, cuja melhoria foi expressiva 
em Ciências (no PISA), mas ainda 
ténue ou mesmo incipiente em 
outras áreas. Aliás, essa é a nota que 
persistentemente se observa nos 
resultados nacionais: muitos dos 
itens que mobilizam desempenhos 
associados a domínios cognitivos 
mais complexos são os que mostram 
piores resultados. Também nestes 
estudos é ao nível da aplicação dos 
conhecimentos ou da elaboração de 
raciocínios que sustentam as expli-
cações pedidas que se notam falhas 
mais persistentes, principalmente 
nos anos iniciais.

Menos positivo é também termos 
um país muito heterogéneo, quando 
olhamos para os resultados ao nível 
das NUTSIII. No TIMSS 4º ano, 
em Matemática temos 4 regiões 
significativamente abaixo da média 
nacional: a pior pontuação é 500. 
No extremo oposto temos também 4 
regiões significativamente acima da 
média nacional: o valor mais eleva-
do é 576. Em Ciências o panorama é 
similar: a região com pior desempe-
nho regista 477 pontos; no extre-
mo oposto, a região com melhor 
desempenho alcança 531 pontos. 
No PISA o cenário repete-se: em 
Ciências as pontuações extremas 
são 460 e 536 pontos, em Leitura 
442 e 534 e em Matemática 454 e 
528, respetivamente, nos extremos 
inferior e superior.

Estas assimetrias, que obedecem 
a um padrão territorial que também 
há muito os resultados das provas na-
cionais identificaram, precisam de ser 
compreendidas e, como se percebe, 
há muito a fazer no sentido de cami-
nharmos para um país mais igual.  

Ainda olhando para os dados do 
PISA, o facto de o estudo inci-
dir sobre alunos de 15 anos, que 
iniciando a sua escolarização com a 
idade esperado (seis anos) deve-
riam estar a frequentar o 10º ano 
de escolaridade, fica evidente que 
o sistema nacional ainda é forte-
mente permissivo à retenção: cerca 
de 44% (quase metade) dos alunos 
não frequentam o ano modal (10º 
ano). E, não obstante os resultados 
dos alunos a frequentar todos os 
outros anos de escolaridade, e ainda 
os que frequentam as vias ditas não 
regulares (vocacionais, profissio-
nais), terem melhorado entre 2006 
e 2015 (em Ciências), seria sempre 
mais construtivo, mais justo e mais 
eficiente que o sistema tivesse sido 
capaz de não deixar para trás tão 
elevada percentagem de alunos. 

Em boa verdade, mesmo admi-
tindo que, num esforço nacional 
de combate à retenção, que outros 
países venceram com assinalável 
sucesso, nem todos os alunos teriam 
um desempenho ao nível do obser-

dual em todos os domínios. Como 
mais relevante, saliente-se o facto 
de pela primeira vez Portugal estar 
significativamente acima da média 
(OCDE) em Ciências e em Leitura, 
estar na média em Matemática, 
e ser um dos poucos países que 
mostrou uma tendência susten-
tada de melhoria em todos os três 
domínios entre 2000 e 2015: em 
Ciências passámos de 459 para 501 
pontos; em Leitura de 470 para 498 
e, em Matemática, de 454 para 492.

Com os resultados de 2015, no uni-
verso de 72 países e economias que 
participam no PISA, Portugal passou 
a integrar um conjunto de países que 
se situa em torno da 20ª posição (17ª 
posição no seio dos países da OCDE 
em Ciências, 18º em Leitura e 22º 

em Matemática). Como nos estudos 
já referidos, são os países do Este 
e Sudeste da Ásia que apresentam 
resultados mais elevados, embora 
agora com a presença de países de 
outras áreas geográficas, como a 
Estónia, o Canadá, a Finlândia, a 
Irlanda ou a Noruega, em todos ou 
em alguns dos domínios, apenas 
para referir alguns exemplos. 

Podemos portanto concluir que, 
globalmente, estamos a melhorar 
e, se excecionarmos o decréscimo 
da pontuação em ciências no 4º 
ano, podemos afirmá-lo, em todas 
as frentes. Disso não há a mais 
pequena dúvida. Os dados obtidos, 
embora não sendo censitários (ao 
contrário das provas nacionais, 
realizadas por todos os alunos de 
um dado ano de escolaridade), mas 
sim baseados em amostras, são ali-
cerçados num quadro de referência 
construído por diversos especia-
listas internacionais. Os itens são 
pré-testados, validados e utilizados 
(a sua maioria) ao longo de todos os 
estudos, cujas provas não são públi-
cas. Há, assim, uma estabilidade do 
instrumento de medida (construto e 
testes), o que assegura que o que se 
está a medir, os desempenhos dos 
alunos, não é afetado por oscilações 
curriculares e por provas, como as 
nacionais, que todos os anos têm de 
ser criadas de novo. 

Para além dos dados globais, que 
aqui se sintetizam sumariamente, 
estes estudos são acompanhados de 
questionários, aos alunos, aos pais, 
professores e diretores, cuja informa-
ção constitui um auxiliar para explicar 
os resultados. Estes dados precisam 
agora de ser analisados. Pelo IAVE, por 
outros centros de investigação … as 
bases de dados são públicas e acessí-
veis a todos que as quiserem anali-
sar. Só conhecendo com detalhe as 
variáveis, múltiplas, que explicam os 
resultados se poderão alicerçar medi-
das de melhoria do sistema educativo 
que possam ser pensadas e desenhadas 
tendo em conta não apenas os aspetos 
de ordem técnica, educacional, mas 
também social e económica, já que 
muitas das realidades observadas são 
explicadas por contextos deste âmbito.

Ou seja, o investimento que o 
país faz, e bem, ao participar em 
vários estudos não pode esgotar-se 
no circo mediático de curta dura-
ção que se organiza em torno da 
divulgação de resultados globais, de 
rankings internacionais e do sobe 
ou desce da pontuação do país. 

De facto, nada disto se pode 
resumir a uma espécie de campeo-
nato mundial de educação. Estes 
estudos constituem cada vez mais 
um referencial para a definição de 
políticas nacionais sustentadas em 
evidências sólidas e não em opi-
niões de circunstância que mudam 
ao sabor de cada ciclo político. 

Na realidade, é bom, e deve en-
cher-nos de orgulho, em termos de 
pontuação, estarmos integrados no 
seio de países do universo europeu, 
em regra mais desenvolvidos do que 
Portugal. Contudo, sem prejuízo 
destas melhorias, não podemos 

Helder Sousa
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“Muitos dos itens 
que mobilizam 
desempenhos 
associados a domínios 
cognitivos mais 
complexos são os 
que mostram piores 
resultados

Os exemplos internos 
de disciplinas não 
sujeitas a avaliação 
externa nacional, cujos 
resultados se revelam 
menos promissores, 
são bem conhecidos

Estamos a tempo de 
condicionar de forma 
positiva o percurso 
escolar dos alunos e  
delinear estratégias 
que permitam 
corrigir ou minimizar 
dimensões negativas 

Muito há a mudar 
na valorização das 
avaliações feitas nas 
nossas salas de aulas. 
Para começar,  
perder a ilusão de que 
avaliar é apenas fazer 
testes. Um imenso 
rol de outras opções 
permitem concretizar 
o essencial: obter 
informação sobre 
o desempenho dos 
alunos

Não vale a pena que 
apenas alguns se 
cheguem à frente para 
recolher os louros 
destes resultados.  
Os verdadeiros 
“culpados” são os 
alunos, os professores, 
os diretores e as 
famílias que foram 
capazes de construir 
uma escola que  
oferece um melhor 
ensino

vado pelo alunos do 10º ano no teste 
PISA, no caso das Ciências, ou seja 
549 (o que seria o 2º melhor resul-
tado ao nível mundial, sete pontos 
abaixo do resultado de Singapura), 
é legítimo pensar que a posição e os 
resultados nacionais poderiam ser 
bem diferentes, para melhor. 

Retomando o TIMSS, 4º ano, 
não podemos deixar de sinalizar o 
declínio dos resultados em Ciências, 
com uma descida de 14 pontos, entre 
2011 e 2015. Isto pode significar que 
a ausência de avaliação externa nesta 
área (apenas assumida em 2016 com 
as provas de Estudo do Meio) pode 
ter contribuído para este retrocesso. 
Revalorizar o ensino das ciências 
não passará por um ensino expositi-
vo, mas antes por um claro enfoque 
num ensino de cariz experimental: 
as crianças só podem ganhar o gosto 
pelas ciências se puderem vivenciar 
situações experimentais e com elas 
aprenderem a construir o seu próprio 
conhecimento.

Outro dado que parece incon-
tornável é a importância que as 
avaliações nacionais representam 
no caminho percorrido. Países que 
não valorizaram as avaliações na-
cionais têm tido sucessivos reveses 
nos resultados ao longo de vários 
ciclos nos estudos em que parti-
cipam. E os exemplos internos de 
disciplinas não sujeitas a avaliação 
externa nacional, cujos resultados 
se revelam menos promissores, são 
bem conhecidos e não se esgotam 
no caso das Ciências no 1º ciclo do 
ensino básico.

Mas, falar de avaliação nacional, 
tema sempre polémico, não pode 
servir para alimentar discussões 
não fundamentadas em torno da 
natureza das avaliações, da sua 
designação ou do seu propósito 
com intuito mais classificativo ou 
(in)formativo. Não há evidência 
científica que permita defender a 
maior ou menor eficácia do tipo de 
provas no sentido de medir melhor 
o que se aprendeu ou de incentivar 

mais ou menos uma aprendizagem  
de qualidade. Ou seja, para além 
de opiniões que não podemos 
considerar quando pretendemos 
ter rigor na análise, nada permite 
medir com um mínimo de rigor o 
empenho dos alunos quando em 
presença de provas finais, de afe-
rição ou exames nacionais. Aliás, 
se assim não fosse teríamos de 
duvidar da qualidade do empenho 
dos nossos alunos que participam 
nos estudos internacionais, cujos 
resultados aqui retratámos suma-
riamente. Não só estes resultados 
“não contam para sua nota” como 
nem sequer lhes são devolvidos. 

Assim, muito há a mudar na valo-
rização das avaliações feitas nas nossas 
salas de aulas. Para começar, perder 
a ilusão de que avaliar é apenas fazer 
testes. Relatórios, debates, apresenta-
ções orais, portefólios e um imenso rol 
de outras opções permitem concretizar 
o essencial: obter informação sobre o 
desempenho dos alunos. À tradicional 
pergunta que ainda muitos dos nossos 
alunos fazem quando confrontados 
com alguma tarefa – “Professor, isto 
conta para nota?”, a resposta não pode 
continuar a ser um “sim” ou um “não” 
consoante o intuito seja usar essa infor-
mação para uma qualquer classificação, 
final ou de período letivo. A resposta 
deve ser: “Conta para mostrares o 
que sabes fazer bem, para conheceres 
aquilo em que ainda tens dificuldades 
ou o que precisas de aprender.” E, se se 
quiser completar a reposta, pode sem-
pre acrescentar-se … “serve para a tua 
autoavaliação e para que todos, tu, eu 
(professor), e mesmo os teus pais, pos-
samos ajudar-te a aprenderes melhor e 
a teres melhores resultados”.

Face a esta avalanche de informação, 
poder-se-ia perguntar: afinal de quem 
é a culpa de tão positiva evolução? A 
pergunta soa estranha. Geralmente fa-
z-se quando algo corre mal: todos po-
dem apontar o dedo a um só culpado e 
assim se podem auto ilibar de qualquer 
responsabilidade, ainda que a tenham, 
mesmo que de forma partilhada. Pois 

bem, neste caso não vale a pena que 
apenas alguns se cheguem à frente para 
recolher os louros destes resultados. Os 
verdadeiros "culpados" são os alunos, 
os professores, os diretores e as famílias 
que, ao longo destas duas décadas, 
foram capazes de, no anonimato que 
os rodeia, construir uma escola que 
oferece um melhor ensino.

