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Fernanda Fragateiro Exposição A Reserva das Coisas no seu 
Estado Latente inaugura a 21, na Fundação Eugénio de Almeida 
(Évora), e centra-se num trabalho a partir do conceito do livro 

enquanto espaço de relação com a sociedade. 
Nascida no Montijo em 1962, a artista 
tem trabalhado a escultura repensando o 
espaço, fora das galerias, através de objetos 
e intervenções urbanas e na paisagem, 

alterando a sua perceção e significado. A mostra, patente até 28 
de abril, tem a curadoria de Adam Budak, da Galeria Nacional 
de Praga (República Checa). 

 Uma versão de Terra Sonâmbula, a partir de Mia Couto, dá início, 
de 26 a 29, ao ciclo Memórias de Intenção Política, promovido pela 
Fábrica das Artes do CCB, até 19 de março. Todos os espetáculos/
performances, dirigidos aos mais jovens - a partir dos seis e dos 12 
anos - destinam-se a aproximá-los da política, não da "antipedago-
gia" que se tem visto "nos nossos media", mas como um espaço de 
participação ativa, segundo Madalena Wallenstein, coordenadora da 
Fábrica das Artes. Em entrevista ao JL, Wallenstein sublinha a intera-
tividade permanente da iniciativa, em que a História contemporânea 
e a política são mostradas, não como são dadas nas escolas, onde 
são apresentadas "de uma forma tão distante quanto Platão", mas 
sob uma perspetiva autobiográfica, em que a vida, no presente, está 
próxima da vivência dos espectadores. Da programação destaca-se, 
entre outros espetáculos, A Minha Casa era a Sede, que parte de um 
conto de Judite Fernandes, filha de operários comunistas, ou Cartas 
de Damasco, a partir da correspondência de uma jovem síria que pre-
tende ser escritora e que se corresponde, via email, com uma jovem 
portuguesa. Os debates e a participação do público vão concluir todas 
as performances. 

Jornal de Letras: A iniciativa pretende 
resgatar a memória política e atrair os 
mais jovens?
Madalena Wallenstein: É uma espécie de 
ensaio que parte da premissa de que esta 
juventude não se implica politicamente. 
Naturalmente que nos referimos a uma 
política das eleições, dos discursos vazios e 
desta antipedagogia da fraude política que 
os miúdos têm visto nos nossos media. 

E que os afasta da política?
Há essa falta de implicação e da própria pedagogia que se dá nas 
escolas, com um profundo desconhecimento do que foi, por exemplo, 
a Revolução de Abril, que é apresentada de uma forma tão distante 
quanto Platão (risos). Quis, como programadora, ativar situações que 
possam, justamente, propor uma alternativa.

Quais?
Se partimos de histórias autobiográficas, mesmo que venham da 
ficção, como seja, por exemplo, o projeto de Mia Couto, que estreia 
agora, Terra Sonâmbula, se calhar confrontamos este público com 
uma política que é a nossa própria vida. É a autobiografia como uma 
hipótese de projeção na vida dos jovens contemporâneos. 

E que outros projetos destaca?
Temos também A Minha Casa era a Sede, a partir de um conto de 
Judite Fernandes, escritora e perfomer, que é filha de operários co-
munistas clandestinos. Ou emails trocados n’As Cartas de Damasco, 
entre uma jovem síria que quer ser escritora e uma jovem portuguesa, 
sobre os sonhos e as possibilidades de realizar um caminho. Há ainda 
o de Joana Craveiro, que é um projeto que já foi apresentado várias 
vezes no país, e que parte de uma pesquisa muito profunda sobre o 25 
de Abril e os seus temas, o PREC, os retornados, etc. A pesquisa dela 
é sempre autobiográfica, feita a partir de testemunhos reais. Pedi-lhe 
que fizesse uma versão para jovens, de uma hora. 

Em qualquer espetáculo apelam à participação, à integração do 
público?
Exatamente. Abrimos espaços, a seguir aos espetáculos, para debate 
com o público que está na sala; além disso, decorre também um 
projeto com crianças que refletem sobre a programação, à conversa 
com os artistas. Este grupo vai, a partir desta experiência, criar o seu 
próprio objeto artístico.J RICARDO NABAIS  

Madalena Wallenstein 
Políticas da memória

ÍNDIA NO MUSEU DO 
ORIENTE

A "Índia Visual", ciclo de 
conferências para debater a 
cultura indiana, realiza-se a 
partir de dia 25 de janeiro até 
29 de novembro, no Museu 
do Oriente, em Lisboa. A 
arte, a religião, a política, o 
género e os media são alguns 
dos temas a ser abordados. 
Os debates vão contar com 
a participação de diversas 
figuras ligadas à Índia e às 
várias formas da sua cultura 
visual. Vai ter como confe-
rência inaugural "A Índia Não 
é Hindu: Património Baul, 
Baul-Fakirs e a Salvaguarda 
das Canções Baul", apresen-
tada por Sandra Marques. 
A inciativa é organizada 
pelo Museu do Oriente, em 
parceria com o CRIA – Centro 
em Rede de Investigação em 
Antropologia.

ESTÚDIO POÉTICO 
NO D. MARIA

Daniel Faria, num espe-
táculo criado por Pablo 
Fidalgo, sobre o universo do 
monge e poeta, amanhã, 
quinta-feira, 19, abre o 
ciclo Estúdio Poético, na 
Sala Experimental do 
Teatro Nacional D. Maria II 
(TMDMII), em Lisboa. Até 22.
Seguem-se Força Humana, 
uma ‘decifração' do Portugal 
contemporâneo a partir 
de Os Lusíadas, de Luís de 
Camões, uma criação de 
António Fonseca, que deco-
rou  na íntegra os dez cantos 
do poema épico, e José 
Neves, de 26 a 29, e o tríptico 
Rosto, Clareira, Desmaio, de 
Susana Vidal, com base num 
poema de Miguel Manso 
sobre Máscara, Mato, Morte, 
de Paulo Valverde, de 9 a 12 
de fevereiro.

NOVIDADES LEYA

Os Naufrágios de Camões, 
o novo romance de Mário 
Cláudio, é uma das grandes 
novidades editoriais do 
Grupo Leya para o primeiro 
trimestre do ano. O livro deve 
ser lançado em fevereiro, na 
Dom Quixote. Esperam-se 
várias reedições,incluindo de 
Ema, o segundo romance de 
Maria Teresa Horta, Autopsia 
de Um Mar de Ruínas, de João 
de Melo, e Dias Comuns VIII – 
Livro das Insónias Sem Mestre, 
mais um volume dos diários 
de José Gomes Ferreira. 
Na literatura estrangeira, 
4,3,2,1, o de Paul Auster; A 
Casa das Belas Adormecidas, 
de Yasunari Kawabata; As 
Oito Montanhas, de Paolo 
Cognetti; e novos romances 
de Haruki Murakami, David 
Lagercrantz, Maria Semple e 
Zadie Smith.

GUIMARÃES, CICLO 
DE EXPOSIÇÕES

Os Pirómanos, desenhos 
de grande formato de Rui 
Moreira, e Destinerrância - O 
lugar do morto é o lugar da 
fotografia, do fotógrafo 
Edgar Martins, inauguram-se 
a 28, no Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães 
(CIAJG). É o primeiro ciclo 
expositivo de 2017 marcado 
ainda pela nova montagem 
da coleção permanente, 
Cosmic, Sonic, Animisticm, 
com obras inéditas de José 
de Guimarães, Stefano 
Serafin, António Bolota 
e Christine Henry, entre 
outros. No Palácio Vila Flor 
inaugura-se, no mesmo 
dia, Bufos, pintura de José 
Almeida Pereira, um con-
junto de trabalhos em que 
explora a sobreposição e o 
contraste preto e branco.

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

 O fundador do JL, e seu dire-
tor desde o nº 1, José Carlos de 
Vasconcelos, foi distinguido com o 
Prémio Vasco Graça Moura Cidadania 
Cultural, por unanimidade dos 11 
membros do júri, presidido por 
Guilherme d’Oliveira Martins. Esta 
foi a 2ª edição do galardão, criado 
pela Estoril-Sol, com o apoio da edi-
tora Babel, para homenagear aquele 
grande poeta, ensaísta, tradutor e 
gestor cultural, que até à sua morte 
presidiu ao júri dos dois prémios da 
mesma Estoril-Sol – e na 1ª edição o 
galardoado foi Eduardo Lourenço. 

O prémio tem o valor pecuniário 
de 40 mil euros e na ata do júri a sua 
atribuição é justificada por se tratar 
de uma “personalidade que se tem 
afirmado em todos os domínios em 
que tem exercido atividade como das 
figuras mais marcantes da vida por-
tuguesa nos dias de hoje. A biografia 
ilustra bem o papel muito relevante 
que sempre desempenhou e desem-
penha – como advogado e homem 
de leis, como poeta e escritor, como 
jornalista e interveniente ativo na 
valorização da língua, da literatura, 
das artes e ideias. Não é possível falar 
hoje da cultura portuguesa e da sua 
difusão no mundo sem lembrarmos 
José Carlos de Vasconcelos”. 

O Júri “salientou, especial-
mente, uma vez que se trata de um 
prémio de cidadania cultural, o 
papel desempenhado com gran-
de generosidade e determinação, 
inteligência e elevado sentido 

José Carlos de Vasconcelos
Prémio Vasco Graça Moura  
de Cidadania Cultural

profissional, pelo premiado na 
fundação, direção e manutenção do 
JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias. 
Trata-se de uma iniciativa única, 
pela permanência e regularidade, 
que projeta a cultura e a língua 
portuguesa no mundo, com uma 
qualidade digna de reconhecimen-
to, graças ao papel desempenhado 
por JCV. Ora tal só possível graças a 
essa inteligência e a essa determi-
nação – que se projeta nacional e 
internacionalmente”.

Por sua vez o Presidente da 
República, M arcelo Rebelo de 
Sousa, na página da Presidência, 
felicitou “com amizade”, José Carlos 

Vasconcelos pela atribuição deste 
prémio de Cidadania Cultural. “É o 
reconhecimento de um percurso de 
décadas no qual não se distinguem a 
atividade cultural e a cidadania”, es-
creve. Acrescentando: “Poeta, cine-
clubista, académico, dirigente asso-
ciativo, dirigente sindical, deputado, 
José Carlos Vasconcelos é também 
um nome decisivo do moderno jor-
nalismo português, nomeadamente 
com o semanário O Jornal, a revista 
Visão, e muito especialmente o Jornal 
de Letras, um caso raro de militância 
cultural e de atenção à lusofonia.” 
A entrega do prémio ainda não tem 
data marcada.J

José Carlos de Vasconcelos Na redação do JL

 A escritora e performer Patrícia Portela passa a ser 
cronista do JL, a partir desta edição. Na Hora de Comer o 
Treinador é o nome da rubrica que irá assinar (ver última 
página). “A mais desconcertante das novas escritoras 
portuguesas”, segundo escreveu Miguel Real no nosso 

 Patrícia Portela no JL jornal, Patrícia Portela publicou já vários romances, 
novelas e peças de teatro. Entre eles Odília ou a História 
das Musas Confusas do Cérebro de Patrícia Portela 
(2007), Para Cima e não para Norte (2008), O Banquete 
(2012), finalista do Grande Prémio de Romance e Novela 
da Associação Portuguesa de Escritores, Wasteband 
(2014), A Coleção Privada de Acácio Nobre (2016) e mais 
recentemente, para os mais novos, Zoëlógica. Nascida em 
1974, licenciou-se em Realização Plástica do Espetáculo 
na Escola Superior de Cinema e Teatro. Estudou ceno-
grafia, cinema, dança e filosofia, tendo prosseguido a sua 
formação na Faculty of Theatre de Utrecht e no Central 
St. Martins College of Art, European Film College na 
Dinamarca, e na APT em Antuérpia. Começou por traba-
lhar em cenografia e figurinos para companhias de teatro 
independente, como o Teatro Meridional e o Teatro da 
Garagem, assim como em guarda-roupa e decoração em 
vários filmes, entre 1994 e 2002. Desenvolveu entretanto 
um singular trabalho de criação de performances e es-
petáculos, em que aborda as questões do tempo e do es-
paço, da realidade e do virtual, com recurso à linguagem 
e às tecnologias. E tem trabalhado com outros criadores, 
como Rui Horta ou o Teatro Praga. As suas criações têm 
circulado em vários países - a própria criadora vive entre 
Portugal e a Bélgica - e foram reconhecidas com vários 
prémios, nomeadamente o Madalena Azeredo Perdigão, 
da Fundação Calouste Gulbenkian, com Flatland I, ou o 
Teatro na Década, com Wasteband.J

Patrícia Portela em desenho de Afonso Cruz

Apesar de aguardada a qualquer momento, dado aos 92 
anos estar internado há 13 dias em coma profundo, a 
morte de Mário Soares, no passado dia 7, não deixou de 
emocionar a maioria dos portugueses e constituiu até um 
choque para muitos deles, para muitos de nós. Porque há 
tanto o ex primeiro-ministro e Presidente da República 

era uma figura tão presente, e tão central, na vida do país; em tantas 
circunstâncias, desde os tempos de combate à ditadura até estes últimos 
de doença grave, ele demonstrou uma tal capacidade de resistência e re-
siliência – que era como se apesar da sua idade e do seu estado de saúde 
tornarem inevitável esse desfecho, houvesse a expectativa, uma réstia de 
esperança, em que a morte (ainda) não o levasse.  

Mário Soares (MS) foi, de facto, uma figura absolutamente singular, 
e a vários títulos mesmo única, nestes últimos 75 anos de Portugal. Nos 
48 anos que viveu sob o jugo da tirania, quase 35 foram de luta contra 
ela, desde os 17, preso pela polícia política 12 vezes, desterrado para S. 
Tomé, exilado em França até ao 25 de Abril, fundador e líder do Partido 
Socialista, progressivamente se tornando a figura mais ativa e conhecida 
da Oposição não comunista. Foi nessa fase que o conheci, a partir da 
segunda metade da década de 60 com ele contactei, seu colega, advo-
gado também da Oposição Democrática, depois seu amigo, embora não 
próximo, aprendendo a admirá-lo, em especial pelo empenhamento 
sem tréguas no combate à ditadura, pela grande coragem, moral e física. 
Amizade e admiração que não era menor por sua mulher, Maria Barroso, 
fundamental no seu percurso e na sua vida, e sobre a qual aqui também 
escrevi aquando do seu desaparecimento. 

E, mais ainda, figura absolutamente singular e a vários títulos mesmo 
única, nos 42 anos que viveu em democracia. Destes, mais próximos, 
não se justifica nem cabe aqui referir sequer o que mais importante e 
decisivo fez pela liberdade, pelo regime democrático saído do 25 de Abril 

e pelo país, aliás muito sublinhado 
nestes dias. O que fez em todas as 
altas funções que desempenhou e 
fora delas. Reconhecê-lo e subli-
nhá-lo não pressupõe concor-
dância com todas as suas opções, 
decisões, condutas, nem com 
todos os caminhos que seguiu. Por 
mim, várias vezes discordei - e 
escrevi-o. Mas isso em nada altera 
o que ficou dito. 

Se Mário Soares teve a di-
mensão que teve, se foi o político 
português mais conhecido e 
prestigiado a nível mundial, 

sobretudo na época da "revolução dos cravos" e no período (natural-
mente) conturbado que se lhe seguiu, isso se deve, a meu ver, também 
ou sobretudo ao facto dele sempre ter sido um homem de liberdade e de 
cultura. Liberdade e cultura, indissociáveis. E foi sob esse "signo" que 
aqui no JL sempre o vimos, evocamos, homenageamos. Entre as muitas 
entrevistas que lhe fiz, desde 1976, num comboio para Aveiro no dia em 
que fez 52 anos, até à última, que foi a primeira que deu sobre o seu der-
radeiro livro, Um Político Assume-se, em finais de 2011, destaco a que, 
para o JL, se foi "desenrolando" ao longo da sua histórica visita de Estado 
à Índia, como Presidente da República. 

Desta entrevista, em 1992, como de outra, em 1996, após sair de 
Belém, adiante se reproduzem fragmentos. Como se reproduzem de 
outros textos aqui publicados, saídos em vários números, como aquele 
em que assinalamos os seus 70 anos - o 630, de 7/12/1994 -, exatamente 
com o título "Um homem de cultura e liberdade". Tais textos são quer de 
figuras já desaparecidas, quer de outras que felizmente continuam entre 
nós, mas neste transe não teriam, cremos nós, as mesmas condições 
para escrever sobre o amigo. Noto, por último, que naquelas edições 
aqui deram também o seu testemunho sobre Mário Soares, entre outros,  
António Alçada Baptista, Graça Morais, Júlio Resende, Manuel de Brito, 
José Manuel ds Santos, Alfredo Barroso, Francisco Lyon de Castro e 
Amândio Silva.J   

Mário Soares

Foi uma figura 
absolutamente 
singular, e a vários 
títulos mesmo única, 
nestes últimos 75 anos 
de Portugal

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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centra-se no avarento 
Pantalone, "o homem que quer 
sempre mais uma moedinha no 
porta-moedas e um amigo bem 
colocado no bolso", segundo se 
lê na apresentação da peça.

O período conturbado da 
República de Weimar, que 
antecedeu a subida dos nazis ao 
poder na Alemanha, é o pano de 
fundo para Noite da Liberdade, 
do dramaturgo austro-húngaro 
Ödön von Horváth, que a 
Companhia de Teatro de Almada 
repõe até dia 29, no Teatro 
Municipal Joaquim Benite. Com 
encenação de Rodrigo Francisco, 
o texto problematiza a 
sobrevivência da democracia em 
tempos de contração económica 
e social. A companhia traça um 
paralelo com a atualidade: "Face 
ao crescimento dos partidos 
de extrema-direita na Europa 
(representados, inclusive, no 
Parlamento Europeu), e ao 
estiolar da participação política 
dos cidadãos (com níveis de 
abstenção inéditos e elevados), 
Noite da Liberdade serve de 
pretexto para uma reflexão 
sobre a democracia e sobre a 
utilidade de defendê-la", lê-se 
na apresentação da peça. Nos 
sábados, 21 e 28, haverá ainda 
debate sobre a matéria, com a 
presença de Fernando Sousa 
da Pena, Manuel Loff, Joana 
Mortágua, Rui Tavares e Viriato 
Soromenho Marques.J

em outubro, e já passou por 
Santiago de Compostela, sobe 
agora à cena em  ‘casa’, com um 
grande elenco de atores, a que 
se juntam, ao vivo, os músicos 
Manuel Fúria e os Náufragos.

O ano começa também 
com reposições. Al Pantalone, 
de Mário Botequilha, é a 
primeira das seis que o Teatro 
Meridional promete para 
este ano, com estreia hoje, 
18. Inspirado pela galeria de 
personagens da Commedia 
Dell'Arte italiana, a história 

 O Teatro da Garagem leva 
à cena A Vida como Ela é, no 
Teatro Taborda, em Lisboa, 
com estreia amanhã, 19. O 
título é o mesmo da coluna 
de opinião que o brasileiro 
Nélson Rodrigues assinava no 
extinto jornal Última Hora, 
do Rio de Janeiro. Aí contava, 
diariamente, casos da vida 
quotidiana, normalmente em 
torno do adultério, do pecado, 
dos desejos e da moral, com 
o habitual escândalo que se 
associa ao autor, a cujos textos 
a companhia de Carlos J. Pessoa 
- que encena a peça - recorreu 
para esta produção. 

Também amanhã, sobe ao 
palco do Teatro da Trindade 
o espetáculo infantojuvenil 
Vanessa Vai à Luta, de Luísa 
Costa Gomes, com encenação 
de António Pires. 

O público mais jovem pode 
ainda ver, no fim de semana, 
a 21 e 22, Pangeia, de Tiago 
Cadete, na Culturgest, a partir 
dos irmãos Grimm. Trata-se, 
segundo o programa, de uma 
"viagem sonora e visual" pelo 
universo dos autores germânicos 
"em que o palco se transforma 
num museu imaginário de 

objetos curiosos, através de sons 
escutados com auscultadores", 
num espetáculo que põe em 
cena o "teatro, a dança e as artes 
visuais, recuperando a ideia 
dos Gabinetes de Curiosidades 
criados no século XVI".

Com encenação de Marcus 
Barbosa, o Teatro Oficina, 
de Guimarães, apresenta O 
Conto de Inverno, de William 
Shakespeare, no auditório 
do Centro Cultural Vila Flor, 
a 20 e 21. O espetáculo, que 
estreou no Teatro Aveirense, 

Estreias no arranque do ano

Teatro da Garagem A vida como ela é, encenada por Carlos J. Pessoa

abertura, passará Fukushima, 
Meu Amor, com a presença da 
realizadora Doris Dörrie, que 
fala das sequelas do desastre 
nuclear japonês. Em Fado, 
Jonas Rothlaender conta uma 
história que se passa entre 
Berlim e Lisboa. A sessão de 
dia 21 conta com a presença do 

¶ A antestreia de Stefan 
Zweig – Adeus Europa, com 
a presença da realizadora, 
a austríaca Maria Schrader, 
e do argumentista, Jan 
Schomburn, é um dos grandes 
destaques do Kino, mostra de 
cinema de expressão alemã, 
que decorre em Lisboa, de 19 

a 25 de janeiro, no Cinema 
São Jorge e Goethe Institut, 
seguindo depois para Porto 
e Coimbra. O filme, que 
encerra o festival em Lisboa, 
inspira-se na vida do escritor 
austríaco, no tempo do exílio 
no Brasil. O filme estreará em 
sala no dia 23 de fevereiro. Na 

realizador, do produtor Luis 
Singer e da atriz Luise Heyer. 
Em destaque ainda filmes 
como Selvagem, de Nicolette 
Krebitz; Friedland, Frauke 
Sandig; ou O Lado Obscuro 
da Lua, de Stephan Rick. 
No ciclo Novas Perspetivas, 
encontram-se algumas 
tendência do novo cinema em 
alemão, como Um de Nós, de 
Stephan Richter; 24 Semanas, 
de Anne Zohra Berrached; A 
Prova, de Till Harms; Aloys, 
de Tobias Nölle; ou Os Quatro 
Reis, de Theresa von Eltz. 
No total, serão mais de uma 
dúzia de filmes, entre curtas 
e longas, documentários e 
telediscos.