Falamos de um período de 20 anos 
de evolução, marcado por inúmeros 
governos e respetivos ministros, segu-
ramente que sempre agiram na con-
vicção de que as suas ações seriam um 
contributo para uma melhor educação. 

Mas, não sendo evidente 
nenhuma concertação longitudi-
nal de políticas entre sucessivos 
ciclos governativos, ficam algumas 
marcas que, pela sua longevida-
de e abrangência, podem, salvo 
outras explicações posteriores, 
ser destacadas como princípios de 
explicação para o sucesso obser-
vado. Seria injusto não referir o 
Plano Nacional de Leitura, em 
conjunto com o desenvolvimento 
da Rede de Bibliotecas Escolares, o 
Plano de Ação para a Matemática, 
o Programa Ciência Viva, com 
o imenso rol de atividades que 
desenvolve em articulação com 
as escolas, ou ainda a progressiva 
valorização das qualificações dos 
professores, a par da valorização da 
avaliação nacional estandardizada, 
que em boa verdade se instalou 
de forma permanente, em todos 
os ciclos de ensino, desde o início 
deste século. Podemos ainda ter 
em conta o lento mas progressivo 
aumento da qualificação da popu-
lação, sabendo que as qualificações 
das mães são, em regra, um bom 
preditor do sucesso educativo de 
uma sociedade.

Outras explicações mais de-
talhadas, assentes numa análise 
multivariada dos dados disponí-
veis dar-nos-ão outras possíveis 
explicações e ajudarão, segu-
ramente, a pensar ou repensar 
estratégias de ação para o curto ou 
médio prazos.

Uma nota final para desmistificar 
uma habitual e recorrente dis-
cussão, em regra muito desinfor-
mada, sobre o caráter amostral 
destes estudos, facto que alimenta 
a suspeição sobre a validade dos 
dados e sobre a sua seriedade. De 
forma mais simples, talvez uma 
analogia com qualquer competição 
internacional, hoje regulada por 
uma respetiva federação, seja uma 
boa analogia para se compreender 
a importância do cumprimento de 
regras impostas pelos consórcios 
em causa: a IEA e a OCDE.

Em qualquer desporto, uma 
competição internacional está sujei-
ta a regras que todos os participantes 
têm de cumprir. Não fazê-lo implica 
penalizações ou, no limite, a des-
qualificação do atleta ou do país par-
ticipante. Nos estudos internacionais 
passa-se exatamente o mesmo. Todo 
o processo de seleção das amostras 
nacionais é definido e controlado 
pelos consórcios envolvidos. Estes 
solicitam aos centros nacionais, 
neste caso o IAVE, a lista de escolas, 
de acordo com critérios específi-
cos, que têm em conta estratos, ou 
seja, categorias, entre outras, como 
a natureza administrativa (escola 
pública ou privada), o tipo de cursos 
ministrados ou a área de localização 
(em função da sua natureza urbana 
ou não urbana). 

O IAVE obtém esta informa-
ção da fonte oficial nacional, a 
Direção-Geral de Estatística de 
Educação e Ciência, e é essa lista 
que é fornecida. De seguida, são as 
direções das escolas que facultam 
a lista nominal de alunos elegí-
veis (por ano de escolaridade, no 
caso do TIMSS, ou por idade (com 
15 anos), no caso do PISA). Este 
agregado de dados é então usado 
por cada consórcio para preparar 
a amostra, que, sendo aleatória, 
respeita os diferentes estratos 
definidos. O IAVE só pode aplicar 
os testes nas escolas indicadas e aos 
alunos nominalmente referencia-
dos pelos consórcios. Em caso de 
faltas ou de recusa de uma escola 
em participar estão previstas, tam-
bém por indicação dos consórcios, 
escolas de substituição. 

Todos os dados nacionais são 
hoje facilmente comprováveis 
em estatísticas internacionais de 
educação, pelo que os consórcios 
corroboram sem dificuldade a 
validade dos dados facultados por 
cada país. Não há notícia dos dados 
nacionais terem alguma anotação 
devido a inconsistências técnicas 
neste domínio, nem os resultados  
nacionais deixaram de ser publi-
cados, e isso é a prova de que as 
amostras usadas são válidas e os 
dados obtidos são representativos 
da realidade nacional, naturalmen-
te com os erros estatísticos pró-
prios de um estudo amostral, como 
qualquer cidadão sem nenhuma 
qualificação especial facilmente 
compreende. J

NR Coorte é, em estatística,  um conjunto 
de pessoas que tem em comum a ligação a 
algum facto ou acontecimento ocorrido no 
mesmo período
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 Se houve um tempo em que 
a divulgação dos relatórios 
PISA - pelos fracos resultados 
dos alunos portugueses - 
deixava o país em sobressalto, 
a publicação do PISA2015 
gerou um justificado clima 
de satisfação: pela primeira 
vez, Portugal ultrapassa a 
média da OCDE (conjunto 
de 35 países) na literacia 
científica e na literacia em 
leitura, e iguala a média na 
literacia em matemática. 
Portugal deixa, assim, a 
companhia da maioria dos 
países do Mediterrânico e 
do Leste europeu, e alinha 
o seu desempenho com 
o dos países do Centro e 
do Norte da Europa, cujos 
níveis de riqueza, recursos 
investidos na educação e nível 
socioeconómico e cultural das 
famílias são, em média, bem 
superiores aos registados em 
Portugal.

Mais relevante do que os 
resultados e a posição alcançada 
(17.º nas ciências; 18.º na 
leitura; 22.º na matemática), é a 
evolução registada, sobretudo 
quando comparada com a 
trajetória dos resultados da 
maioria de países da OCDE, 
cujo desempenho estagnou ou 
regrediu. Assim, no domínio 
das ciências, apenas 13 países 
melhoraram entre 2006 e 
2015; na matemática, apenas 
9 melhoraram entre 2003 e 
2015; e na leitura (nos 28 países 
onde é possível a comparação), 
apenas 9 melhoraram entre 
2000 e 2015. No cômputo 
geral, apenas 4 países subiram 
nos três domínios: Portugal 
(27 pontos nas ciências+26 na 
matemática+28 na leitura); 
Noruega (11+7+8); Polónia 
(3+14+27); e Espanha (5+1+3). 

A ATENÇÃO ÀS 
DESIGUALDADES
O PISA presta grande 
atenção às questões da 
equidade nos resultados, 
bem como ao impacto do 
contexto socioeconómico nos 
resultados dos alunos. Para 
isso, constrói um Índice de 
Estatuto Económico, Social e 
Cultural (IEESC) das famílias 
dos alunos, o que permite 
ajustar os resultados obtidos 
a estas condições de partida. 
Quando o faz, o desempenho 
dos alunos portugueses é ainda 
superior: Portugal passa do 17.ª 
posição na literacia científica 
no universo da OCDE para a 
6.ª posição, atrás apenas de 
Japão, Estónia, Coreia do Sul, 
Finlândia e Polónia.

Para além das desigualdades 
entre países, temos o nível da 
desigualdade em cada país. 
Aqui, o elemento negativo é 
que os alunos portugueses 
continuam a registar um 
dos mais elevados níveis 
de desigualdade – medida 
pela diferença entre o 5.º e 
o 95.ºpercentis do IEESC - 
no universo OCDE (só no 
México, Turquia e Espanha as 
assimetrias são superiores); 
o elemento positivo é que 

Portugal é o 4.º país onde a 
diferença entre o resultado 
médio do segundo decil e o do 
décimo decil (ou seja, o topo 
de distribuição) é mais baixo; 
e, se olharmos os países com 
resultado acima da média 
da OCDE, é mesmo o país 
onde essas desigualdades de 
resultados são mais baixas.

Estes desempenhos são 
tanto mais interessantes quanto 
Portugal continua a apresentar 
uma elevada percentagem de 
alunos fora do ano modal (o 
10.º ano): mais de 1/3 (36%) 
dos alunos está atrasado no 
percurso escolar. (no 7.º, 8.º 
e 9.º anos). Isto significa que, 
quando comparado com alunos 
de outros países, os portugueses 

apresentam uma baixa 
dispersão de resultados, mas 
uma elevada dispersão pelos 
diferentes anos de escolaridade. 
Enquanto a maioria de países 
prefere manter os alunos - 
mesmo com desempenhos 
desiguais - no ano modal, 
em Portugal prossegue a 
preferência pela retenção dos 
alunos com mais dificuldades.

Como explicar esta evolução?
Conhecidos estes resultados 
– que colidem frontalmente 
com o discurso miserabilista e 
o mito do ensino “facilitista” 
-, o trabalho seguinte passa 
pela sua explicação. Para os 
resultados destes alunos de 
15 anos (nascidos no ano do 
primeiro PISA, em 2000) 
terão contribuído evoluções 
estruturais da sociedade 
portuguesa, umas extrínsecas 
ao sistema educativo - como 
a melhoria das condições 
sociais e económicas da 
maioria das famílias -, outras 
indiretamente ligadas à sua 
expansão - como o aumento 
da escolaridade média dos pais 
-, e ainda outras diretamente 
ligadas às políticas educativas, 
como, por um lado, a 
massificação da frequência do 
pré-escolar e, por outro, um 
grande número de iniciativas 
implementadas nos diferentes 
ciclos e disciplinas e para 
diferentes públicos escolares.

Não basta, porém, fazer 
uma lista das políticas; 
devíamos ser capazes de 
determinar com algum rigor 
a eficácia de cada uma em 
concreto, para saber as que 
mais contribuíram para a 
melhoria registada e aqueles 
que foram menos eficazes (e/
ou eficientes, tendo em conta 
os recursos alocados). Os 
elementos que o PISA nos traz 
não são o ponto de chegada; 

devem ser o ponto de partida 
para o aprofundamento de 
uma cultura de avaliação das 
políticas que permita melhor 
explicar as determinantes 
do sucesso e como podemos 
melhorar e corrigir problemas.

Para que serve o PISA?
Esta parece ser a atitude mais 
produtiva, e que evita as duas 
posições polarizadas: a que, 
perigosamente, faz do PISA a 
medida de todos os sistemas 
educativos; e a que tende a 
recusar toda a sua utilidade. 
Esta utilidade é, aliás, ao 
mesmo tempo simbólica, 
cognitiva e política. Simbólica, 
pelo efeito reputacional 
destes resultados, não só 
a nível internacional, mas 
sobretudo a nível interno, 
ao mostrar às famílias que 
podem confiar mais na escola 
e nos professores portugueses. 
Utilidade cognitiva, 
porque o PISA trouxe para 
o quotidiano conclusões 
que as ciências sociais 
conhecem há décadas, como 
o efeito das desigualdades 
socioeconómicas das famílias 
nos resultados dos alunos ou o 
efeito perverso da retenção no 
seu percurso escolar.

Utilidade política, por 
fim: depois de seis edições do 
PISA, é mais difícil defender a 
necessidade do nosso sistema 
- alegadamente medíocre - 
adotar políticas – alegadamente 
‘mágicas’ - de livre escolha de 
escola entre o setor público e 
privado ou de seleção precoce 
dos alunos. Não só Portugal 
compara bem com países da 
OCDE onde o sistema educativo 
e as famílias têm mais recursos, 
como o PISA tem sublinhado os 
efeitos negativos dessas políticas 
tanto para os resultados como 
para a equidade do desempenho 
dos alunos.J

*Hugo Mendes é sociólogo, 
investigador do CESNOVA, da 
Universidade Nova de Lisboa

Estes resultados 
colidem 
frontalmente 
com o discurso 
miserabilista e o 
mito do ensino 
“facilitista”

Hugo Mendes

Tendências, mitos e interrogações

INQUIETAÇÕES 
PEDAGÓGICAS

¶ Os resultados obtidos por Portugal nos mais recentes testes 
internacionais PISA e TIMSS, 2015 confirmam a relevância 
do investimento realizado pela democracia portuguesa: 
estávamos muito mal nas primeiras edições destes testes 
e temos vindo, de um modo geral, a subir, o que contribui 
para a autoestima dos portugueses em geral e em particular 
dos alunos e dos professores. Nas análises efetuadas especu-
lou-se muitas vezes sem fundamento, houve mesmo quem 
tirasse louros de forma abusiva, mas soube bem neste final 

de ano associar a educação a outras vitórias conseguidas pelo 
nosso país na cena internacional.