Entretanto, a Cinemateca 
Portuguesa recebe o programa 
Um Século de Cinema Romeno, 
até 10 de fevereiro,que 
mostra que a qualidade da 
cinematografia daquele país 
tem uma história anterior 
à nova vaga de realizadores 
premiados como Corneliu 
Porumboiu, Cristi Puiu ou 
Cristian Mungiu,  Vão  passar 
filmes como O Enigma de Otília 
(1972), uma adaptação de um 
clássico da literatura romena; 
Mihaili Viteazul (1970), uma 
grande produção do regime de 
Ceausescu; ou Iacob (1988), de 
Mircea Daneliuc, um dos mais 
notáveis exemplos de subtil 
oposição à ditadura. J

Grande cinema de língua  
alemã e romena 

Stefan Zweig – Adeus Europa A realizadora, Maria Schrader, marcará presença no Kino

 TRIBUTO A RUI VELOSO, pela voz de 

Rogério Charraz, no Cineteatro Municipal 

D.João V, no dia 21 de janeiro, às 21h30. No 

mesmo local e à mesma hora atua, a 20 de 

janeiro, António Pinto Basto.

 CONCERTO CLARINETE EM FADO, 

de António Saiote, 21 de janeiro, às 21h30, 

no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, 

para celebrar os 40 anos do Poder Local 

Democrático.

 EUGÉNIA MUSSA INAUGURA 
MERIDIANO PACÍFICO, exposição de 

pintura, no dia 20 de janeiro, às 18h30, nas 

galerias municipais de Lisboa.

 VIVO! REVIVO! DE ALCEU 
VALENÇA, em Lisboa, no Teatro Tivoli 

BBVA, a 21 de janeiro, e na Casa da Música, 

no Porto, a 24. O espetáculo revisita os pri-

meiros anos de carreira do cantor brasileiro. 

 
 "LA GOLONDRINA Y EL 

HORIZONTE", concerto de Teresa 

Salgueiro, a 21 de Janeiro no Museu do Oriente, 

em Lisboa.  Data extra a 28 de Janeiro. 

 

 POESIA NO MUSEU, regressa ao 

Museu da Música, em Lisboa, a 18 de 

Janeiro. Gustavo Rubim, António Feijó e 

Frederico Lourenço são alguns dos partici-

pantes. As entradas são livres. 

 
 CRÓNICAS RADIOFÓNICAS INÉ-

DITAS, de Fernando Assis Pacheco, nas 

bancas à data do seu 80º aniversário, dia 27 

de Janeiro.

 AFONSO PAIS E RITA MARIA 
APRESENTAM O PROJETO "ALÉM 
DAS HORAS", no pequeno auditório da 

Culturgest, dia 27 de janeiro, às 21h30.

 EL TIEMPO PURGANTE, livro de 

Rafael Ángel García Lozano, vai ser apresen-

tado a 27 de janeiro, na Galeria História e 

Arte, em Bragança.

 OLD YELLOW JACK anunciam o fim da 

banda, com o concerto, dia 21 , no Sabotage 

Club, em Lisboa, onde percorrem os temas 

de cinco anos de atividade.

 FÃ, musical infantojuvenil encenado por 

Nuno Carinhas, com libreto de Regina de 

Guimarães e interpretação dos Clã –, de 22 

a  29 de janeiro, no Teatro Carlos Alberto, 

no Porto.

 SERRALVES EM TORRES VEDRAS, 

assim se chama a retrospetiva de Edgar 

Pêra, que decorre de 19 a 23 de Janeiro, no 

Teatro Cine Torres Vedras, Arena Shopping e 

Galeria Municipal.

 A VIAGEM DA CAMÉLIA, exposição 

de azulejo e gravura de Jun Shirasu, inaugu-

ra dia 24, na Galeria Raton, em Lisboa.

 CURSO DE PINTURA INDIANA, no 

Museu Nacional de Arte Antiga, por Nelson 

Ferreira, de 24 a 28 de janeiro. As incrições 

devem ser feitas através do email amigosm-

naa@gmail.com .

© 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 18  a 31 de janeiro de 2017  *    jornaldeletras.pt  * 5

A Rainha
Artista

Rainha artista, amadora e intimista, dese-

nhou, pintou e fotografou o povo e a paisa-

gem natural e construída que observava nas 

suas viagens. Figura ainda desconhecida de 

muitos portugueses, teve um papel relevante 

no mecenato às artes e aos artistas do seu 

tempo, dotando a Ajuda de um acervo artís-

tico comparável ao de outros palácios euro-

peus. Um Olhar Real – Obra Artística 

da Rainha D. Maria Pia é o catálogo 

da exposição que revela, pela primeira vez, 

a vida e a obra da princesa italiana da dinas-

tia  de Saboia, casada com o rei D. Luís e mãe 

do malogrado D. Carlos, e uma edição da 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

e do Palácio Nacional da Ajuda.
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Maria Leonor nunes

›  M á r io  S oa r e s  ( 1 9 2 4 - 2 0 1 7 ) 
Morreu no passado dia 7, aos 92 anos, uma figura cimeira do século XX e início do século XXI português, militante corajoso e 

símbolo da luta pela liberdade no nosso país, fundamental, nos altos cargos que ocupou e em toda a sua ação independentemente 
deles, na implantação e consolidação do regime democrático saído do 25 de Abril. Homem também da cultura, dos livros, do 

pensamento, foi o único político a que, nessa qualidade, o JL ao longo do tempo dedicou várias matérias e mais do que uma capa. 
Nesta edição, além de uma inicial muito breve síntese do seu percurso, sobre Mário Soares e o que representou, e em especial 

sobre a sua relação com a literatura e as artes, escrevem alguns dos nossos colunistas, e não só. Recordando-se e reproduzindo-
se a seguir excertos de matérias aqui anteriormente publicadas: de duas longas entrevistas suas e de testemunhos a seu respeito, 

mormente de alguns escritores e seus amigos já desaparecidos. Remete-se ainda para o comentário de JCV na p. 3 e para as 
crónicas de Helder Macedo e Luís Amorim de Sousa nas pp. 35 e 33 

Uma Vida

N
Não fora o tempo que lhe foi dado 
viver e o país em ditadura onde 
cresceu e talvez tivesse seguido 
aquela que terá sido uma primor-
dial inclinação, ser escritor. Aliás, 
neste jornal disse que após deixar 
a Presidência da República espe-
rava dedicar-se à escrita, tam-
bém literária. Impôs-se sempre, 
porém, a ação política e a prática 
da escrita, ao longo do tempo, 
exercitou-se fundamentalmente 
em ensaios, textos narrativos ou 
reflexivos, obras marcantes rela-
cionadas com esse domínio, como 
Portugal Amordaçado, Um Político 
Assume-se, Português e Europeu, 
Portugal Tem Saída ou Um Mundo em 
Mudança. A recorrência do país nos 
seus títulos não é de somenos im-
portância, antes afere a dimensão 
do desígnio da sua obra enquanto 
político e homem de cultura. 

Político sempre o foi, entusiás-
tica e convictamente, e amante dos 
livros e das artes naturalmente. E 
se não foi escritor, da sua pena e 
do seu discurso saiu uma gramáti-
ca que escreveu e se inscreveu no 
século XX português.

Do seu léxico, algumas palavras 
imperativas tornaram-se exaltantes, 
à frente de todas liberdade. Logo 
seguida de tolerância, democracia, 
igualdade, combate, socialismo. 
Com três, definiu-se: republicano, 
laico e socialista. Outras palavras co-
laram-se-lhe ao destino: coragem, 
alegria, determinação, convicção. 

Da mesma maneira, as designações 
populares e afetuosas - Marocas e 
Bochechas. E uma palavra de ordem: 
Soares é fixe.

Quando morreu, aos 92 anos, no 
passado dia 7, a sua vida plena, a 
importância decisiva do seu contri-
buto para a História, apareceu resu-
mida, em muito do que se escre-
veu, numa só palavra: pai.  Pai ou 
fundador do Partido Socialista, pai 
ou fundador do regime democrático 
pós 25 de Abril. Mas recusava essa 
designação, sublinhando: "A demo-
cracia portuguesa não tem um só 
fundador, tem vários e desde logo 
o principal protagonista: o povo 
português"; assim como, "decisivos, 
os capitães de Abril". Na História, 
disse também um dia contar com 
um rodapé - mas seguramente terá 
asseguradas muitas páginas, tal a 
dimensão do seu legado enquanto 
militante antifascista, estadista e 
líder europeu.

Os números também dirão 
muito do seu papel no Portugal 
contemporâneo. Mário Soares 
lutou contra o salazarismo durante 

mais de três décadas, foi preso 
pela PIDE 12 vezes, o que per-
fez um total de quase três anos, 
deportado sem julgamento para S. 
Tomé e esteve exilado. Regressou 
a Portugal três dias depois do 25 
de Abril, no ‘comboio da liberda-
de’. Secretário-geral do Partido 
Socialista durante 13 anos, desde a 
sua fundação em 1973 até 1986, foi 
ministro dos Negócios Estrangeiros 
do I, II e III governos provisórios, 
ministro sem pasta no IV, primei-
ro-ministro do I e II Governos 
constitucionais, em 1976-1978, 
e mais tarde, do IX, em 1983, 
Presidente da República duran-
te 10 anos, dois mandatos, entre 
1986 e 1996, depois eurodeputado, 
entre 1999 e 2004. Em 2006, ainda 
participou numa terceira campa-
nha à Presidência, uma derrota 
a acrescentar a outras e a muitas 
vitórias que pautaram a sua longa 
existência, de resto marcada até 
ao fim pela intervenção política, 
cívica e também cultural. Não dei-
xou de estar na linha da frente da 
oposição à política de austeridade, 

nos tempos da troika, apesar dos 
seus quase 90 anos.

Além de cronista de diferentes 
órgãos de comunicação, nomeada-
mente da revista Visão e do Diário 
de Notícias, publicou meia centena 
de livros, dez volumes reunindo 
as suas Intervenções enquan-
to Presidente, criou, em 1991, e 
dirigiu, a partir de 1996, também 
uma Fundação com o seu nome, a 
que legou um património, sobre-
tudo documental, de grande valor 
histórico, e uma biblioteca teste-
munha da sua estima de sempre 
pelos livros. Também pela pintura, 
tendo muitos artistas entre os seus 
amigos. Um deles, Júlio Pomar, que 
fez o seu retrato presidencial para a 
galeria da posteridade.

Mário Soares nasceu a 7 de 
dezembro de 1924, em Lisboa. 
O pai, o professor, pedagogo e 
político republicano João Soares, 
fundador do Colégio Moderno, a 
certa altura incumbiria três figuras 
de o ajudarem na sua formação, 
Agostinho da Silva, Álvaro Salema 
e Álvaro Cunhal. Não deixaram os 
seus créditos por mãos alheias e 
transmitiram-lhe alguns princípios 
e valores determinantes a nível 
cultural, científico e político.

Ainda jovem estudan-
te universitário foi militante 
comunista, integrou, em 1943, o 
MUNAF, Movimento de Unidade 
Nacional Antifascista, poste-
riormente a comissão central do 
MUD, Movimento de Unidade 
Democrática, presidida por Mário 
Azevedo Gomes, em 1946, e foi um 
dos fundadores do MUD juvenil. 
Abandonaria o comunismo, mas 
prosseguiu sempre a oposição 
democrática ao Estado Novo. Fez 
parte da Resistência Republicana, 
do Diretório Democrático Social, 
dirigido por António Sérgio, Jaime 
Cortesão e Azevedo Gomes, parti-
cipou ativamente nas campanhas 
à presidência do general Norton 
de Matos, em 1949, de que foi 
secretário, e do general Humberto 
Delgado, em 1958. Foi redator e 
signatário do Programa para a 
Democratização da República em 
1961, e candidato a deputado pela 
Oposição Democrática, pela CDE 
em 1965 e pela CEUD em 1969.

Licenciou-se em Histórico-
Filosóficas na Faculdade de Letras 
de Lisboa, em 1951, e mais tarde, 

em 1957, em Direito, na Faculdade 
de Direito de Lisboa. Deu aulas no 
ensino secundário e foi diretor do 
Colégio Moderno. Exerceu como 
advogado durante anos, tendo 
defendido muitos presos políticos 
no Tribunal Plenário e no Tribunal 
Militar especial.

Em 1949, quando se encon-
trava preso no Aljube, casou-
-se com a atriz Maria de Jesus 
Barroso, a companheira de toda 
a vida, que morreu em 7 de julho 
de 2015. Teve dois filhos, Isabel 
e João Soares. Depois de várias 
prisões e de ter estado desterra-
do em S. Tomé, acabaria por, já 
com Marcelo Caetano no poder, 
após a morte de Salazar, se-
guir para um exílio forçado em 
França, onde foi chargé de cours 
nas Universidades de Vincennes 
e da Sorbonne, em Paris, e prof. 
associado na Faculdade de Letras 
da Universidade da Alta Bretanha, 
em Rennes. Fundaria em 1973, no 
congresso de Bad Münstereifel, na 
Alemanha, o Partido Socialista, 
uma transformação da Ação 
Socialista Portuguesa que havia 
fundado em 1964.

A seguir ao 25 de Abril, regres-
sou a Portugal para prosseguir a sua 
vida política, tendo sido prota-
gonista de momentos decisivos 
no processo democrático, com 
destaque para a adesão de Portugal 
à então Comunidade Económica 
Europeia (CEE), que assinou em 
1985. Foi, de resto, um defensor 
convicto da ideia de Europa, tendo 
sido amigo de alguns dos gran-
des líderes europeus, François 
Miterrand, o seu ‘ami Miterrand’, 
Willy Brandt, Olof Palme, Felipe 
González.

Enquanto Presidente da 
República, o Presidente de todos 
os portugueses, como se afir-
mou, depois de umas eleições em 
que ganhou a Freitas do Amaral, 
com uma reviravolta que muitos 
pensavam impossível, inauguraria 
as "presidências abertas” pelo país 
e um estilo que mudaria a face do 
cargo para sempre.

Não foi consensual, não preten-
deu nunca agradar a todos, mas o 
seu dom político iluminou o século 
XX português. Daí que uma última 
palavra tenha perpassado todos 
os discursos depois da sua morte: 
Obrigada.J

Mário Soares Uma biblioteca, com mais de 50 mil volumes distribuídos por 
várias casas
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A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

É difícil ser completo na 
invocação da memória 
de Mário Soares (MS). 
Falta ainda muito para 
dizer relativamente a 
quem deu o melhor de 
si à causa da liberdade 
e da democracia. Como 
político de corpo intei-

ro foi ao longo da vida alguém que soube 
assumir a qualidade de cidadão ativo, 
sempre disponível para assumir o risco de 
dizer o que pensava, de modo a contri-
buir para o bem comum no pensamento 

e na ação. Sendo a democracia o modo de 
assumir construtivamente a imperfei-
ção – com respeito dos direitos humanos, 
do pluralismo e da limitação mútua de 
poderes – MS impôs-se como o cidadão 
comum que sabia tirar lições dos erros 
que, como qualquer um, poderia come-
ter. Apresentava-se, pois, como cidadão 
disponível para partilhar as dificuldades 
e as dúvidas, sempre empenhado em pôr a 
responsabilidade em primeiro lugar e em 
correr riscos com coragem, para defender 
os valores democráticos em que acredi-
tava. Foi, desse modo, no seu tempo, um 

dos grandes políticos europeus, com um 
papel fundamental na consolidação da 
democracia portuguesa e na afirmação do 
projeto europeu de paz e de desenvolvi-
mento. 

Profundo conhecedor da história por-
tuguesa, filho de uma personalidade mar-
cante da I República e do mundo pedagógi-
co, pôde, antes da Revolução democrática 
de 25 de Abril de 1974, preparar o terreno 
para uma "República moderna" onde todos 
pudessem ter lugar, para além das opo-
sições tradicionais. Quando, ao lado de 
Salgado Zenha, Jorge Sampaio, graças à 

Liberdade e cultura iniciativa de António Alçada Baptista, par-
ticipou na criação de O Tempo e o Modo, es-
tava em causa a prefiguração de um regime 
aberto, de liberdade e pluralismo – capaz 
de mobilizar todos. Prevenindo os erros da 
Primeira República, em especial no tocante 
às questões religiosa e social, preservan-
do a matriz democrática, MS congregou 
os republicanos históricos, o Diretório 
Democrata-Social de António Sérgio, os 
jovens dos movimentos estudantis, os 
católicos inconformistas, os defensores do 
socialismo democrático e da social-demo-
cracia (na linha de Willy Brandt, Helmut 
Schmidt, Mendès-France e Olof Palme), os 
marxistas não-dogmáticos - compreen-
dendo os movimentos de emancipação das 
jovens nações de língua portuguesa. Assim 
pôde lançar as bases de um compromisso 
heterogéneo e amplo, baseado no respeito 
mútuo e na consolidação de uma cidada-
nia ativa e de uma democracia inclusiva. 
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À MARGEM... EDUARDO LOURENÇO

“

À esqª, em Nafarros, tendo em 
fundo um seu retrato de Júlio 
Resende; em cima, num comicío: 
‘Sem pose. Nem a pose da não-pose’

Mário Soares foi o Civil 
mais memorável do painel 
que a história do seu tempo 
português consagrou à sua 
volta. Parece ter nascido só 
para levantar do chão um 
sonho democrático que dois 
séculos de liberalismo não 
tinham conseguido erguer

O nosso Kolia
Giustizia mosse el mio alto fattore

Dante, Canto III

Pouco tempo depois da 
morte de Estaline per-
guntaram a um dos seus 
improváveis sucessores, 
Nikita Krutschev (NK), 
por que milagre tinha 
ele acabado por suceder 
ao imortal "Pai dos 
Povos". Muito à russa, 

NK contou a história de vários prisioneiros 
que tendo cavado um buraco na cela comum 
não se atreviam a passar por ele. Salvo um, 
descrito por ele como sendo "o pequeno 
judeu Kolia". O corajoso atrevido não tinha 
peso a menos. Os outros é que tinham medo 
a mais. Kolia também. Demais sabia o que o 
podia esperar para lá do muro. Mas o ar do 
largo valia todos os riscos. E NK concluía: 
«O pequeno Kolia sou eu.»

O nosso país de pesadelos azuis não foi 
propriamente um "arquipélago" Gulag. Mas 
tudo o é para quem precisa de todo o ar do 
mundo para respirar à altura de Homem.

O autor de Portugal Amordaçado foi, no 
país de brandos costumes que nos define, o 
nosso Kolia. Sem pose. Nem a pose da não-
pose. Passeou e passou entre "os grandes do 
mundo" como se fossem seus vizinhos do 

lado. São conhecidos "os memoráveis" que 
uma das nossas mais conhecidas escritoras 
não há muito evocou. Mário Soares foi 
o Civil mais memorável do painel que a 
história do seu tempo português consagrou 
à sua volta. Parece ter nascido só para 
levantar do chão um sonho democrático 
que dois séculos de liberalismo não tinham 
conseguido erguer.

Aos 15 anos partilhava já aquela Utopia 
que servirá de bandeira ao que foi — e em 
parte ainda é — uma das versões dela: 
aquela mesma que se tornou na imagem da 
nossa Cultura como guerra civil univer-
salizada na ordem ideológica, política e 
religiosa (por antonomásia) até quase ao 
momento presente em que agoniza sob a 
forma crepuscular do Ocidente no seu todo.

Desse ideário, Mário Soares nunca total-
mente abdicou, mas corrigiu o seu destino 
predestinado quando chegou a hora da 
autocontestação interna, já saídos do Antigo 
Regime, e agora a braços com as oposições 
históricas, desta vez, urgentes, para a nossa 
tão "impensável" Revolução de Abril, que 
nos abriu felizmente uma saída pacífica. 
(Relativamente…) Estamos ainda no centro 
do vulcão, só na aparência extinto, para 
termos uma perspetiva histórica e cultural 
sobre uma luta de gigantes no coração da 
Utopia e podermos decidir quem é o "herói" 
mais fiel a essa Utopia — se um Fidel Castro 

disposto a sacrificar a sua ilha heróica à 
prova do Apocalipse, se o jovem militante da 
mesma Utopia no momento em que as suas 
contradições o feriam no seu centro e ele, 
agora político num pequeno país de tradição 
ocidental, optou, como a maioria do nosso 
País, por uma versão soft — e sobretudo 
aceitável para ele, País, até aos dias de hoje.

O resto virá quando chegar a hora do 
Apocalipse suspenso, que como o mito 
insinua não será de mão humana. Em todo 
o caso a nossa geração não estará cá para 
ver. Nem o jovem utopista, convertido pelas 
contradições mais que insolúveis da grande 
Utopia — não menos, em todo o caso, que as 

O mundo político 
que dele herdámos 
guardará longamente 
a memória da sua mão, 
hábil e dúctil. O utópico 
"socialismo de rosto 
humano" é aquela espécie 
de Humanismo que 
sempre teve um rosto 
de Homem por dentro. 
Como diria Unamuno, 
Mário Soares foi todo un 
Hombre
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Maria de Jesus Barroso, sua mulher, teve, 
aliás, um papel fundamental nesse cami-
nho – como resistente serena, determi-
nada e inteligente, capaz de ser um porto 
de abrigo e de suscitar caminhos novos. 
Simbolicamente a amizade do casal Soares 
com Sophia de Mello Breyner e Francisco 
Sousa Tavares foi um excelente exemplo 
desse espírito autenticamente democráti-
co, de diferença e complementaridade. 

O meu querido e saudoso António 
Alçada Baptista tantas vezes me disse que 
era a defesa intransigente da liberdade 
que mais admirava em MS. E sabia que 
este tinha a coragem necessária para tirar 
todas as consequências desse combate 
fundamental. Posso dizer, por isso, com o 
conhecimento de causa, pelo longo perío-
do de convívio e de trabalho em comum 
que tivemos, que a liberdade e a cultura 
foram as duas marcas indeléveis da ação 
do antigo Presidente da República. Sophia, 
na Assembleia Constituinte, definiu 
lapidarmente essa marca inesquecível: 
“A cultura não existe para enfeitar a vida, 
mas sim para a transformar – para que o 
homem possa construir e construir-se em 
consciência, em verdade e liberdade e em 
justiça. E, se o homem é capaz de criar a 
revolução é exatamente porque é capaz de 
criar a cultura” (2.9.1975). 

Entende-se, assim, que a autora de Mar 

crise nas sociedades democráticas, que 
suscita a emergência dos populismos, tal 
deve-se ao défice de orientação política e 
à tentação de governar para contentar no 
imediato a sociedade, como se os cidadãos 
fossem clientes e a governação um mero 
fornecedor de benefícios de curto prazo. 
Na questão europeia ou na intransigência 
quanto à democracia pluralista (contra as 
tentações vanguardistas), prevaleceu a 
determinação política da participação de 
Portugal num espaço de desenvolvimento 
e de modernidade e da criação de defesas 
contra o autoritarismo.    