Os artigos que hoje integram a página das Inquietações 
Pedagógicas focam-se no TIMSS e no PISA, cuja utilidade é 
analisada, designadamente o seu efeito na imagem interna 
e internacional do nosso sistema, o conhecimento que nos 
trazem das desigualdades. Abordam ainda a especificidade 
de cada um destes testes, a sustentabilidade da progressão dos 
nossos resultados, mas também alguns temores relativamente 

ao futuro, designadamente suscitados pelo “ trambolhão” 
registado pelas ciências nos testes TIMSS (Portugal baixou da 
19ª para a 32ª posição no ranking). São avançadas hipóteses de 
medidas que poderão ter contribuído para a evolução positiva 
dos resultados e outras que poderão ter estado na base da grave 
desvalorização da educação científica (entre as quais a intro-
dução de exames precoces no primeiro ciclo, concentrando na 
Matemática e na Língua Portuguesa as atenções de professores 
e alunos).

Leituras dos PISA 2015
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A aprendizagem das ciências à luz dos testes internacionais
Leonor Saraiva

 Em Portugal, a educação 
em ciências tem sido referida 
pela comunicação social, 
geralmente a propósito do 
desempenho dos alunos nas 
avaliações internacionais, 
tal como este ano, após a 
publicação dos resultados 
dos testes TIMSS e PISA. 
Os resultados promovem 
a competição entre os 
países, influenciando as 
políticas educativas que, ao 
enfatizarem a avaliação do 
ensino baseada em resultados, 
originam pressões de ordem 
diversa, podendo enviesar 
a realidade do trabalho nas 
escolas.

Nas ciências, existe um 
movimento mundial a favor 
de uma educação científica 
baseada em orientações 
padronizadas (standards). Esta 
tendência de “globalização” 
também se verifica em 
Portugal, apesar das ciências 
permanecerem afastadas 
dos “palcos” dos rankings 
nacionais, onde se mantém o 
protagonismo da matemática e 
do português.

Os relatórios nacionais 
do TIMSS (4º ano de 
escolaridade) e do PISA 
(2015) revelam resultados 
contraditórios. No TIMSS, 
Portugal baixou da 19ª para 
a 32ª posição no ranking. Os 
resultados do PISA 2015 são 
mais animadores. A média 
dos alunos portugueses é 
significativamente superior 
à obtida no ano de 2006 e à 
média da OCDE.

Uma breve análise 
desta situação levanta, 

pelo menos, duas questões: 
o que medem estes 
testes? Como explicar as 
diferenças no desempenho 
dos alunos?

Numa resposta 
simplificada à primeira 
questão, pode dizer-se que o 
TIMSS mede essencialmente 
o conhecimento do conteúdo 
traduzido em factos e 
conceitos nos níveis de 
complexidade mais elevados 
nas áreas de Ciências da 
Vida, da Terra e Físicas. Este 

teste procura medir também 
o desempenho dos alunos 
face a três competências 
cognitivas: conhecer, aplicar 
e raciocinar. Quanto ao 
PISA, pode considerar-se 
que dá uma perspetiva 
complementar, centrando-se 
na avaliação da literacia 
científica. Partindo das 
áreas de conhecimento 
(física, química, biologia e 
geologia), o PISA incide nas 
capacidades dos alunos para 
aplicarem o conhecimento 
científico em situações reais 
e nas atitudes de interesse 
pela ciência e tecnologia e de 
valorização das abordagens 
científicas às questões 
relevantes para o ambiente e 
a sociedade. 

Responder à segunda 
questão (explicar o 
desempenho dos alunos) 
implicaria analisar múltiplos 
fatores que ultrapassam esta 
curta reflexão. Importa referir 
alguns fatores passíveis de 
contribuírem para a situação 
atual. Por um lado, a educação 
científica em Portugal, teve 
um enorme impulso com a 
criação do Programa Ciência 
Viva (Ministério da Ciência e 

Algumas alterações 
do currículo nacional, 
dos últimos anos, 
muitas vezes pontuais 
e mal justificadas, 
terão tido um impacto 
negativo  
nos resultados de 
Ciências

Querida matemática...
LurdeS FigueiraL

 Os estudos educacionais que 
têm importância reconhecida, 
sobretudo os de larga escala 
como o TIMSS e o PISA, são 
um contributo para um melhor 
conhecimento do desempenho 
dos alunos em várias áreas da 
aprendizagem e, no caso que 
aqui nos toca, em Matemática, 
e, em consequência, para 
refletirmos sobre as medidas de 
política e as práticas educativas. 
Portugal integrou o conjunto 
de países participantes nestes 
estudos desde 1995, para o 
TIMSS, ainda que com uma 
interrupção significativa 
entre aquele ano e o ano de 
2011, e ininterruptamente 
desde 2000 para o PISA, ano 
em que este estudo se iniciou. 
Embora reconhecendo a 
relevância destes estudos, 
qualquer reflexão sobre os 
seus resultados não dispensa 
dois pressupostos: primeiro, 
qualquer estudo ou resultado de 
uma avaliação tem um alcance 
limitado e relativo, segundo, as 
alterações de políticas e práticas 
educativas não têm resultados 
imediatos. Estes pressupostos 
devem interagir, em qualquer 
análise, com a leitura dos dados 

obtidos e com a consideração de 
outros fatores que intervêm no 
processo.

No que concerne aos 
elementos em análise, o PISA, 
da responsabilidade da OCDE,  
é dos estudos mais completos 
e com características mais 
relevantes para o conhecimento 
do estado da educação e 
das perspetivas de futuro; é 
aquele que mais informações 
pode fornecer aos países 
para apoio a decisões sobre 
políticas educativas, por se 
centrar em questões mais 
gerais e em competências ou 
capacidades que, por serem 
mais abrangentes, não estão 
tão vinculadas a conteúdos 
temáticos dos programas, como 
acontece com o TIMSS.

Por este facto, o TIMSS é 
mais permeável a medidas de 
mais curto prazo que o PISA, 
que reflete opções educativas 
de fundo e com continuidade, 
não sendo tão rapidamente 
afetado, no caso português, 
pelas medidas imediatamente 
anteriores a 2015. No que 
diz respeito a Portugal, os 
resultados do PISA revelam 
um processo de melhoria 
contínua desde o ano 2000. A 
consolidação da melhoria do 
desempenho em Matemática, 

dos alunos portugueses, 
deve-se sobretudo ao trabalho 
continuado e ao investimento 
feito em Educação no nosso 
país, nomeadamente na 
formação inicial e contínua dos 
professores, no desenvolvimento 
da investigação e estudo 
em áreas do currículo e das 
didáticas específicas e na 
adequação dos programas 
curriculares que foram sendo 
ajustados a partir dos dados 
da experiência e da avaliação, 
desde a reforma curricular do 
início dos anos 90 do século 
passado. Este investimento 

conheceu especial incremento 
entre os anos 2000 e 2011, com 
as diversas medidas do Plano de 
Ação para a Matemática (PAM).

Perante estes resultados, 
alertamos no entanto que 
medidas tomadas nos últimos 
anos podem começar a 
influenciar negativamente 
este progresso, a começar 
por medidas que afetam as 
condições de trabalho dos 
professores com os seus 
alunos até às mudanças 
curriculares que, no âmbito 
da Matemática, mostram já 
indicadores preocupantes como 
a diminuição de procura do 
Curso de Ciências e Tecnologia. 
Em nosso entender e até pela 
semelhança com casos passados 
noutros países, este afastamento 
deve-se em grande parte à 
experiência com os atuais 
programas de Matemática para 
o Ensino Básico, e que ainda não 
tiveram impacto sobre os alunos 
que participaram no PISA de 
2015, bem como à experiência 
também negativa com o atual 
programa de Matemática A 
que, por antecipação, afasta os 
alunos de áreas tão significativas 
como aquelas que conduzem 
às carreiras de Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e 
Matemática (as chamadas 
carreiras STEM com que em 
todo o mundo os governos se 
preocupam) com consequências 
nefastas para o futuro do país.

Em relação ao último TIMSS, 
ele reflete já mais diretamente 
as mais recentes intervenções 
no currículo de Matemática 
do ensino básico (2013) e na 
avaliação no 1.º ciclo do ensino 
básico.

A subida de 9 pontos em 
Matemática e a descida de 14 
pontos verificada nas Ciências 
está, em nosso entender, 
fortemente associada à distorção 
curricular que a introdução das 
avaliações externas a Português 
e Matemática provocou neste 
ciclo e que entendemos ser 
nefasta para a aprendizagem 
da matemática, para o gosto 
por esta disciplina e pela 
autoconfiança desenvolvida 
nos alunos — em todos os 
alunos — em relação a ela. Por 
outro lado, a subida de nove 
pontos em Matemática, nas 
áreas de conteúdos, apenas teve 
reflexo na área dos números, 
com descida em geometria; 
nas dimensões cognitivas, o 
desequilíbrio que já se verificava 
em 2011 acentuou-se: enquanto 
que nas dimensões conhecer 
e aplicar, entre 2011 e 2015, se 
verificaram subidas de 17 pontos 
e seis pontos respetivamente, 
na dimensão raciocinar os 
resultados continuam sem 
apresentar evolução positiva; 
repare-se que esta dimensão 
já tinha sido identificada como 
aquela sobre a qual deveriam 
incidir os maiores esforços 

A melhoria do 
desempenho deve-se 
sobretudo ao 
trabalho continuado 
e ao investimento 
feito em Educação, 
na formação dos 
professores, no 
desenvolvimento 
da investigação e 
na adequação dos 
programas, desde a 
reforma dos anos 90
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Nos itens libertos de 
2009, verificamos que 
os alunos são colocados 
perante  trechos de obras 
e adaptações de clássicos 
da literatura mundial 
além de textos utilitários 
de vários tipos.  
No PISA não é requerido 
o conhecimento prévio 
do texto

“

Literacia em leitura  
no Pisa 2015

Luís FiLipe Redes

 Portugal superou pela primeira vez 
as médias da OCDE e o teste Pisa 2015 
confirmou uma ascensão consistente 
a partir de 2006. Simultaneamente, 
aumentou a percentagem das boas 
prestações e diminuiu a das prestações 
muito fracas. Portugal localiza-se na 
posição 23 da tabela, num total de 72 
países. Nos lugares cimeiros, encon-
tram-se países asiáticos como Singa-
pura, a província chinesa de Guandong 
e o Vietnam. Este último constitui uma 
evidência desafiadora de como países 
com muito baixo rendimento per 
capita conseguem preparar tão bem 
os seus alunos, desdizendo a habitual 
correlação entre riqueza relativa e 
resultados educativos. Também nos 
deve fazer pensar a descida da Finlân-
dia que, mesmo assim, se apresenta 
na 5ª posição da tabela Autores vários 
(2016) - Pisa 2015 - results in focus, 
documento em pdf disponível em 
http://www.oecd.org .

No que respeita à amostragem, 
importa ver que os alunos têm de ter 15 
anos de idade e frequentar pelo menos 
o 7.º ano, excluindo-se todos os que 
estão no 2.º ciclo com 15 anos de idade 
Com maior rigor, o intervalo de seleção 
é entre 15 anos e três meses e 16 anos 
e 2 meses., número que terá aumen-
tado num período que foi considerado 
como um recrudescimento das taxas de 
retenção, em 2011/2012 Conselho Na-
cional de Educação (Fevereiro de 2015) 
- Retenção escolar nos ensino básico e 
secundário, p. 64. Texto em pdf obtido 
em http://www.cnedu.pt. Essa exclu-
são que vigora a partir de 2006 Autores 
vários (2016) - Pisa 2015 - Portugal. 
Lisboa: IAVE, p. 18. Disponível em pdf 
em: http://iave.pt, deixa-nos a questão 
da influência da variação das taxas de 
retenção sobre os resultados. No caso 
português, o fenómeno da retenção 
destaca-se também no conjunto dos 
7500 alunos sujeitos ao teste: cerca de ⅓ 
tinha sido retido pelo menos uma vez, o 
que faz de Portugal um dos 10 com mais 
retenções entre os 72, resultando isso 
num amplo leque de níveis escolares 
acomodado na idade de 15 anos (do 7.º 
ao 11.º anos).

Convém introduzir aqui a conclusão 
da OCDE sobre a retenção que corres-
ponde ao que o CNE vem dizendo nos 
relatórios em que o tópico é abordado: o 
PISA não evidencia melhores desem-
penhos relacionados com um maior 
número de retenções nem com uma 
especialização profissional precoce dos 
alunos com menor sucesso educativo 
Ver por exemplo, o vídeo sobre o PISA 
em http://iave.pt/np4/12.html..

Ambas as coisas, o aumento das 
retenções e o incremento dos cursos de 
educação e formação, estão associados 

ao então ministro da educação, Nuno 
Crato, que parece agora querer posi-
cionar-se como um dos promotores da 
ascensão portuguesa no PISA. Os dados, 
contudo, não se prestam à sustentação 
dessa tese como já foi mostrado Por 
exemplo, Serra, Nuno “As tentações de 
Crato e da direita perante os resultados 
do PISA” no blogue Ladrões de bicicle-
tas, 7-12-2016 (http://ladroesdebici-
cletas.blogspot.pt/)., pois essa política 
educativa terá apenas marginalmente 
afetado o grupo que foi sujeito à prova. 
Centrando-nos na literacia de leitura 
habitualmente considerada na disci-
plina de Português, verificamos que a 
maior parte dos alunos estudou com o 
programa de 2009 Publicado no tempo 
da ministra Maria de Lurdes Rodrigues. 
do 5.º ao 7.º ano de escolaridade e com 
as metas curriculares Note-se que as 
metas continuaram em conjunto com 
o programa de 2009 até 2015. do 8.º ao 
10.º ano de escolaridade. Apenas uma 
minoria terá vivido a novidade das 
provas de aferição do 6.º ano passarem 
a provas finais Deduz-se: o ano modal 

é o 10º ano a que pertence cerca de 57% 
dos respondentes e o 9º ano agrupa 
cerca de 20%, o 7º e o 8º correspondem 
em maioria a alunos dos percursos não 
regulares (Relatório do IAVE sobre o 
PISA referido acima)..

Mas, interessa-nos, sobretudo, 
saber o significado do sucesso no teste 
em leitura. Uma vez que o PISA não se 
detém sobre os conteúdos escolares 
propriamente ditos, mas antes sobre as 
competências requeridas no futuro dos 
alunos, é importante compreendermos 
o tipo de itens que os alunos resolvem. 
Para isso, temos apenas acesso aos itens 
libertos pela organização e não aos 
próprios enunciados.

Nos itens libertos de 2009 “Literacia 
de leitura - itens libertos”, documento 
em pdf disponível em http://iave.pt/
np4/83.html#1. , verificamos que os 
alunos são colocados perante  trechos de 
obras e adaptações de clássicos da litera-
tura mundial além de textos utilitários 
de vários tipos: mistos, contínuos, e não 
contínuos. Aos alunos, são colocados 
problemas de leitura que envolvem 
inferências sobre personagens, motivos 
e ações, identificação da ação princi-
pal, comparação entre o ficcional e a 
experiência pessoal, identificação de 
objetivos e argumentos discursivos, 
integração de informações, justificação 
de pontos de vista, análise de recursos 
expressivos e etc.

A principal diferença relativamente 
às tarefas típicas de educação literária 
nos programas atuais é que no PISA não 
é requerido o conhecimento prévio do 
texto. Os programas atuais que listam 
obras e autores a serem lidos tendem a 
prescrever também interpretações que se 
memorizam deixando pouco espaço para 
o tipo de trabalho pressuposto pelo PISA.

*Luís Filipe Redes, pertence à direção da Asso-
ciação de Professores de Português)

Tecnologia, 1996) que levou à 
criação de uma rede nacional 
de centros interativos de 
ciência, vocacionados para 
a aprendizagem informal 
e não formal das ciências. 
Uma década depois, o 
Ministério lançou, a nível 
nacional, o Programa 
de Formação em Ensino 
Experimental das Ciências 
(PFEEC) para professores 
do 1.º ciclo, centrado no seu 
desenvolvimento profissional 
e envolvendo milhares de 
alunos entre 2006 e 2010. É 
provável que os efeitos destas 
ações se tenham refletido no 
desempenho dos alunos (4º 
ano) avaliados pelo TIMSS 
em 2011 e pelo PISA em 2015. 
Note-se que estes alunos 
teriam frequentado o 1º ciclo 
durante a vigência do PFEEC 
e, por isso, vivenciado o 
ensino experimental das 
ciências, numa época em 
que existiam orientações 
para a obrigatoriedade 
de implementar trabalho 
experimental (2,5h/semana).

Por outro lado, algumas 
alterações do currículo 
nacional, dos últimos anos, 
muitas vezes pontuais e 
mal justificadas, terão tido 
um impacto negativo nos 
resultados de ciências. A 
manutenção do programa 

do 1º ciclo (1991), a avaliação 
orientada por metas (ausentes 
para o 1º ciclo) e a existência 
de exames de português e 
de matemática no ensino 
básico (4º, 6º e 9º anos de 
escolaridade) podem ter 
condicionado o ensino das 
ciências em muitas escolas. 
Parece legítimo inferir que 
as escolas ao investirem 
na preparação dos alunos 
do 4º ano para os exames, 
descuraram a educação em 
ciências, traduzindo-se num 
menor nível de exigência 
relativamente aos objetivos 
dos testes internacionais. A 
manter-se a situação atual, é 
provável que os resultados em 
ciências nos próximos ciclos de 
avaliação do PISA se revelem 
pouco animadores.

Neste contexto, cabe às 
instituições, aos educadores e 
aos investigadores intervirem, 
divulgando os seus estudos e as 
suas reflexões aos professores, 
às famílias e à comunidade, 
para procurarem, em conjunto, 
soluções visando a melhoria 
da educação científica das 
crianças e jovens. J   

* Leonor Saraiva é profª de Ciências 
da Escola Superior de Educação de 
Setúbal, especializada em Didática 
das Ciências

no seu desenvolvimento, ao 
contrário do que aconteceu nos 
mais recentes anos.  

Perante estes resultados, 
apraz-nos sobretudo verificar 
que Portugal, depois de 
chegar à revolução de abril 
com mais de um século de 
atraso educativo em relação à 
maioria dos seus congéneres 
europeus e aos demais 
membros da OCDE, conseguiu 
superar com qualidade o 
grande desafio da escola 
democrática. O grande aumento 
e qualificação do parque 
escolar, a formação inicial 
de professores, os conselhos 
diretivos e pedagógicos que 
conseguiram levar as escolas 
através de situações de total 
indigência (sobretudo ao 
nível da qualificação dos 
professores em finais dos anos 
70) e altercações políticas, até 
às circunstâncias presentes; 
os professores que tiveram a 
capacidade de se organizar, de 
partilhar experiências, saberes e 
dificuldades e de investir na sua 
própria formação continuada; 
as políticas educativas que 
investiram na escolarização 
cada vez mais alargada, com 
incidência também na educação 
pré-escolar, e no combate 
ao abandono escolar; tanto 
entusiasmo que pudemos 
ver ao longo de décadas nas 
escolas portuguesas; estes e 
outros factos mostram-nos que 

conseguimos vencer a grande 
batalha de uma educação de 
qualidade para todos. Falta-nos 
agora um importante passo: o 
de garantir que essa educação 
de qualidade é também uma 
educação de sucesso para todos.

E para prosseguirmos no 
caminho percorrido e sermos 
capazes de vencer os desafios 
do presente, investindo no 
futuro, temos que nos unir em 
torno deste projeto nacional 
de melhorar sempre o ensino 
e fazer das aprendizagens a 
maior condição de inclusão, 
de preparação, de capacitação 
das crianças e jovens, 
verdadeiramente aquilo que 
lhes dá o poder de ser, com 
autonomia, com capacidade 
de colaborar e intervir na  
construção de um futuro 
mais humano e respeitador 
do equilíbrio planetário tão 
ameaçado.  Este é o grande 
investimento no presente e no 
futuro do nosso país.J

* Lurdes Figueiral é presidente da 
direção da Associação de Professores 
de Matemática

links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com 
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www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas

www.youtube.com/user/inquietPedagogicas
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Universidade(s): papel 
e perspetivas dos Conselhos Gerais

Lançamos, na última edição, um inquérito sobre o tema em título, pedindo que lhe  respondessem os presidentes dos Conselhos 
Gerais das cinco maiores universidades públicas portuguesas, sedeadas em outras tantas cidades. Responderam, naquela edição, 
os presidentes dos CG das Universidades de Coimbra (Rui Vilar), Porto (Alfredo José de Sousa), Aveiro (Eduardo Marçal Grilo) e 
Minho (Álvaro Laborinho Lúcio). Agora publicamos as respostas de Leonor Beleza, presidente do CG da Universidade de Lisboa 
- por cuja Faculdade de Direito é licenciada (e na qual foi assistente), sendo atualmente presidente da Fundação  Champalimaud 

e membro do Conselho de Estado. Jurista em várias instituições, membro do PPD/PSD desde a sua fundação, foi sua dirigente 
muito destacada, deputada e vice-presidente da Assembleia da República, presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, 

secretária de Estado em três governos e ministra da Saúde em dois dos governos chefiados por Cavaco Silva   

 Quais são, em sua opinião, as 
principais dificuldades e os principais 
méritos das Universidades portuguesas 
e daquela a cujo CG preside?
É difícil falar, em termos gerais, do 
conjunto das universidades portugue-
sas, dado que divergem muito umas das 
outras em múltiplos fatores. Mas é pos-
sível reconhecer que, em conjunto, as 
universidades cumprem a sua missão de 
educar com exigência e, em múltiplas 
áreas, de formar pessoas e criar profis-
sionais. E que têm vindo a afirmar-se 
como agentes de criação científica e de 
ligação ao Mundo exterior.

Sofrem, no entanto, de dificulda-
des em se renovarem e em recrutarem 
para o seu corpo docente gente jovem, 
e gente que venha de fora, de outras 
paragens e outras culturas. E suportam 
grandes constrangimentos na margem 
de manobra de que necessitam para a 
adequada utilização de meios materiais e 
humanos. Nos últimos anos, têm estado 
sujeitas a normas regulamentares e 
financeiras que tornam difícil conciliar 
as exigências administrativas com a 
criatividade e o desenvolvimento.

A Universidade de Lisboa (UL) pas-
sou por um processo único de transfor-
mação estrutural, com a fusão, há três 
anos, de duas universidades públicas 
de Lisboa. A sua experiência recente 
diverge assim em grau muito mais 
acentuado da das outras universidades, 
e a avaliação que faço do seu percurso 
recente está profundamente ligada a essa 
muito singular e rara experiência.

Quase que feita em contraciclo, dada 
a crise em que o País estava mergulhado, 
a fusão traduziu-se numa espécie de 
corrente de ar fresco em duas institui-
ções com alguma idade, e tem vindo 
a explorar a multidisciplinaridade e as 
sinergias, bem como a integrar escolas e 
unidades de investigação num conjunto 
cada vez mais identificável. Até permitiu 
utilizar recursos habilmente libertados 
em rejuvenescimento de estruturas e em 
formação de novos doutorados.

Universidade de Lisboa

Até que ponto são os CGs capazes de 
gerar ideias para o bom funcionamento 
e  renovação das Universidades? 
Os Conselhos Gerais (CG) das duas 
universidades que se fundiram foram 
agentes ativos do processo, coadjuvan-
do de forma determinante os reitores. 
Hoje, cabe ao CG da UL, de forma espe-
cial, acompanhar e ir avaliando, entre 
tudo o resto, os termos e as realizações 
da fusão, o que faz regularmente.