Quando MS levantou a bandei-
ra "Europa Connosco", entendeu que a 
democracia obrigaria a termos uma voz 
respeitada internacionalmente. José 
Medeiros Ferreira compreendeu-o muito 
bem. Só seríamos ouvidos no mundo se 
tivéssemos lugar e relevância entre os 
países mais desenvolvidos. No entanto, o 
projeto europeu sofreu nos últimos anos 
um nítido enfraquecimento. Em lugar 
do cosmopolitismo e da abertura, temos 
fechamento e idolatria. Isso preocupava 
profundamente o antigo Presidente, que 
reclamava uma União mais política e a 
necessidade de mais justiça bem como de 
coesão social e económica. Ao invés da 
tendência que se vem impondo, torna-se 
necessário haver um maior orçamento 
europeu, capaz de aumentar o cresci-
mento, o investimento reprodutivo e o 
emprego. Com desgosto, via, no entanto, 
prevalecerem os egoísmos nacionais e 
uma lógica do salve-se quem puder – em 
lugar da solidariedade. O ideal europeu de 
paz e desenvolvimento desvaneceu-se… 

Daí a concordância de Mário Soares 
com os alertas de Bento XVI contra as 
economias de casino, e com a posição 
do Papa Francisco contra as desigualda-
des, as injustiças e o mercado que mata. 
Infelizmente, os últimos acontecimentos 
só agravaram as perspetivas futuras, 
confirmando os alertas oportunamente 
lançados. “Só é vencido quem desiste de 
lutar”. Em diversas circunstâncias na 
sua vida política MS demonstrou como o 
lema tem de ser compreendido e vivido. 
Na resistência democrática, na implanta-
ção da democracia, na luta contra todas 
as ameaças à liberdade, na afirmação da 
Economia Social, na crítica ao mercan-
tilismo – houve altos e baixos, vitórias e 
derrotas, no entanto o legado fundamental 
é o do constitucionalismo da Res Publica, 
que tem de continuar a ser aprofundado. 
O primado da Liberdade e da Cultura sig-
nifica, no fundo, que a cidadania se deve 
preservar através da autonomia, da res-
ponsabilidade, da inovação e da criativi-
dade. Educação, Ciência e Cultura são cada 
vez mais cruciais. São essas as marcas 
verdadeiras do patriotismo prospetivo… J  

“Foi, no seu tempo, um dos 
grandes políticos europeus, 
com um papel fundamental 
na consolidação da 
democracia portuguesa e na 
afirmação do projeto europeu 
de paz e de desenvolvimento

Novo tivesse a maior confiança política e 
pessoal no seu amigo Mário Soares. Afinal, 
a democracia – e esse é o grande desa-
fio do presente – precisa de estar apta a 
responder aos anseios dos cidadãos, como 
sistema sempre incompleto, mas suscetí-
vel de se aperfeiçoar permanentemente. 
Não há democracia sem partidos, não há 
liberdade sem o voto livre dos cidadãos, 
mas é preciso ir ao encontro da legitimi-
dade do exercício, garantir o cumprimento 
das responsabilidades – ou seja, prestar 
contas dos compromissos assumidos, 
garantir uma permanente avaliação do 
serviço público e assegurar uma ligação 
efetiva entre o Estado e a sociedade, o 
Governo e os cidadãos. Se hoje há uma 

VIRIATO SOROMENHO-MARQUESECOLOGIA

Percebeu, como nenhum 
outro ator político em 
Portugal, que a entropia 
ambiental se encontra 
enraizada nos erros de 
desenho do nosso sistema 
económico e produtivo. As 
causas da miséria e da injustiça 
social são também a origem da 
delapidação dos ecossistemas

“
Mário Soares, em retrato de José Rodrigues

A defesa da casa comum

Conheci Mário Soares em 1983, num 
almoço com ecologistas realizado 
no âmbito da campanha eleitoral 
desse ano. Na altura, confesso 
que não achei muito convincen-
te a preocupação que o futuro 

primeiro-ministro do Bloco Central parecia 
querer dedicar aos temas ambientais. Contudo, 
o futuro dissiparia as minhas dúvidas. Sobretudo 
na condição de Presidente da República, Mário 
Soares destacou-se pelas 
suas intervenções em 
defesa de um Portugal 
mais sustentável. Ficou 
para a história a notável 
e singular Presidência 
Aberta do Ambiente, que, 
em Abril de 1994, percor-
reu o território nacional. 
Incluindo os Açores, 
em todas as direções, 
colocando os problemas 
ambientais, da política de 
resíduos ao ordenamento 
do território, na primeira 
linha de prioridades da 
agenda política (como ti-
vemos ensejo de testemu-
nhar em várias crónicas 
de Ecologia, aqui no JL). 

Já antes, em 1992, a 
sua voz se tinha erguido 
na Cimeira da Terra, 
no Rio de Janeiro, num 
apelo vibrante e bem 
estruturado para que a 
comunidade internacio-
nal encarasse a crise do 
ambiente como um de-
safio existencial comum a 
toda a humanidade, como 
uma tarefa a ser resolvida 
num espírito ecuménico 
e solidário. Ao longo das 
duas décadas seguin-
tes, Mário Soares nunca 
escondeu a sua preocupa-
ção com a gravidade das 
alterações climáticas, da 
destruição da biodiversi-
dade, e de muitos outros 
sintomas da crise do 
ambiente planetário.

Um destaque par-
ticular deve ser feito ao 
seu papel no âmbito das 
políticas da água em 
sentido lato. Sempre com 
o apoio do cientista e amigo, Mário Ruivo, Soares 
presidiu à Comissão Mundial Independente sobre 
os Oceanos, tendo um importante relatório sobre 
o estados dos Oceanos tido divulgação mundial 
na altura da realização em Portugal da Expo 
98. Poderemos datar daí, com bastante rigor, o 
desabrochar de uma tendência, que constitui hoje 
um dos raros consensos estratégicos nacionais, a 

saber, a importância decisiva da política do mar 
para o futuro de Portugal. Ainda sob a bandei-
ra hídrica, Mário Soares presidiu, em 1997, ao 
Comité Promotor do Contrato Mundial da Água. 
A sua curiosidade permanente com os temas 
ambientais confirmou-se, no plano pessoal, em 
numerosos encontros e conversas que travámos 
sobre assuntos específicos, muitas vezes em 
companhia da socióloga, e amiga comum, Luísa 
Schmidt. 

O que o motivou para 
a temática ambiental, foi 
o mesmo que o levou a 
erguer a sua voz contra 
o processo de destruição 
da integração europeia, 
iniciado com as respostas 
tóxicas dadas pela União 
Europeia às consequências 
da crise financeira global 
de 2008. A raiz dessa 
preocupação encontra-se 
na sua visão da política 
como a atividade que 
garante o futuro, e que, 
para isso, deve ser capaz 
de detetar os perigos e 
as ameaças enquanto 
estes podem ainda ser 
debelados. Mário Soares 
percebeu, como nenhum 
outro ator político em 
Portugal, que a entropia 
ambiental se encontra 
profundamente enraizada 
nos erros de desenho do 
nosso sistema económico 
e produtivo. As causas 
da miséria económica e 
da injustiça social são, 
muitas vezes, também a 
origem da delapidação dos 
ecossistemas. O desprezo 
pelo sofrimento humano 
anda de mão dada com o 
desprezo pelos recursos 
naturais, em particular 
a vida animal e vegetal. 
A insensibilidade à dor 
do Outro é inseparável 
da indiferença pela frágil 
beleza do mundo natural 
de que depende, ontologi-
camente, também o futuro 
da sobrevivência da nossa 
espécie em condições de 
dignidade. 

Para mais este com-
bate da sua vida pública, talvez o maior de todos, 
Mário Soares nunca hesitou em indicar o único 
caminho de esperança: uma política que aposte 
na justiça e promova o engenho, a criatividade 
e a participação de todos na tarefa comum de 
reinventarmos uma nova forma de habitarmos o 
mundo. Em paz uns com os outros, e com a Terra 
que é a nossa única Casa Comum.J

dos dois Satãs que continuam a disputar-se o 
império do Mundo, no momento mesmo em 
que o combate (tão "celeste" como infernal) 
recobre configurações dignas das mais des-
vairadas ficções à Bradbury.

Não é a nossa história caseira aquela 
teia de Penélope sangrenta, como chamava 
Antero à história dos outros e talvez à vida 
quando nos desilude, ou se esboroa entre os 
nossos dedos.

Da mesma geração de Mário Soares, um dos 
nossos grandes Poetas escreveu que teve a pre-
tensão de partilhar com outros o sonho (eterno) 
de mudar o mundo mais ou menos Desumano 

que nos calhou em herança. Mário Soares con-
vertê-la-á em missão política integral. E em pai-
xão lúcida e quase lúdica da História e da Vida.

O mundo político que dele herdámos 
guardará longamente a memória da sua 
mão, hábil e dúctil. O utópico "socialismo 
de rosto humano" (que outro se pode sonhar 
para ele?) é aquela espécie de Humanismo 
que sempre teve um rosto de Homem 
por dentro. Se alguém o achar excessivo, 
Humano basta. Como diria Unamuno, 
Mário Soares foi todo un Hombre.J

Nice-Lisboa, Janeiro de 2017
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Memória e consciência 
da História e do futuro

Fernanda rolo

"Creio no futuro de Portugal e no 
génio do seu Povo - na terra e na sua 
maneira de estar no Mundo - creio 
nas suas novas elites intelectuais, 
científicas, artísticas, empresariais, 
que saíram do pós 25 de Abril de 
1974 e que estão a adaptar-se a uma 
Europa integrada."

Mário Soares,  
em Memórias da Adesão

 Quando, em meados do anos 90, 
Mário Soares decidiu e avançou no 
sentido de criar uma Fundação, 
portadora de seu nome, creio que 
não terá surpreendido ninguém. 
Tal como, aliás, não causou 
qualquer surpresa a decisão de 
criar, em Cortes, a Casa-Museu da 
Fundação Mário Soares e o Centro 
Cultural João Soares num edifício 
que a arqª Daniela Ermano recupe-
rou e para o qual foi concebida uma 
exposição permanente, em que tive 
o gosto de colaborar, dotada de 
meios audiovisuais (o que na altura 
era muito inovador), dedicada à 
história do século XX português. 

Uma e outra iniciativa surgiram 
natural e logicamente. Não por 
ser coisa própria do Presidente da 
República, ou mesmo do homem 
que teve um passado herdado e 
uma experiência tão intensamen-
te vivida dos acontecimentos do 
seu país; diria, até, que nem pela 
perceção generalizada, que desde 
muito cedo se instalou, do pendor 
determinante e repercutido da 
sua ação e das suas decisões, e de 
como influenciaram a nossa his-
tória; mas, penso, rais iniciativas 
emergiram dessa forma inevitável 
sobretudo pela marcada consciên-
cia histórica de Mário Soares (MS). 

Alguns homens são assim. Alguns 
homens podem e sabem ser assim. 
É que, confluía em MS essa combi-
nação poderosa da compreensão da 
condicionalidade e da inexorabili-
dade do tempo histórico que o seu 
conhecimento e cultura incomum 
impunham, com a certeza, confiante 
e assertiva, da capacidade conscien-
te de o influenciar. Foi assim que 
construiu também a sua história e 
a própria condição da perenidade e 
preservação da sua memória.

Foi precisamente nesses idos 
anos 90 que passei a conhecer com 
maior detalhe não só o percurso 
circunstanciado de MS, como essa 
forma atenta com que, simulta-
neamente, sentia a história e sabia 
da sua própria história; e ainda do 
cruzamento indelével entre ambas 
e de como importava que tudo isso 
fosse feito memória, que tudo isso 

fosse registado, guardado, arquiva-
do. Patrimonializado, diz-se hoje.

Para além de tudo isso, é óbvio, 
completando, interpretando, 
foi sempre acrescendo a imensa 
quantidade de textos, reflexões, 
intervenções orais de MS. Sempre 
com o sentido político e enquadra-
mento cultural que lhe é reconhe-
cido, a par do rigor e da qualidade 
formal, a que sempre se soma a 
contextualização, a compreensão 
do tempo vivido, a noção sempre 
muito lúcida do realmente essen-
cial e essa impressionante persis-
tência e consciência histórica que 
acompanha, porventura antecipa, 
a excecional capacidade de ver, 
interpretar e prever.  

Escreveu porque tinha que es-
crever. Porque foi político e cidadão 
ativo. Escreveu porque fez história 
e, certamente, também escreveu 
para a história. De uma forma ou 
outra, não há como conhecer ou 
fazer a história do século XX portu-
guês, para nos confinarmos a esta 
realidade geográfica, sem o ler. 

Em 1995, realizamos, José 
Maria Brandão de Brito e eu, uma 
Fotobiografia de Mário Soares, a 
desafio de João Carlos Alvim, da 
Bertrand Editora, e o apoio do 
então Presidente da República. 
Por essa altura, o arquivo de 
Mário Soares era já uma realidade 

imensa, atenta e laboriosamente 
cuidada, organizada, preservada. 
Não havia papel – retirando os 
que as circunstâncias da ditadura 
tinham impedido – que não tivesse 
sido guardado. Do documento mais 
formal e oficial, ao rabisco do guar-
danapo de papel que a conversa no 
restaurante tinha suscitado. Tudo 
lá estava. Preciosamente arruma-
do e arquivado. Já as fotografias... 
bom... mais complexo. Milhares e 
milhares e milhares... as somadas 
pelos fotógrafos oficiais, particu-
lares ou associados aos órgãos de 
comunicação; quanto às mais re-
cuadas, guardadas com a curadoria 
atenta da Isabel Soares, procurando 
proteger esse espólio inestimável 
das sucessivas evocações e utiliza-
ções. É que, como sabemos bem, as 
circunstâncias em que as histó-
rias, do país e de MS, se cruzavam 
foram-se tornando cada vez mais 
intensas.

Pouco tempo depois tudo se 
concentraria na Fundação Mário 
Soares (FMS) no contexto da qual é 
imediatamente integrado o arquivo 
pessoal do seu titular. Mas o arqui-
vo, aliás Arquivo & Biblioteca, não 
era criado ‘apenas’ para isso, para 
ser o seu arquivo pessoal. O que 
evidentemente também não sur-
preenderia. A esse espólio somar-
-se-iam em breve acervos únicos e 
relevantes para conhecer a História 
de Portugal contemporâneo e da 
lusofonia em geral. 

A Fundação tem sido muito 
mais que Biblioteca e Arquivo, 
mesmo na sua contribuição para 
o conhecimento, a divulgação, a 
investigação, a interpretação da 
história contemporânea, sendo, 
entre outros aspetos, da sua ação e 
dos conteúdos que os seus acervos 
contêm, que resultaram várias 
iniciativas e exposições, como 
recentemente a participação na 
organização de exposições como “A 
Voz das Vítimas”, na antiga cadeia 
do Aljube, em Lisboa e, posterior-
mente, todo o trabalho desen-
volvido na criação e conceção do 
Museu do Aljube – Resistência e 
Liberdade, instalado como museu 
municipal, ou a colaboração 
com a Fundação Amílcar Cabral, 
o Arquivo Histórico Nacional 
de Cabo Verde, e os esforços de 
musealização do antigo campo de 
concentração do Tarrafal; ou, em 
Moçambique, colaborando com o 
Arquivo Histórico na salvaguarda e 
tratamento dos arquivos do Pintor 
Malangatana e do fotojornalista 
Kok Nam (em especial sobre o 
Presidente Samora Machel); ou em 
Timor-Leste, na salvaguarda do 
Arquivo da Resistência Timorense.

Importa, por tudo, que se 
saliente o que a FMS representa em 
matéria de salvaguarda e valori-
zação da nossa história e memória 
coletiva, designadamente através 
do património arquivístico que 
mantém à sua guarda. Poucos, 
porventura, saberão da exten-
são, riqueza e importância que o 
espólio documental que o Arquivo 
da FMS representa. Aí se reúnem 
mais de 200 fundos documen-

tais, respeitantes a Portugal e aos 
países de língua portuguesa. São, 
evidentemente, únicos e singula-
res. Alguns desses fundos resultam 
de um impressionante trabalho de 
resgate e recuperação, sobretudo 
junto dos países africanos de língua 
portuguesa e em Timor. Salvando 
da perda e da destruição a memó-
ria dos espaços, das pessoas, dos 
acontecimentos... que de outra 
forma se teriam perdido para 
sempre. 

Cumpre, portanto, também este 
reconhecimento, que é também 
exclusivo dos homens grandes e 
cultos, pelo compromisso com a 
história e a memória.

Termino reafirmando o eterno 
sentido pátrio e histórico do futuro 
com que sempre Mário Soares nos 
inspirou: "No mundo que aí vem, 
com os alvores do nosso século e 
milénio, há que estar atento aos 
sinais do tempo. A liberdade e a 
solidariedade são dois pontos fixos, 
de referência obrigatória para os 
povos. Caminhemos, na nossa vida 
nacional, sem jamais os perder 
de vista. Trabalhemos pela paz. 
Aceitemos o desafio da ciência, em 
busca de um mundo melhor, com 
menos sofrimento, e o desafio do 
espírito ou da condição humana, 
com todas as inquietações que lhe 
são próprias. Ensinemos aos jovens 
a ambição de um grande destino 
nacional e o orgulho de nos sentir-
mos Portugueses." 

 Mário Soares publicou deze-
nas de obras, a par da sua atuação 
como publicista colaborando 
intensamente em jornais e revistas, 
nacionais e estrangeiros. Entre 
as suas principais obras, e além 
de vários livros com entrevis-
tas, salientem-se  as seguintes: A 
Juventude não está com o Estado 
Novo (1946); As ideias Político-
Sociais de Teófilo Braga (1950); 
Escritos Políticos (1969); Le Portugal 
Bailonné (1972) de que a edição 
portuguesa, Portugal Amordaçado, 
só viria a aparecer em fins de 1974; 
Escritos do Exílio (1975); Liberdade 
para Portugal, em colaboração 
com Willy Brandt e Bruno Kreisky 
(1975); Portugal, que Revolução? 
- entrevistas com Dominique 
Pouchin (1976); A Europa Connosco 
(1976); Apelo Irrecusável (co-
mentário ao Relatório Brandt, 
1981); Resposta Socialista para o 
Mundo em Crise (1983); Persistir 
(1984); A Árvore e a Floresta (1985); 
Um Mundo em Português (com 
Fernando Henrique Cardoso, 
1998); Um mundo inquietante 
(2003), Un Diálogo en el Marco 
Europeu e Mundial (com Federico 
Mayor Zaragoza, 2006), e Um 
político assume-se (2011). Como 
Presidente da República reuniu em 
dez volumes, Intervenções, os seus 
principais discursos e intervenções 
públicas feitos ao longo dos dez 
anos de mandato.J 

* Fernanda Rolo, historiadora e 
investigadora, profª da FCSH da 
Universidade Nova de Lisboa, é a 
atual secretária de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior

Mário Soares no seu gabinete na Fundação “Importa que se saliente tudo o que 
a FMS representa em matéria de salvaguarda e valorização da nossa história e 
memória coletiva”, 

Escreveu porque tinha 
que escrever. Porque 
foi político e cidadão 
ativo. Escreveu porque 
fez história e também 
escreveu para a 
história. De uma forma 
ou outra, não há como 
conhecer ou fazer a 
história do século XX 
português sem o ler

“

VIRIATO SOROMENHO-MARQUES
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Duas entrevistas ao JL
O pensamento e a paixão pela literatura

 - Portugal não tem valorizado 
suficientemente os seus criadores e 
homens de cultura. É uma queixa 
que vem de longe: Camões, Mendes 
Pinto, Damião de Góis, o Cavaleiro de 
Oliveira, Bocage, Garrett, Herculano, 
Antero, Soares dos Reis, Viana da 
Mota, Pessoa, Almada, Amadeo 
Sousa Cardoso – para já não falar em 
cientistas como Abel Salazar, Aurélio 
Quintanilha, Aniceto Monteiro – dei-
xaram-nos, nesse sentido, testemu-
nhos irrecusáveis. Sem esquecer um 
Sérgio, um Cortesão ou um Proença, 
esses gigantes da cultura cívica. Trata-
se, essencialmente, de um problema 
de estatuto social e dos meios postos 
à disposição dos criadores. No fundo, 
de um problema cultural das elites 
dirigentes.
- Como chamar a atenção para o que 
é nosso, português, sem cair nos 
exageros patrióticos – ridículos e sem 
senso da medida –, valorizando a 
originalidade autêntica e a univer-
salidade da cultura portuguesa, nas 
suas claridades e sombras, com os 
pés fincados na terra e assimilando o 
melhor da nossa tradição, com espí-
rito crítico, abertura à modernidade e 
sentido prospetivo? Eis um problema 
que julgo ligado à reforma das menta-
lidades, que considero central para o 
aprofundamento da nossa democracia 
e para o tipo de desenvolvimento que 
queremos, com qualidade cultural e 
dimensão social. É um problema que 
pressupõe ampla informação, educa-
ção generalizada e um largo debate, 
que ainda não foi feito e que urge, 
quanto antes, iniciar.

- Tenho inúmeras solicitações dos 
mais variados setores da vida cultural 
portuguesa e procuro corresponder-
-lhes, contactando regularmente – e 
ouvindo – os artistas, escritores, ci-
neastas, actores, músicos e cientistas, 
bem como as diversas associações, e 
mesmo tertúlias, em que se agrupam. 
Tenho também tomado algumas 
iniciativas, com apoio das fundações 
e de algum mecenato, organizando 
ciclos temáticos de conferências, con-
vidando personalidades estrangeiras, 
de reconhecido prestígio intelectual, 
para falar em Portugal sobre assun-
tos da atualidade, em conjunto com 
Universidades, Academias, centros 
culturais e artísticos. Tenho procurado 
sobretudo encorajar os jovens, facili-
tando-lhes contactos, designadamen-
te no âmbito internacional, e tentando 
abrir-lhes perspetivas.

- O conceito de "encontro de culturas" 
é mais realista e operacional do que o 
de "descobertas". Os portugueses e os 
espanhóis quando partiram em frágeis 
caravelas à descoberta dos caminhos 
de um mundo, para eles desconheci-
do, levavam consigo uma visão que era 
fruto da cultura europeia do tempo. 
Deslumbrados, encontraram novas 
terras e novas gentes e novas culturas 
e civilizações, cujo valor e importân-
cia nem sempre entenderam logo. 
Contando o que viram marcaram a 
cultura europeia do tempo, desfizeram 
velhas lendas e conceções pseudo-
científicas diversas, contribuindo com 
esse encontro de culturas para abrir as 
portas aos tempos modernos.