É claro que é determinante para a 
eficácia dos CG a sua efetiva composi-
ção, isto é, quem realmente é escolhido 
para o compor. Julgo que, em relação 
à UL, existe uma dinâmica positiva de 
relacionamento entre o reitor Cruz Serra 
e o CG, em que este vigia e acompanha, 
impulsionando e avaliando.

Parece-me no entanto negativo que 
se produzam muitas substituições entre 
os membros eleitos do CG, e tenho vindo 
a constatar que, na escolha dos coopta-
dos, deve ser avaliada previamente com 
mais detalhe a disponibilidade efetiva 
para dedicar tempo à UL.

Como tem provado, com os CGs, o 
regime de governo das Universidades? 
A participação de elementos externos 
à Un., com a obrigação de o presidente 

ser um deles, tem atingido os seus 
objetivos e as relações com os reitores 
têm sido boas? 
A pergunta está dirigida, por definição, 
a um elemento externo, que só pôde 
ser eleito para presidir por deter essa 
qualidade. A presença de elementos 
externos introduz olhares provenientes 
da comunidade servida pela instituição 
que, adequadamente escolhidos, se 
pode traduzir em contribuições muito 
positivas para a abordagem de ques-
tões, e para formas dessa abordagem, 
que quem está mergulhado no dia a dia 
da instituição porventura não veja, ou 
veja de forma muito diferente. 

É assim enriquecedora, dependendo 
muito essas vantagens, repito, de quem 
é efetivamente escolhido, quer pelas 
suas qualidades, quer pela sua disponi-
bilidade e interesse. Tem-me parecido 
particularmente enriquecedor o recurso 
a pessoas de meios completamente dife-
rentes dos meios académicos, tal como 
a escolha de quem está numa fase de 
desaceleração profissional, mas detém 
experiências muito ricas.

Quanto à presidência, é-me ainda 
mais difícil responder, mas decorre de 
uma valorização ainda maior desses olha-
res exteriores, e tem a vantagem, acho, de 
adequar mais a forma de funcionamento 
dos Conselhos Gerais a uma mistura, 
que funcione, entre quem está dentro da 
Universidade e quem a olha de fora.

Como vê a internacionalização, e o 
ensino, em certas áreas, em inglês? E o 
que fazer, nestes casos, para não desva-
lorizar, antes promover, o português? 
A internacionalização é parte do 
mundo em que vivemos, e será cada 
vez mais do Mundo de quem estamos a 
educar. Precisamos de relacionamento 
intenso com instituições de outros paí-
ses, porque é assim que se faz ciência, e 
precisamos de ser bons na competição 
por alunos, investigadores e professo-
res de outras paragens.

O inglês é esse mundo, e neste mo-
mento não tem competição. É essencial 
à educação dos nossos, e é imprescindí-
vel à atração de outros. Em certas áreas 
científicas, é usado de forma exclusiva, e 
é assim que nessas áreas as universida-
des têm de funcionar.

O português é antes do mais a nossa 

língua, mas também é uma das línguas 
mais importantes do mundo. Temos evi-
dentemente de a cultivar como disciplina 
predominante, de obrigar à sua apren-
dizagem e uso corretos, e de trabalhar 
pela sua disseminação. E de aproveitar 
ativamente, para esta disseminação, a 
presença nas nossas universidades de 
quem não o usa como língua mãe.

Hoje fala-se sobretudo de empre-
gabilidade, competitividade, ligação 
às empresas. Sem prejuízo da sua 
importância, não se estará a desvalo-
rizar tudo o mais que se chama(va) a 
“missão da Universidade”, formação 
humanista, etc.?
As universidades têm de ser boas a 
educar nas áreas humanistas, tecno-
lógicas e artísticas. De preferência, 
deverão educar de forma completa, e 
permitir um grau elevado de liberdade 
na composição do que se aprende, e de 
como se aprende. A ligação ao entorno 
em que se inserem, incluindo o mundo 
empresarial, mas também o mundo 
artístico, político ou filantrópico, é 
muito importante.

Vivemos hoje mergulhados na 
necessidade de dotar os mais jovens da 
aprendizagem e das capacidades para 
singrarem com emprego, iniciativa, 
perceção das condições em que viverão, 
sucesso ao longo da vida. E se calhar po-
demos exagerar, num ou noutro sentido, 
tendo surgido críticas ao que será uma 
exigência aguda de competitividade que 
algumas universidades estariam a in-
fundir. Não há receitas certas, e entendo 
que permitir algum nível de margem de 
escolha é adequado.

Muitas vezes, também se critica o 
que se julga um excessivo espírito de 
empresa quando se é muito exigente 
no uso dos meios de forma criteriosa e 
“rentável”. Nesta área, sou muito radi-
cal: o uso rigoroso de meios, a garantia 
mesmo da sua rentabilidade, a ponde-
ração criteriosa de cada alternativa, são 
essenciais a qualquer organização, seja 
ela de tipo empresarial ou académico.

Uma grande universidade, como a 
UL, pode e deve cultivar ligações empre-
sariais, promover as artes e o desporto, 
inserir-se na cidade, ser um corpo vivo 
– e zelar pela qualidade de vida e pelo 
sucesso futuro dos seus alunos. J 

Leonor Beleza - Lisboa

Uma grande 
universidade, como a 
Universidade de Lisboa, 
pode e deve cultivar 
ligações empresariais, 
promover as artes  
e o desporto, inserir-
-se na cidade, ser um 
corpo vivo

“
Leonor Beleza
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› au tor r e t r ato  de  prof e s s or ‹v
práticas pedagógicas e procurando 
implementar metodologias ativas.

A grande transformação no meu 
percurso como professor ocor-
reu depois de ter feito a formação 
específica para o ensino da História 
para o 3º ciclo e o ensino secundário. 
No estágio que realizei na Escola 
António Augusto Louro acompanhei 
duas turmas. Neste contexto tive 
o privilégio de ter, integrados nas 
minhas turmas, seis alunos com 
necessidades educativas especiais, 
que me ensinaram muito.

Entendo que a educação ou é 
inclusiva, ou não é educação. Nesse 
sentido, os desafios com que me 
confrontei levaram-me a ser melhor 
professor. Com essa vivência, ficou 
perfeitamente claro para mim que 
todos os alunos têm caracterís-
ticas diferentes. Cada um deles 
aprende de forma distinta e ao seu 
ritmo. Percebi que as estratégias de 
diferenciação, que são necessárias 
para os alunos ditos “especiais”, são 
necessárias para os outros também. 

Para ultrapassarmos as dificul-
dades de alguns dos meus alunos 
do ano de estágio, decidimos em 
conjunto construir um site, que era 
uma espécie de caderno digital da 
disciplina, para o qual todos esta-
vam responsáveis por transcrever 
os conteúdos abordados nas aulas, 
que enriqueciam com pesquisas 
subsequentes. Isto foi feito no centro 
de recursos da escola, situado num 
1º andar de um dos edifícios, para 
onde muitas vezes, por inexistência 
de um elevador, levávamos ao colo 
os alunos que tinham mobilidade 
reduzida. 

Talvez uma das experiências 
que mais me marcou no primeiro 
ano que dei aulas ao ensino básico 
tenha sido uma visita de estudo 
para as famílias que realizámos ao 
Museu Gulbenkian. Nessa ocasião, 
cada aluno de uma turma do 8º 
ano escolheu uma obra de arte da 
coleção e preparou a sua explicação. 
Para o fazerem estudaram as obras, 
os autores, as correntes artísticas, os 
contextos históricos. Ao percorrer o 
circuito do museu o grupo de pais, 
mães e avós ia encontrando cada 
aluno à frente da obra que tinha 
selecionado. No final, ficou evi-

A melhor de todas  
as profissões

João Couvaneiro

¶
João Couvaneiro,  

43 anos, licenciado pela 
Faculdade de Letras de 
Lisboa, com mestrado 

em Fomação Educacional 
e doutoramento 
em História. Foi 

professor em vários 
estabelecimentos de 

ensino, do ensino básico 
à Escola Superior de 

Educação Jean Piaget, de 
que foi diretor de 2012 a 
2015. Reconhecido como 

Apple Distinguished 
Educator em 2015, é 

um dos 50 finalistas do 
Global Teacher Prize, 

escolhidos entre mais de 
20 mil professores de  

179 países

disponíveis na internet, integran-
do-os com elementos que estão 
disponíveis nos livros. Desafio-os 
também a colherem testemunhos 
daqueles com quem se relacionam e 
a integrarem elementos relativos ao 
património local.  

Só por si, não creio que as tec-
nologias transformem as práticas 
docentes. Só são relevantes se 
acompanharem uma transformação 
das práticas pedagógicas, que levem 
os alunos a desenvolver a capaci-
dade de trabalho, o sentido crítico, 
a criatividade, a colaboração, a 
comunicação e todas as outras com-
petências. Pelo trabalho que tenho 
desenvolvido de integração das tec-
nologias no sistema educativo, como 
professor no Colégio dos Plátanos e 
como formador de professores, em 
2015 fui reconhecido como Apple 
Distinguished Educator.

Desde há cerca de um ano, tenho 
participado no projeto School in a 
Box em Moçambique. Esta inicia-
tiva visa a integração de tecnologias 
em escolas de territórios remotos, 
para onde levamos grandes caixas 
com painéis solares, projetores 
de vídeo e dispositivos iPad. Tal 
como vou fazendo em Portugal, 
tenho dado formação a professores 
moçambicanos para a transfor-
mação pedagógica e integração 
tecnológica. Com o envolvimento 
neste projeto reencontrei o ritmo 
das estações, as cores do horizonte 
ao anoitecer, os desenhos das 
constelações, os cheiros e o calor 
da terra onde nasci, que estavam 
escondidos nas minhas memórias 
mais antigas.

No início de 2016, aceitei o 
convite para integrar o gabinete 
do secretário de Estado da Educa-
ção, onde desempenho funções de 
assessoria especializada nas áreas 
do ensino profissional, educação 
permanente e aprendizagem ao 
longo da vida. Em virtude de outras 
vivências, tenho também estado 
envolvido no acolhimento de refu-
giados no nosso sistema de ensino e 
nos processos de integração das tec-
nologias em contextos educativos.

Agora em dezembro de 2016 fui 
nomeado para a lista de 50 finalis-
tas do Global Teacher Prize, para o 
qual estavam indicados mais de 20 
mil professores de 179 países. Este 
prémio, instituído pela Varkey Fou-
ndation, visa reconhecer o papel dos 
professores na sociedade. 

Não podia estar mais feliz por 
esta nomeação mas, atendendo à 
lista dos restantes finalistas e do 
trabalho brilhante que todos têm 
realizado, julgo serem reduzidas as 
minhas hipóteses de vencer este 
prémio. Muitos dos finalistas tra-
balham em campos de refugiados, 
bairros degradados ou favelas, em 
condições muito desfavorecidas, ou-
tros criaram plataformas de ensino a 
distância que permitem a aprendi-
zagem de milhares de pessoas… No 
entanto, espero que a visibilidade 
efémera que esta nomeação tem 
trazido sirva para homenagear todos 
os meus colegas e para promover 
aquela que é a melhor de todas as 
profissões: ser professor.J

Vivo em Almada, mas nasci na 
cidade da Beira, em Moçambique. 
Nesse lugar era outro o ritmo das es-
tações, outras as cores do horizonte 
ao anoitecer, outros os desenhos das 
constelações, os cheiros e o calor. 
Não tenho já memória dos meus 
primeiros mergulhos no Oceano 
Índico, era ainda muito pequeno 
quando vim para Portugal.
Os primeiros tempos em Portugal 
foram marcados por algum “no-
madismo”. Fomos primeiro para as 
Caldas da Rainha, depois Oeiras, e 
ficámos então por Sintra. Ali cresci 
como miúdo pacato nos arredo-
res da capital. Estudei sempre na 
escola pública, tendo sido um aluno 
normal.   

Fui escoteiro e desses momentos 
guardo recordações extraordiná-
rias, marcadas pelo contacto com 
a natureza, o espírito de aventura e 
a construção das minhas amizades 
mais perenes. Fiz nesse contexto 
numerosas aprendizagens: descobri 
a importância de estar integrado 
em grupos, percebi as vantagens 
da colaboração, aprendi a persistir 
face às adversidades, desenvolvi 
um conjunto de valores éticos e 
uma consciência social que procuro 
cultivar e transmitir. 

Com 18 anos, na sequência de 
um curso financiado por dinhei-
ros europeus, criei com quatro 
amigos uma “empresa” de serviços 
educativos e recriações históricas, 
que tinha sede no Palácio Nacional 
da Pena.

Apesar de ser trabalhador-es-
tudante, os tempos da faculdade 
foram marcados por uma intensa 
participação na vida académica. 
Integrei o elenco de um grupo de 
teatro universitário, as equipas 
editoriais de diversas publicações 
estudantis e fiz parte da direção da 
Associação de Estudantes da Facul-
dade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Foi lá também que fiz mais 
tarde um mestrado (2003), o Ramo 
de Formação Educacional (2005) e 
um doutoramento (2012) em Histó-
ria Contemporânea.

Acabado o curso de História, em 
1996 comecei a dar aulas na Escola 
Superior de Educação Jean Piaget, 
em Almada. Nessa instituição ocu-
pei diversos cargos, tendo exercido 
as responsabilidades de diretor da 
Escola, entre 2012 e 2015.              

Apesar do entusiasmo que sem-
pre coloquei no ofício de professor 
e na transmissão dos conteúdos, as 
minhas primeiras aulas foram de 
um arcaísmo pedagógico penoso. 
Espetáculos toleráveis apenas pelo 
facto de ter uma capacidade de co-
municação razoável. Essas primeiras 
aulas foram marcadamente exposi-
tivas e centradas no professor. Com 
o passar do tempo, fui gradualmente 
trazendo os alunos para o centro das 

dente que as aprendizagens fazem 
mais sentido e são mais profundas 
quando lhes damos uma função so-
cial. Percebemos também que todos 
ganhamos quando se estreitam os 
laços da comunidade educativa.

A utilização das tecnologias tem 
sido uma constante nas minhas au-
las. No entanto, nunca utilizei estes 
novos recursos em substituição dos 
outros objetos, que tradicional-
mente fazem parte da materiali-
dade da escola e são integrados nos 
processos de aprendizagem. Nunca 
fiz substituir o livro em papel pelo 
site ou pelo livro digital. Nunca tive 
a tentação de erradicar a caneta e o 
lápis, substituindo-os pelo teclado. 
Acredito que todos esses recursos se 
complementam. Todos os instru-
mentos e meios que a escola foi 
integrando são úteis ao desenvolvi-
mento das competências de que os 
meus alunos precisarão. 

O advento das tecnologias mó-
veis, nomeadamente o surgimento 
do iPad, acrescentou possibilida-
des às situações de aprendizagem 
que promovo, quer no contexto 
do ensino básico, como no ensino 
superior. Com esses dispositivos, 
eu e os meus alunos temos um 
acesso mais fácil a aplicações e a 
outro tipo de recursos que permi-
tem ampliar o alcance e a profun-
didade da aprendizagem. Hoje, 
podemos aceder a barras cronoló-
gicas enriquecidas com conteúdos 
interativos; visualizar com imagens 
de satélite os territórios onde se 
deram os acontecimentos; visitar 
o interior das grutas de Lascaux ou 
das Pirâmides Gizé; ver registos de 
vídeo autênticos dos séculos XX e 
XXI. Mas, sobretudo, as tecnolo-
gias permitem que os alunos criem 
produtos de elevada qualidade, ao 
desenvolverem o seu conhecimento 
e as suas competências, e que depois 
os partilhem com facilidade, dando 
sentido à aprendizagem com propó-
sitos comunicativos. 

Com dispositivos digitais móveis 
podemos fazer vídeos, podcasts, 
livros digitais, exposições com 
realidade aumentada, audio-guias, 
entre muitas outras produções. Para 
o fazerem proponho aos  alunos que 
utilizem recursos que se encontram 
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Rede EPE
Aluno-tipo fala português em casa  
e outra língua com os amigos

 O ‘retrato’ do aluno da rede de 
Ensino Português no Estrangeiro 
(EPE) na Europa mostra um 
adolescente, entre 11 e 14 anos, 
nascido em Portugal e residente 
na Suíça, que fala português em 
casa – mas que se entende com os 
amigos numa outra língua –, que 
nunca frequentou o ensino em 
Portugal, mas cujos pais aí nas-
ceram e que frequenta um nível 
intermédio do curso de aprendi-
zagem de língua portuguesa.

Este ‘perfil’ não existe na rea-
lidade. Corresponde aos valores 
mais frequentes ou maioritários, 
segundo os dados preliminares 
do estudo sobre o perfil socio-
linguístico dos alunos dos níveis 
básico e secundário dos cursos 
de Português Língua de Herança 
(PLH) na rede tutelada pelo 
Camões, I.P., levado a cabo pela 
Divisão de Programação, Formação 
e Certificação deste instituto.

O estudo – que se encontra 
ainda em desenvolvimento e de 
que alguns resultados preliminares 
foram já divulgados em setembro 
passado, numa sessão no Camões, 
I.P., em Lisboa – pretende «realizar 
o mapeamento do perfil sociolin-
guístico do aluno PLH», conhe-
cendo as suas «relações quotidia-
nas» com a língua portuguesa. 
O objetivo é vir a «fundamentar 
práticas futuras: políticas linguísti-
cas, materiais didáticos e de apoio 
à prática pedagógica, processos de 
certificação».

A amostra em estudo é cons-
tituída pelos 17.115 alunos entre 
os 5 e os 19 anos que, à data, se 
inscreveram em 13 países euro-
peus, em regime extracurricular 
(2016/2017) nos cursos de língua 
e cultura portuguesa, bem como 

os seus encarregados de edu-
cação – por contraposição aos 
alunos que frequentam cursos de 
língua portuguesa inseridos nos 
currículos oficiais dos países de 
acolhimento.

Por países de acolhimento, a 
Suíça representa mais de metade 
das inscrições (58,5%), seguindo-
-se Alemanha (15,6), Reino Unido 
(12,2) e Luxemburgo (6,4) e, só 
depois, a França (4,9), país tradi-
cional da imigração portuguesa, 
mas onde a língua portuguesa é 
também ministrada nos currí-
culos do sistema oficial de ensino 
francês.

A maior parte dos alunos ins-
critos encontra-se na faixa etária 
dos 11-14 anos, que reúne 40,5% 
das inscrições. Os alunos entre os 
8 e os 10 anos de idade correspon-
dem a 30,5% do número total de 
inscritos.

CONTRASTE
O estudo permitiu apurar que 
apenas pouco mais de metade 
(54,1%) dos alunos da rede EPE, 
fala português em casa, curio-
samente um valor não muito 
diferente do país de nascimen-
to dos jovens – 54% nasceu em 
Portugal. A Suíça é o país em que 
é mais importante o número de 
alunos nascidos fora das frontei-
ras portuguesas (22% do total da 
amostra), seguindo-se Alemanha 
(9%), Reino Unido (6%), França 
(5%), Luxemburgo (2%), Andorra 
e Holanda (1% cada). Estes núme-
ros contrastam com os relativos 
aos encarregados de educação, 
que nasceram na sua esmagado-
ra maioria (85,9%) em Portugal. 
Apenas 3% do total dos encar-
regados de educação nasceu na 

Referencial Camões de Português  
Língua Estrangeira 
Apoiar a internacionalização

A criação deste Referencial preten-
de contribuir para a cobertura de uma 
das necessidades do ensino de por-
tuguês no mundo, que compreende, 
além do ensino do PLE, o seu ensino e 
aprendizagem como língua materna, 
língua segunda ou língua de herança, 
o que exige «aproximações diferen-
ciadas, se bem que articuladas», como 
é referido no prefácio ao Novo Atlas 
da Língua Portuguesa (apresentado 
publicamente em novembro passado) 
por Augusto Santos Silva, titular da 
pasta dos Negócios Estrangeiros, cujo 
ministério tutela o Camões, I.P.

O ministro defendeu aí «a 
aposta-chave da integração do por-
tuguês como língua estrangeira nos 
currículos de ensino pré-superior 
no maior número possível de países, 
em vários continentes, como já hoje 
acontece na Espanha, na Bulgária, 

na Roménia, na República Checa, 
na Hungria ou em Itália, no Senegal, 
na Namíbia ou no Uruguai». O 
Referencial vem apoiar e credibilizar, 
de um ponto de vista prático, o ensi-
no da língua portuguesa a aprenden-
tes que têm como idioma materno 
outras línguas que não o português.

Embora de caráter diferente, o 
Referencial representa, de alguma 
forma, para os estudantes estran-
geiros de língua portuguesa o que 
o QuaREPE (Quadro de Referência 
para o Ensino do Português no 
Estrangeiro) – um documento data-
do de 2011, mais genérico, também 
ele filiado no QECR – representou 
para o ensino e aprendizagem de 
português como língua de herança, 
ou seja, grosso modo, para o uni-
verso dos alunos das comunidades 
portuguesas, habitualmente portu-

gueses a viverem no estrangeiro ou 
lusodescendentes.

O anúncio do lançamento do 
Referencial foi feito por Ana Paula 
Laborinho, Presidente do Camões, I.P. 
– instituição que tem como objetivo, 
entre outros, a internacionalização 
da língua portuguesa – numa sessão 
realizada na sede do Instituto em ou-
tubro passado. Acrescentou permitir o 
Referencial «maior solidez» nos «ob-
jetivos de ensino em termos de PLE».

PRECURSORES
No contexto europeu, os primeiros 
instrumentos de descrição de níveis 
de proficiência surgiram a partir de 
meados da década de 1970, para o in-
glês – Threshold Level – e para o fran-
cês – Un Niveu Seuil – integrados num 
conjunto de iniciativas do Conselho 
da Europa, através da Language 
Policy Unit, para fomentar o estabe-
lecimento de normas comuns que 
apoiassem os estados membros na 
conceção e implementação das suas 
próprias políticas linguísticas, expli-
cam os membros da equipa que ela-
borou o Referencial, constituída por 
técnicos da Divisão de Programação, 
Formação e Certificação da Direção 
de Serviços de Língua e Cultura 
(DSLC) do Camões, I.P., especialistas 

recrutados em instituições univer-
sitárias e leitores da rede de Ensino 
Português no Estrangeiro (EPE).

Os documentos para o inglês e o 
francês, que descrevem aquilo que 
os aprendentes deverão saber fazer 
ao usar a língua para comunicar, em 
cada um dos níveis de proficiência, 
serviram de modelo para o desenvol-
vimento de instrumentos seme-
lhantes noutras línguas europeias – 
incluindo o português, para o qual se 
publicou, em 1988, o Nível Limiar – e 
foram precursores do QECR, acres-
centam os referidos técnicos.

Publicado em 2001, o QECR 
constituiu um ponto de viragem  nas 
abordagens do processo de ensino, 
aprendizagem e avaliação de línguas 
estrangeiras, descrevendo ao longo 
de seis níveis (do A1 ao C2) aquilo 
que os aprendentes de uma língua 
têm de aprender para serem capazes 
de comunicar nessa língua. O QECR 
assenta numa abordagem comuni-
cativa e tornou-se um documento 
de referência para a elaboração de 
currículos e programas de ensino e 
aprendizagem de línguas estrangei-
ras, para a criação de materiais de 
ensino e aprendizagem e para a con-
ceção de instrumentos de avaliação 
da proficiência em língua. 

 A língua portuguesa vai ter pela 
primeira vez, em 2017, um referen-
cial para o ensino, aprendizagem e 
avaliação do português como língua 
estrangeira, sendo assim um docu-
mento orientador importante para a 
sua internacionalização.