- Tenho uma visão democrática de 
Portugal na medida em que, na linha 
de Cortesão e de Sérgio, considero ser 
essa a melhor tradição portuguesa — 
aquela que se colhe no municipalismo, 
vivo desde os alvores da nacionalidade, 
na grande revolução burguesa de 1383-
85, uma das primeiras da Europa, 
nos escritos e na acção de muitos dos 
nossos quinhentistas, na gesta da 
nossa aventura marítima, em Damião 
de Góis, perseguido pela Inquisição, 
na revolta dos estrangeirados, durante 
os longos anos da decadência nos 
"reinados cadaverosos" (como lhes 
chamava o Cavaleiro de Oliveira), nos 
iluministas, na Revolução Liberal, com 
Herculano, Garrett, D. Pedro IV, esse 
autêntico herói soldado da liberdade, 
mais tarde em José Félix Henriques 
Nogueira e, depois, em Antero, 
Martins e Eça, até chegar ao impulso 
generoso da República dos primeiros 
anos e do sonho idealista de reforma 
da gente da Seara Nova.
Esta linha de continuidade — em que 
omiti tantos escalões importantes 
— tem uma lógica intrínseca e uma 
sequência. Por isso sempre fui, desde 
os meus 17 anos, radicalmente contra 
a ditadura: por, modestamente, me 
inscrever nesta orientação — demo-
crática, livre pensadora, republicana, 
tolerante, socialista e laica. Mas tam-
bém afincadamente patriótica, de um 
patriotismo antichauvinista, aberto 
ao progresso e aos ventos da história, 
prospetivo.

- Sou dos que sempre considerei que 
a rigidez colonialista de Salazar, para 
mais fora da época representava um 
mau serviço prestado a Portugal e se 
situava ao arrepio da nossa melhor 
tradição. António José d'Almeida, em 

sileiros, em nome de Portugal, o facto 
de se terem tornado independentes». 
Essa é a boa tradição de uma Pátria 
«que deu novos mundos ao Mundo» e 
que prodigamente criou novas Nações, 
conservando com elas os únicos laços 
por que vale a pena lutar e que são 
indeléveis — a língua comum e o afeto. 

- Continuo a ser um leitor impeniten-
te: de livros, de revistas e de jornais. É 
um hábito tão arreigado que não me 
posso deslocar sem livros. Todos os 
dias leio, duas ou três horas de manhã 
e uma ou duas à noite. Levanto-me 
sempre às sete e meia, oito horas, em 
geral; só vou para Belém entre as 10 e 
as 11, e entretanto leio jornais, revistas 
e livros. À noite em geral não vejo 
televisão e também leio. (...) Como vê, 
na era dos computadores, que ainda 
não domino — mas vou fazer um 
esforço! — continuo, de facto, a ser um 
devorador de livros... 

- Nunca publiquei poemas nem qual-
quer livro de ficção. Entendi, talvez 
mal, que não devia. Mas cometi, tanto 

em prosa como em verso, e mesmo no 
teatro, os meus pecados de juven-
tude... são para esquecer. E agora é 
tarde para recomeçar. Se tiver tempo 
— e saúde — tenciono escrever ainda 
dois ou três livros: uma espécie de 
depoimento que continue o Portugal 
Amordaçado e mais um ou dois que me 
andam na cabeça e que vou adian-
do por falta de tempo. Trata-se de 
transmitir a experiência adquirida e 
de refletir sobre o que vivi, sobre o que 
aprendi com as pessoas que encontrei 
e sobre esta nossa tão extraordinária 
época...

- Sempre fui, como disse, e continuo 
a ser, um homem de esquerda (...) 
O problema consiste em saber o que 
é hoje ser de esquerda? Respondo: 
tem a ver com uma opção filosófica 
de base — acreditar no progresso e 
no aperfeiçoamento moral e material 
do homem. E depois com uma praxis 
ou, se quiser, com uma política: tra-
balhar consequentemente por isso, 
em defesa dos mais fracos, dos mais 
pobres, dos mais desprotegidos. E 
ainda com uma forma de sensibilida-
de: ser-lhe intolerável as desigualda-
des e as injustiças — entre as pessoas 
e entre as nações — e ter a coragem 
de passar do pensamento (ou da 
sensibilização) à ação. Trabalhar 
para remover as desigualdades, com 
lucidez e realismo, e fazer disso, 
no fundo, da solidariedade, a ideia 
central de uma ação política. 

- Sou dos que pensam que as ideo-
logias, hoje em manifesto recuo, vão 
regressar a galope nas preocupações 
das novas gerações. Porque se o 
comunismo falhou — como ideologia 
e como sistema — as condições sociais 
que o tornaram popular ou aceitável, 
por milhões de generosos seres huma-
nos, não desapareceram nem sequer 
foram melhoradas. A miséria, as 
doenças, o analfabetismo, o fanatismo 
são flagelos que pesam na vida quoti-
diana de dois terços da humanidade, 
podendo ser, em boa parte, erradica-
dos. A consciência de que assim é não 
obrigará as pessoas, moralmente bem 
formadas, a fazer alguma coisa para 
que essas deprimentes condições mu-
dem? E como fazê-lo sem acreditar na 
mudança, no progresso, na capacidade 
do homem de deixar de ser um dia "o 
lobo do homem?" O que reclama uma 
política, baseada na justiça social, na 
solidariedade e na liberdade — ou seja: 
ser de esquerda. J

Nada nos parece mais adequado para dar, nestas limitações de espaço, uma imagem ‘viva’ das ideias e práticas de Mário Soares sobre 
os temas em epígrafe, e outros com eles relacionados, do que recordar fragmentos de duas grandes entrevistas por ele concedidas a 
José Carlos de Vasconcelos, e publicadas respetivamente nos nossos nº 500, de 4/2/1992, ainda Presidente da República, e  nº 662, de 
28/2/1996, depois de deixar Belém. Na primeira  consideramos serem desnecessárias as perguntas, na segunda mantemo-las 

Mário Soares e Maria Barroso, na muralha da China Cidadã, mulher de cultura e 
artista, foi sempre um ‘sustentáculo’ do marido 

Ser de esquerda tem a ver 
com uma opção filosófica 
de base e depois com 
uma praxis: trabalhar 
em defesa dos mais 
fracos, dos mais pobres, 
dos mais desprotegidos. 
E ainda com uma 
forma de sensibilidade: 
ser-lhe intolerável 
as desigualdades e as 
injustiças e ter a coragem 
de passar do pensamento 
à ação

“

visita de Estado ao Brasil, em 1922, 
no centenário da sua independência, 
proclamou «venho agradecer aos bra-
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Para fazer literatura de ficção 
é preciso ter ofício. E eu, que 
reconheço ser dotado para a 
escrita, não tenho esse ofício nem 
idade para o aprender
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A escrita, as artes, as preferências
Escreveu um romance, duas 

peças de teatro, poemas...
... e também contos. Neste momento 
estão a trabalhar nos meus papéis de 
história contemporânea, para irem 
para a Fundação, e já disse que tivessem 
muito cuidado não fossem também 
esses misturados com os outros. Mais, 
já recomendei que tudo isso fosse 
impiedosamente destruído.

Considera então impossível vir a 
retomar essa sua faceta de escritor, 
morta quase à nascença pela política?
Sim, impossível, por uma razão que 
lhe vou revelar aqui, à puridade: acho 
que já não tenho idade para isso. Para 
fazer literatura de ficção, ou escrever 
certas coisas com esse sentido literário, 
é preciso ter ofício. E eu, que reconheço 
ser dotado para a escrita, ter facilidade 
em escrever (facilidade excessiva...), 
não tenho esse ofício nem idade para 
o aprender. Esse ofício, que distingue 
os verdadeiros escritores — um David 
Mourão-Ferreira, um Cardoso Pires, 
um Saramago, por exemplo, que 
passaram a vida toda a trabalhar com 
as palavras, a medi-las, estudar-lhes 
o sentido e as ligações —, esse ofício 
implica uma aprendizagem que demora 
anos. Eu não o fiz em devida altura, e 
hoje já não a posso fazer. Eu sei que um 

homem como o Teixeira Gomes escre-
veu páginas maravilhosas e o notável 
Maria Adelaide depois dos 70 anos...

... e depois de ter sido também 
Presidente da República...
É verdade. Mas acho que já não tenho 
essa possibilidade, nem tempo para 
isso. Se tivesse sido há dez anos atrás...

Quer dizer que em 85 ganhou-se um 
Presidente, mas pode-se ter perdido 

um escritor?
Talvez.

Quais foram os primeiros livros que o 
marcaram?
Fui um leitor tardio. A minha mãe 
dizia muitas vezes: «Este rapaz não 
lê, não estuda, não se interessa por 
nada, é um preguiçoso.» Subitamente, 
não sei porquê, comecei a gostar de 
romances policiais. Depois, passei para 
os de aventuras, e rapidamente para o 

Alexandre Dumas, que foi assim uma 
revelação, teria eu 15 ou 16 anos. A 
seguir vieram os escritores portugue-
ses, o Júlio Diniz, o Eça de Queiroz, que 
tem sido uma companhia durante toda 
a minha vida. E por aí fora. Comecei a 
ler coisas políticas; e na Universidade, 
além dos livros políticos, vieram os 
de filosofia. Recordo-me de me ter 
impressionado muito um prefácio 
admirável do Joaquim de Carvalho (que 
eu admirei quase tanto como ao Sérgio) 
ao 1° volume da Ética, do Espinosa. 
Outro livro que me lembro de me ter 
impressionado foi do Bertrand Russel. 
O Agostinho da Silva, por sua vez, 
fazia-me ler muitas biografias de gente 
famosa. Foi assim que comecei a convi-
ver com grandes personalidades...

Lembra-se de qual o impressionou 
mais? 
Nessa altura tive uma extraordinária 
admiração pelo Churchill, era o homem 
da guerra contra os nazis. Depois leria 
mais outras biografias suas e até as 
«Memórias», que lhe valeram o Prémio 
Nobel da Literatura. Bem, por essa 
época houve outros escritores que me 
impressionaram muito. Em primeiro 
lugar o Jorge Amado, o homem do 
Jubiabá e dos Capitães da Areia, que 
tanto influenciaram o Soeiro Pereira 

Gomes dos Esteiros. Mas também o 
Erico Veríssimo, que alguns críticos 
têm tendência para considerar menor, 
com o que eu não estou nada de acordo. 
Dos 17 aos 22 anos li toda a obra dos 
dois. A seguir vieram os americanos. Li 
muito o Steinbeck, li muito o Caldwell, 
li muito o Upton Sinclair. Depois, li os 
franceses. O Romain Rolland, o grande 
Romain Rolland de A Alma Encantada, 
o Roger Martin du Gard, dos Thibault 
e de O Drama de Jean Barois, o Anatole 
France, sobre o qual escrevi o meu pri-
meiro artigo para o República. E tam-
bém os espanhóis, o Unamuno, Ortega. 
E, dos alemães, o Thomas Mann.

E quanto à poesia?
Tinha 16 ou 17 anos saíram os Sonetos, 
de Antero, anotados pelo António 
Sérgio. O Salema obrigou-me a lê-los 
todos, um a um, e a discutir com ele 
as notas do Sérgio, o que não foi fácil. 
Agora vou-lhe revelar outra coisa: 
fui um grande apaixonado do Guerra 
Junqueiro. Fui e... ainda sou. Discordo 
absolutamente da teoria do Sérgio, 
que era muito racionalista, sobre o 
Junqueiro (como sobre o Teófilo). (...) 
Posteriormente, o (...) António Nobre, 
o Camilo Pessanha, o Cesário. E foi a 
revelação de outra poesia. Quanto ao 
Pessoa, ao Almada e a essa gente toda, 
só muito mais tarde, nos anos 50, já 
estava formado em Letras, a vim a 
conhecer. 