O Referencial Camões de Português 
Língua Estrangeira (PLE) vem 
estabelecer «especificações», «sob 
a forma de inventário de conteú-
dos», dos seis níveis comuns de 
referência – estabelecidos para 
as línguas europeias pelo Quadro 
Europeu Comum de Referência para 
as Línguas – Aprendizagem, Ensino, 
Avaliação (QECR) do Conselho da 
Europa (2001) – para o ensino, 
aprendizagem e avaliação de quem 
tem uma outra língua materna e quer 
aprender o português como língua 
estrangeira.
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Suíça e outros tantos em França, 
seguindo-se a Alemanha (2%).

O estudo indica que «uma pri-
meira análise à relação existente 
entre o país de nascimento do en-
carregado de educação e à língua 
falada em casa» permite «consi-
derar que quando os encarregados 
de educação nascem em Portugal, 
a língua mais utilizada em casa 
é o português, acontecendo o 
mesmo quando nasceram na 
Alemanha, no Luxemburgo, no 
Reino Unido e na Suíça. Quando 
os encarregados de educação nas-
ceram em Andorra, na Bélgica, 
em França ou na Holanda, os 
primeiros dados parecem indiciar 
que há a preferência por falar 
outras línguas. As percentagens 
de utilização da língua portu-
guesa, de acordo com o país de 
nascimento do encarregado de 
educação variam entre os 90,2%, 
quando ele é natural de Portugal, 
e os 11%, quando natural de 
Andorra». 

Um dos contrastes mais 

sentando 30,84% da amostra. 
Segue-se o alemão (29,28%), o in-
glês (8,26%), o português (5,98%) 
e o luxemburguês (3,18%). «No 
total, registam-se 17 línguas 
diferentes, onde, para além das 
apresentadas […], se incluem o 
croata, o chinês, o húngaro e o 
romanche, ainda que com pouca 
relevância estatística».

NECESSIDADE DE PROMOÇÃO
O estudo refere que, quando se 
aborda a questão das línguas mais 
faladas com os amigos, muitos 
alunos surgem inseridos «em 
contextos multilingues, haven-
do situações em que dizem falar 
três ou quatro línguas diferen-
tes, como o português, o fran-
cês, o luxemburguês e o alemão 
ou o português, o espanhol e o 
catalão». Ora, estas situações 
«assumem grande importância ao 
nível das metodologias de apren-
dizagem das diferentes línguas e, 
no caso que mais nos interessa, do 
português».

O estudo constata ainda que as 
línguas mais faladas com os ami-
gos «são, geralmente, as línguas 
oficiais dos países de acolhimen-
to, indispensáveis ‘para a parti-
cipação na vida política e econó-
mica do Estado’» e as línguas de 
escolarização. No entender dos 
autores, «a emergência destas 
línguas ‘fortes’, na comunica-
ção com a família e inter pares, 
merece uma atenção especial no 
que diz respeito à necessidade 
do possível desenvolvimento 
de programas de promoção da 
aprendizagem do português, sob 
pena de esta ser progressivamente 
abandonada, enquanto língua de 
herança (LH)».

significativos do estudo é o que 
contrapõe o uso do português ‘em 
casa’ (os já referidos 54%) e ‘com 
os amigos’ – 26,2%, o que quer 
dizer que fora de casa são inques-
tionavelmente preferidas outras as 
línguas de comunicação. 

No entanto, parece haver situa-
ções muito diferentes de país para 
país. Um gráfico do estudo – que 
embora não permita uma leitura 
direta, porque relaciona as línguas 
faladas com os amigos por país de 
nascimento do aluno, mas não as 
línguas faladas com os amigos em 
cada país – mostra que enquanto 
57,68% dos alunos nascidos no 
Luxemburgo (país onde a imigra-
ção portuguesa é muito signifi-
cativa no conjunto da população) 
fala português com os amigos, 
essa percentagem é praticamente 
residual nos alunos nascidos na 
Bélgica (3,7%).

Em números absolutos, o fran-
cês é a língua mais falada pelos 
alunos do básico e secundário da 
rede EPE com os amigos, repre-

Feito com uma amostra que 
representa precisamente os 
alunos inscritos na rede EPE, 
o estudo não indica quantos 
jovens portugueses ou luso-
descendentes, dos cinco aos 19 
anos, “escapam” nestes países 
de acolhimento à aprendizagem 
formal do português, mas os 
autores chamam a atenção para 
o facto de o percurso escolar dos 
alunos inscritos mostrar que «a 
generalidade dos falantes de PLH 
não é escolarizado nessa língua 
ou, quando é, o nível de educação 
formal de que é detentor é muito 
baixo». Com efeito, um total 
de 93,91% destes alunos nunca 
frequentou a escola em Portugal, 
embora uma confortável maioria 
– 83,16% - dos que se inscreve-
ram para 2016/17, tenha frequen-
tado um curso de português no 
ano letivo de 2015/16.

Na sua maioria, os alunos da 
rede EPE inscritos para 2016/17 
estão no 1.º ciclo (46,82%). Os do 
2.º e 3.º ciclos surgem em percen-
tagens quase idênticas (19,06 e 
19,32 respetivamente). Um total de 
11,18% frequenta o ensino secun-
dário e 3,87% o pré-escolar.

Já a distribuição dos alunos por 
níveis de aprendizagem do PLH 
mostra uma «concentração» no 
nível intermédio B1 (41,96%), o 3.º 
de quatro níveis, que começam em 
A1, seguido do A2 e B1, e que ter-
mina em C1, o mais elevado. Estes 
níveis, retirados do QuaREPE 
(Quadro de Referência do Ensino 
Português no Estrangeiro), es-
tabelecem metas de proficiência 
na língua portuguesa em vários 
domínios (oralidade, leitura, 
compreensão, etc.) e na cultura 
portuguesa.

TRÊS TIPOS
O estudo indica que, sem surpre-
sas, «os níveis de proficiência lin-
guística mais elevada são tenden-
cialmente registados pelos alunos 
que frequentam o ensino secun-
dário e os alunos que frequentam 
os ciclos/níveis de escolaridade 
mais baixos são os que solicitam a 
inscrição nos níveis de proficiên-
cia de iniciação (A1 e A2)».

Fazendo a desagregação dos 
dados por país, o estudo afirma 
que «parece lícito afirmar que o 
nível A1 predomina na Alemanha, 
em Andorra, em França, nos 
Países Baixos, no Luxemburgo e 
no Reino Unido. O nível A2 regista 
um maior número de inscrições 
na Bélgica. O nível B1 […], consi-
derando a totalidade dos países, é 
o que tem mais discentes inscri-
tos, sobretudo na Suíça».

Da confluência de todos estes 
indicadores, o estudo – que parte 
depois para uma análise mais fina 
apoiada na literatura da especiali-
dade – aponta para três «situações 
prototípicas, correspondentes a 
diferentes perfis e a diferentes 
relações que os alunos estabele-
cem com a língua portuguesa». A 
primeira situação é a dos «alunos 
para quem a língua materna, a 
língua de comunicação com a 
família e com os seus pares fora do 
ambiente escolar é uma variedade 
do português»; a segunda é a dos 
«alunos que utilizam duas ou mais 
línguas em contexto familiar, 
sendo uma delas o português, com 
graus muito distintos de profi-
ciência em relação a esta última»; 
a terceira é a dos «alunos que não 
utilizam o português como língua 
de comunicação, nem em casa, 
nem com os amigos».

Contudo, explicam os técnicos 
da DSLC, sendo um documento 
orientador que não tem por referência 
nenhuma língua específica, o QECR 
precisa de ser interpretado e imple-
mentado de acordo com as especifici-
dades de cada língua e os objetivos de 
ensino e aprendizagem dos diversos 
contextos nacionais e regionais. 

O Referencial Camões PLE surge, 
pois, integrado numa nova geração 
de instrumentos de referência que 
abrangem os seis níveis de proficiên-
cia do QECR, especificando os des-
critores aí apresentados, e dos quais 
fazem parte, por exemplo, referen-
ciais já publicados para o alemão 
(Profile Deutsh), o inglês (English 
Profile; Core Inventory for General 
English), o espanhol (Plan Curricular 
del Instituto Cervantes) e o francês 
(Inventaire linguistique des contenus 
clés des niveaux du CECRL). 

CONTEÚDOS
As especificações apresentadas pelo 
Referencial surgem «sob a forma de 
inventários de conteúdos, organiza-
dos em três componentes do uso co-
municativo da língua: uma compo-
nente pragmática, uma componente 
nocional e uma componente linguís-
tica», refere a introdução ao próprio 

documento orientador. Essas espe-
cificações, acrescenta-se, partem, 
por seu lado, «de uma transposição 
dos descritores do QECR combinada 
com o material linguístico específico 
da língua portuguesa considerado 
necessário para o desenvolvimento 
das competências comunicativas 
dos aprendentes», em cada um dos 
níveis de proficiência da língua, 
tratadas de forma sequencial.

A finalidade do documento é 
facultar a todos os intervenientes 
no ensino e aprendizagem de PLE, 
em primeiro lugar aos da rede do 
Camões, I.P, «um referencial de con-
teúdos relevantes para o desenvol-
vimento das competências comu-
nicativas, com diferentes utilidades 
para o processo de ensino», pelo que 
no seu âmbito se inclui a conceção e 
organização de cursos; a elaboração 
de programas de ensino e aprendi-
zagem; a elaboração de materiais de 
ensino e aprendizagem; a planifica-
ção de aulas e de atividades didá-
ticas; a conceção e implementação 
de metodologias e instrumentos de 
avaliação; o apoio à ação pedagógica 
dos docentes e à reflexão sobre as 
suas práticas; a autoavaliação das 
aprendizagens dos aprendentes. Não 
se trata, contudo, de um documento 

que deva ser levado diretamente para 
a sala de aula, exigindo por parte 
dos profissionais que o utilizem um 
tratamento adequado às finalidades 
de utilização e às características do 
público aprendente, sublinha a equi-
pa do Referencial.

De qualquer forma, o Referencial 
apresenta «o que os alunos têm de 
aprender em cada nível, de forma 
muito concreta». «Tem realizações 

linguísticas para especificar o que o 
aprendente deverá saber fazer num 
determinado nível (…) na competên-
cia gramatical, na competência fun-
cional – que funções comunicativas 
é que devem já saber desempenhar, 
por exemplo, apresentar-se, falar 
um pouco de si, da família», etc.

«Importante», segundo os técni-
cos, é a observância pelos utilizadores 
do Referencial da «progressão na 

aprendizagem da língua», através de 
«uma dimensão vertical – aferindo-se 
aquilo que os aprendentes são capazes 
de fazer, por nível, usando a língua 
com propósitos comunicativos e mo-
bilizando estratégias de comunicação 
adequadas a cada nível de referência – 
e uma dimensão horizontal – facili-
tando-se, em diferentes componen-
tes, a identificação de conteúdos que 
os aprendentes necessitam de mobi-
lizar para desenvolver competências 
em cada nível de referência, em 
função de necessidades e contextos de 
aprendizagem específicos».

De acordo com as intenções que 
nele estão expressas, o Referencial foi 
concebido como «um documento 
aberto e não exaustivo». Assim, em 
cada uma das suas três componentes – 
pragmática, nocional e linguística –, os 
inventários «são suscetíveis de serem 
enriquecidos com novos conteúdos». 
Por outro lado, o conjunto de espe-
cificações apresentado no Referencial 
«pode ser atualizado e completado com 
a introdução de outros inventários» tais 
como: inventário de fonética / fonolo-
gia; inventário de ortografia; inventário 
de referentes culturais; inventário de 
atitudes e comportamentos sociocul-
turais / interculturais; inventário de 
estratégias de aprendizagem».
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 A escritora Teolinda Gersão conquistou 
em dezembro passado o Prémio Literário 
Vergílio Ferreira 2017, atribuído anualmen-
te pela Universidade de Évora. Insti-tuído 
em 1997, o Prémio Vergílio Ferreira 
destina-se a galardoar, anualmente, o 
conjunto da obra literária de um autor de 
língua portuguesa relevante no âmbito da 
narrativa e/ou do ensaio.

A escritora foi a candidata ao Prémio 
escolhida em 2016 pelo Camões, I.P. e pela 
Direção-Geral do Livro, dos Arqui-vos e 
das Bibliotecas, que se associaram mais 
uma vez em candidaturas conjuntas a 
prémios literários. Da candidatura apre-
sentada constava, nomeadamente, cartas 
de recomendação enviadas por algumas 
personalidades, como Guilherme d’ Oli-
veira Martins.

O júri decidiu atribuir o prémio a Teo- 
linda Gersão pela «alta qualidade da arte  
narrativa expressa nos vários géneros de 
ficção clássica, em particular o romance e 
o conto». O seu percurso, segundo o júri, 
«adquire especial relevo pela indepen-
dência da escritora relativamente a todas 
as modas ou tendências que, de alguma 
forma, condicionam os caminhos da 
literatura contemporânea». O júri da 
21.ª edição do galardão foi presidido por 
António Sáez Delgado e integrou Pedro 
Ferré, Mário Avelar, Gustavo Rubim e Elisa 
Esteves. A cerimónia de entrega do Prémio 
Literário realiza-se a 1 março próximo, na 
Universidade de Évora, data em que se as-
sinala a morte do escritor Vergílio Ferreira.

Natural de Coimbra, Teolinda Gersão, 
de 76 anos, estudou germanística, roma- 
nística e anglística nas universidades de 
Coimbra, Tubingen e Berlim. A escritora 
foi leitora de Português na Universidade 
Técnica de Berlim, assistente na Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa 
e professora catedrática da Universidade 
Nova de Lisboa, onde lecionou Literatura 
Alemã e Literatura Comparada. Segundo a 
Universidade de Évora, esta edição do  
prémio foi a que teve mais candidaturas 
desde que o galardão foi criado, tendo sido 
apresentadas por instituições de Portugal, 
Espanha, Itália, EUA e Colômbia.

O prémio foi atribuído pela primeira 
vez a Maria Velho da Costa, a que se se-
guiram, entre outros, Mia Couto, Almeida 
Faria, Eduardo Lourenço, Agustina Bessa 
Luís, Vasco Graça Moura, Mário Cláudio, 
Luísa Dacosta, 
José Gil, Hélia 
Correia e Lídia 
Jorge, tendo 
sido o galardoa-
do da edição de 
2016 o escritor 
João de Melo.

Prémio Vergílio Ferreira 
2017 para Teolinda Gersão
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Cabo Verde
Portugal apoia ensino do Português como 
língua segunda

 O Governo de Cabo Verde 
vai contar com o apoio 
técnico de Portugal para 
a introdução, a partir do 
próximo ano letivo, do 
ensino do português como 
língua segunda no país.

A cooperação nesse 
processo será feita ao 
abrigo de um protocolo 

de cooperação assinado em dezembro, na cidade da Praia, pela ministra 
da Educação cabo-verdiana Maritza Rosabal e pelo vice-presidente do 
Camões, I.P, Gonçalo Teles Gomes.

Esta colaboração tem lugar no quadro do projeto Reforço Técnico das 
Capacidades Nacionais no domínio do Desenvolvimento Curricular, e visa 
apoiar o Ministério da Educação de Cabo Verde na conclusão do processo 
de revisão e desenvolvimento curricular, por via de uma assessoria 
técnica do Ministério da Educação de Portugal, concorrendo assim 
para a consolidação do sistema educativo cabo-verdiano e a melhoria 
progressiva da qualidade da educação no país.

Maritza Rosabal, citada pela Agência Lusa, explicou que o projeto 
visa contrariar a baixa eficiência do sistema de ensino cabo-verdiano: 
«A língua portuguesa é abordada como língua primeira de Cabo Verde, 
quando não é. Temos uma eficácia do sistema muito baixa, em que apenas 
44% das crianças que começam o 1º ano finalizam o 12º em tempo. Temos 
muitas perdas».

A ministra cabo-verdiana acrescentou que, entre os alunos cabo-
verdianos, a capacidade de leitura e interpretação e a proficiência 
linguística são questões que se colocam «com muita acuidade». «Toda 
esta duplicidade linguística afeta o processo. Reconhecemos que a nossa 
língua materna é o crioulo, mas como língua instrumental de trabalho e 
de comunicação temos que fortalecer a língua portuguesa».

Por isso, já no próximo ano letivo, o ensino de português como língua 
segunda ou língua não materna começará a ser introduzido no ensino 
pré-escolar (4/5 anos) e no 1º ano no ensino básico, estendendo-se depois 
progressivamente aos restantes anos do primeiro ciclo.
O protocolo envolve os ministérios da Educação de Cabo Verde e de 
Portugal e o Camões, I.P. como entidade financiadora. 

Timor-Leste
Projeto Formar Mais entrega certificados

 A entrega de certificados 
a docentes timorenses que 
beneficiaram de formação, 
ministrada no âmbito do Projeto 
Formar Mais foi concluída a 16 
de dezembro, em Timor-Leste. A 
formação aos docentes timorenses 
por agentes da cooperação decorreu 
de outubro a dezembro de 2016, em 
diversas escolas secundárias do país. 

Iniciado em julho passado, o 
projeto Formar Mais – Formação Contínua de Professores resulta de uma 
parceria entre o Camões, I.P. e o INFORDEPE timorense, tendo como 
objetivo melhorar a qualidade do ensino em Timor-Leste, através da 
formação académica e profissional de pessoal docente e de profissionais 
do sistema educativo. 

As cerimónias de entrega de certificados contaram com a participação 
de representantes da Embaixada de Portugal em Díli, das autoridades do 
Ministério da Educação da República Democrática de Timor-Leste e da 
coordenação do Projeto, para além da população escolar.

O apoio da Cooperação Portuguesa ao sistema educativo de Timor-
Leste tem abrangido ao longo dos anos vários graus de ensino, apostando 
essencialmente em projetos de capacitação dos profissionais e de 
proficiência na língua portuguesa.

Príncipes do Nada na RTP 1 em janeiro
 Os projetos da cooperação portuguesa são tema da quarta série do 

programa documental Príncipes do Nada, apresentado por Catarina 
Furtado, que estreia amanhã, 5 de janeiro, às 21:00 na RTP 1.

A nova série de 10 episódios do programa apresenta histórias de 
terreno, numa linguagem mais documental, com incidência nos projetos 
mais emblemáticos da cooperação portuguesa. Este projeto resulta de 
uma parceria com o Camões, I.P. assinada a 29 de agosto de 2016.

Príncipes do Nada é um programa de televisão criado há 10 pela 
vontade partilhada de Catarina Catarina Furtado, enquanto Embaixadora 
de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), 
e da RTP. Produzido pela Até ao Fim do Mundo, coautora do formato, o 
programa é dedicado ao trabalho na área do desenvolvimento, nos países 
em desenvolvimento e em Portugal.

pelo Hotel Europa, na República Checa 
e na Eslováquia; e ainda o projeto 
da companhia S.A. Marionetas & 
Bonecos, que se desenvolve na China e 
na Bélgica.

Nesta área foram ainda contempla-
das as companhias Comuna - Teatro 
de Pesquisa (projeto Comuna no 
Estrangeiro, no Brasil e Roménia), Má-
Criação Associação Cultural, (projetos 
no Brasil e Argentina), Companhia 
de Teatro de Braga, com O teatro pela 
Europa Portugal/Ucrânia, e O Teatrão, 
com o projeto Três irmãs (making of), 
em São Paulo, Brasil, bem como a 
residência artística de Raquel André, 
em Berlim.

Na dança, destaca-se a digressão 
chinesa do Quorum Ballet, o projeto 
«circulação internacional da obra de 
João dos Santos Martins», da Circular 
Associação Cultural, em Espanha, 
Moçambique, Uruguai, Brasil e Chile, 
e o projeto Segunda-feira - atenção à 
direita, de Cláudia Dias, da associa-
ção Alkantara. A presença do Atelier 
Real, no Rio de Janeiro, Brasil, e do 
Pensamento Avulso, em Lyon, França, 
são outros projetos aprovados.

Na música destacam-se ainda 
projetos da Companhia de Música 
Teatral (Babelin na Finlândia), da 
Associação Portuguesa de Viola d’Arco 
(Festival de Cremona 2016), da Banda 
Nova Sinfónica Portuguesa (World 
Symphonic Wind Music, Holanda), e 
de Cesário Costa, para apresentação 
de «música sinfónica portuguesa no 
Brasil».

Nas artes plásticas, além de Ângela 
Ferreira, conta-se a participação 
da Título Apelativo na 57.ª Bienal 
de Veneza, a presença do projeto 
Correspondências, na Alemanha e em 
Malta, e do projeto Blue Pictures, em 
Belfast, na Irlanda do Norte.

Ângela Ferreira

Carrilho da Graça

 Vinte e nove projetos «abrangentes» 
e de diversas áreas disciplinares – artes 
plásticas, dança, música, teatro, foto-
grafia e arquitetura – foram contem-
plados ao abrigo do programa de Apoio 
à Internacionalização das Artes para 
o ano de 2017, segundo anunciou em 
dezembro a Direção-Geral das Artes 
(DGArtes), que financia o programa. 

O Camões, I.P. dará apoio a estes 
projetos no quadro da programa-
ção das suas estruturas externas, 
nomeadamente nas embaixadas 
e centros culturais. A colaboração 
entre a DGArtes e o Camões, I.P. no 
âmbito dos apoios à internacionali-
zação das artes é anterior à resolução 
do Conselho de Ministros de 20 de 
outubro passado, que mandou os 
ministérios da Cultura e dos Negócios 
Estrangeiros coordenarem em conjun-
to a política de promoção da cultura 
portuguesa no estrangeiro. Um técnico 
superior do Camões, I.P. participou no 
júri que analisou as propostas subme-
tidas ao concurso de 2016.

O programa de apoios à interna-
cionalização visa a «valorização do 
trabalho autoral português, a repre-
sentação em iniciativas internacionais 
de reconhecido prestígio e grande 
visibilidade, a mobilidade na Europa e 
o fomento de relações culturais propí-
cias ao debate atualmente crítico para 
um futuro de coesão, sustentabilidade, 
democracia e inclusão». As atividades 
a desenvolver no seu âmbito decor-
rerão em 26 países ao longo 2017. A 
DGArtes refere na área de teatro foram 
concedidos sete apoios, seguindo-se, 
com seis cada, a dança e a música, e, 
com cinco, as artes plásticas.

Entre os projetos apoiados está a 
presença de músicos portugueses no 
Eurosonic, na Holanda, este mês, fes-
tival que tem Portugal como país «em 
foco», a exposição e o ciclo de conver-
sas da artista plástica Ângela Ferreira, 
na África do Sul e em Moçambique, 
e uma digressão internacional da 
Comuna - Teatro de Pesquisa.

Na área da arquitetura foi aprovado 
o projeto de Carrilho da Graça, cuja 
exposição sobre Lisboa passará por 
Bogotá (Colômbia), São Paulo (Brasil), 
Montevideu (Uruguai), Buenos Aires 
(Argentina), Barcelona (Espanha) e 
Paris (França).

A Plataforma de Fotografia viu 
aprovado um projeto que envolve a 
Lituânia, Itália e Estados Unidos. 

Os apoios à internacionalização 
contemplaram ainda dois projetos 
numa disciplina («cruzamentos disci-
plinares») que junta diferentes artes. 
Foram eles Noite, da cooperativa cul-
tural Circolando, em Espanha, EUA e 
Brasil, e Big collective_ Ocupa # 01, da 
cooperativa cultural AUAUFEIOMAU, 
em Espanha, Alemanha França e 
Escócia.

No teatro, foram apoiados o projeto 
Casa Vaga, do Teatro Experimental do 
Porto, envolvendo o Chile; Portugal 
não é um país pequeno, apresentado 

Apoios à internacionalização 
das artes para 2017
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