O seu conhecimento, depois namoro 
e casamento, com a Maria Barroso, 
contribuiu para ler mais poesia?

gulbenkian.pt/descobrir
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Eu era amigo de alguns dos mais 
importantes poetas da minha geração, 
a começar pelo Carlos de Oliveira, 
que é talvez o maior de todos. Era 
amigo do Mário Dionísio, do João José 
Cochofel, do José Gomes Ferreira, 
do (José Fernandes) Fafe. Convivi 
muito com toda essa geração, fui seu 
companheiro de tertúlia (...) Tinha 
também ligações à gente de Coimbra, 
ao Joaquim Namorado e outros do Novo 
Cancioneiro. O meu preferido, como 
poeta, era de facto o Carlos, embora 
nessa altura o mais estridente fosse o 
Sidónio Muralha.

Falou dos homens do Orfeu e dos 
neorrealistas, e saltou a Presença, 
que teve escritores e poetas que eu sei 
que admira, como o Torga e o Régio.
Também fui muito amigo do Adolfo 
Casais Monteiro e da mulher, a Alice 
Gomes. O Casais era então para mim 
um poeta de compreensão difícil, só 
mais tarde o comecei a apreciar. Agora 
o, Régio comprei-o e li-o desde o iní-
cio, tenho mesmo as primeiras edições 
dos Poemas de Deus e do Diabo e de As 
Encruzilhadas de Deus. O mesmo posso 
dizer do Torga, quer no que respeita 
à poesia, quer à ficção e aos diários. 
Por outro lado, dos estrangeiros, neste 
caso talvez mais por razões políticas, li 
muito o Pablo Neruda.

Se lhe perguntar quais são hoje os 
seus escritores preferidos...
Nunca abandonei nem abandono o Eça. 
Sou um apaixonado do Raúl Brandão 
e do Teixeira Gomes. E há quatro 
romances que considero excecionais: 
Mau Tempo no Canal, de Vitorino 
Nemésio, Sinais de Fogo, de Jorge 
de Sena, O Milagre Segundo Salomé, 
de José Rodrigues Miguéis, e A Casa 
Grande de Romarigães, do Aquilino. 
Mas podia citar muitos mais – de Carlos 
de Oliveira, Vergílio Ferreira, Cardoso 
Pires, Saramago. E outros. Olhe, o seu 
amigo Fernando Assis Pacheco.

Assim escritores do coração...
Talvez o Miguéis e o Aquilino.

Nos últimos tempos, tem-lhe 
faltado tempo para ler...
Claro, mas vou comprando sempre 
muitos livros, além dos que rece-
bo. Espero, depois de sair aqui da 
Presidência, voltar a ler muito mais. 

Tenho uma grande biblioteca...

De quantos volumes, faz ideia?
Umas largas dezenas de milhares. 
Talvez uns 50 mil. Espalhada por várias 
casas — em Lisboa, na nossa casa e 
num sótão da minha filha, em Nafarros, 
onde junto à casa original construí ou-
tra só para livros e arquivos, e no Vau. 

E a sua colecção de bibliófilo,  
tem-na organizada?
Ainda não, como não tenho de origi-
nais. (...) Tenho muitos autógrafos, de 
autores desde antes do sec. XIX até à 
atualidade. É uma boa colecção, um 
mare magnum ...

Tem-se falado mais da sua paixão pela 
pintura, dada a exposição no Museu 
do Chiado. Como é que ela nasceu?
Foi como com os livros e mais ou me-
nos ao mesmo tempo. Pouco a pouco 
foi despertando esse interesse, também 
tive diversos amigos pintores (é sabido 
que um deles, dos mais antigos, é o 
Júlio Pomar, com que quem pertenci 
à direcção do MUD Juvenil, tendo 
estado ambos presos em Caxias, em 47, 
onde ele fez o meu primeiro retrato), 
comecei a comprar gravuras, quadros, 
esculturas, ofereceram-me muita 
coisa. Assim fiz uma colecção, de que o 
Museu do Chiado apresenta uma sele-
ção muito rigorosa — apenas 88 peças 
das mais de 500 que tenho.

Sabe-se que também é cinéfilo.
Gosto muito de cinema, mais do que 
de teatro, apesar de ter escrito duas 
peças......

... e de ser casado com Maria Barroso, 
que aliás também fez diversos filmes.
Exatamente. O que não significa que 
não goste de teatro. Mas o cinema, para 
mim, é também uma paixão.

Alguma preferência especial?
Convidaram-me para ir à Cinemateca 
apresentar um filme e eu fixei-me no 
Casablanca. Mas podia ter escolhido 
O Leopardo, A Morte em Veneza, Roma, 
Cidade Aberta, O Ladrão de Bicicletas, e 
tantos outros que me impressionaram 
muito. Vou-lhe fazer ainda outra pe-
quena revelação: sou grande apreciador 
dos filmes do 007, divertem-me imen-
so,como os filmes de aventuras, tipo Os 
Salteadores da Arca Perdida. J

Os livros e a vida
Manuel alegre

 Mário Soares não é só um 
homem de formação literária; é 
um dos nossos, está por dentro. 
Onde ele se senta é uma tertúlia. 
A primeira coisa que faz quando 
chega a Madrid ou Paris é percor-
rer as livrarias, agarrar nos livros, 
tocar-lhes, folheá-los, mostrar aos 
amigos uma raridade ou um livro 
que para ele representa uma desco-
berta, uma memória, uma vivência. 
Por vezes lê uma pequena passagem 
em voz alta. Em plena confusão da 
FNAC ou das livrarias das gran-
des metrópoles. Mas sobretudo na 
intimidade de uma das suas casas 
forradas de livros. Porque onde ele 
está estão os livros. Nas estantes. 
Mas também no chão, em cima das 

cadeiras, acabados de chegar. Tem 
um prazer físico, quase sensual, 
em pegar nos livros e folheá-los. 
Não pode passar sem livros nem 
momentos livres para percorrer as 
livrarias. Nem pode passar sem ler. 
Fá-lo intensamente. É um exce-
lente leitor que gosta de partilhar e 
transmitir o que lê. Quantas vezes o 
não ouvi contar um livro e pergun-
tar-me: já leu?, insistir tem de ler.

Nas diferentes fases da sua vida 
houve sempre escritores entre os 
seus próximos e os seus íntimos. 
Por necessidade e afinidade. Pela 
simples razão de que ele é, repito, 
um dos nossos. Não apenas por essa 
relação que tem com os livros. Mas 
por uma questão não resolvida com 
a escrita.

Ele gosta de escrever. Todos 
os seus discursos são escritos por 

ele. Gosta da folha branca e da 
caneta a deslizar no papel.(...) 
Mas tem alguns livros dentro dele 
que ainda não conseguiu escrever. 
Ou talvez, como todos os escrito-
res, um em especial, aquele que 
se procura sempre, o livro. Ele 
próprio o tem confessado: Gostaria 
de escrever um novo «Portugal 
Contemporâneo», pegar outra vez 
na meada e no ritmo de Oliveira 
Martins, que é o da escrita e da 
vida. Vamos a ver se ele resolve 
finalmente essa sua questão. Ou se, 
pelo contrário, os acontecimentos, 
a História, o destino ou o que quer 
que seja vão outra vez chamar por 
ele. Uma coisa é certa: haja o que 
houver, ele não deixará nunca os 
livros. São, a par da família e dos 
amigos os grandes companheiros da 
sua vida. J

Euforia, Nostalgia, Volúpia 
Júlio PoMar

 (...)  Nado e criado para a 
política e disso tirando euforias 
e volúpias, Mário Soares 
aprendeu também a não fechar 
a porta ao que, aparentemente, 
o conceito de política exclui. 
E digo aparentemente, por 
timidez (ou velhacaria). Não 
vamos recomeçar a discutir 
o que é política e o que não é 
política, e dizer que a política 
está em tudo, é uma frase feita 
onde cada um se pode assentar 
para não ir mais além e travar, 
pelo menos de momento, as 
perguntas sem resposta.
Sentir o chão fugir de baixo 
dos pés e disso tirar volúpia 
e euforia. Ou a nostalgia 
de situações já vividas que, 
pelo facto de as situarmos no 
passado, ficam nimbadas de 
uma luz agri-doce como, em 
Arezzo, os frescos de Piero della 
Francesca. (...) Inevitavelmente 
homem de agenda, vale ao 
Presidente Soares o gosto das 
escapadas e dos intervalos: 
«Depois todos os intervalos 
me apaixonaram» (John Cage). 
Como o seu amigo Mitterrand, 
homem de poder, disso tirando 
euforia e volúpia; mas sabendo 
pela experiência que as volúpias 
e as euforias são (benza-as 
Deus!) inagendáveis.
Do jornal que leio de ponta a 
ponta, para cumprir o tempo 
e disfarçar a fadiga do avião, à 
margem dos acontecimentos que 
fazem notícias, retenho as pala-

vras de um Presidente que teve 
o mérito de desfazer a imagem 
corrente de uma distante auto-
ridade e deu às pessoas a alegria 
de constatar que o homem não 

se confina ao cargo e sofreou 
exulta com a variabilidade dos 
sentimentos: «Sinto-me como 
um pássaro livre da gaiola, mas 
não empalhado.» J

O retrato de Mário Soares, por Júlio Pomar, para a galeria dos Presidentes do 
Palácio de Belém

Soares reconhecia ser ‘duro’ de ouvido. E a tocar, a avaliar pelo gesto da ‘parceira’...
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Humanismo 
DaviD Mourão Ferreira

 (...) O mundo natural e o 
mundo cultural representaram, 
desde a extrema juventude de 
Mário Soares, as duas faces de 
uma só medalha. Quanto ao 
leitor omnívoro que já tão cedo 
se revelava, seria necessário 
tê-lo também visto, como 
felizmente veio a acontecer-me, 
executando certeiras razias em 
alfarrabistas do Rio de Janeiro 
— os célebres «sebos» sempre 
pródigos de surpresas – ou em 
livrarias e megastores de Paris, 
encontrando, num ápice, o raro 
exemplar que mais o interessava, 
a ”novidade” que de súbito o 
atraía.
Simultaneamente nos antípodas 
do bibliófilo que não é leitor e 
do leitor que não é bibliófilo, 
Mário Soares mantém com o 
livro uma diversificada relação 
de intimidade e de respeito, de 
familiaridade e de cerimonial, 
por intuição sabendo distinguir, 
desde sempre, entre o espécime 
que tem uma simples utilidade 
imediata e aquele outro a que se 
regressa, em propícios ensejos, 
mais para “reler” que para 

“ler”, mais com o fito de reatar 
um convívio que de colher uma 
informação. E a este número 
pertencem, se não erro, as 
abundantes leituras literárias de 
Mário Soares, o seu ininterrupto 
“comércio” vital com a literatura.
Basta refolhearmos os volumes 
das suas imprescindíveis 
Intervenções e atentarmos, 
nomeadamente, não só no espaço 
que aí ocupam referências 
a autores mas também as 
preocupações com o presente e 
o futuro da língua portuguesa, 
em função de duas entidades — 
o povo e os seus autores — que 
melhor a encarnam e reformam, 
que mais adequadamente a 
configuram e que, sem saltos 
bruscos, incessantemente a 
actualizam. Inútil procurar, 
em qualquer outro estadista 
português, semelhante obsessão 
que muito e muito deve a um 
consubstancial convívio com 
a nossa própria literatura e 
com o melhor também da 
literatura de outros povos. Mas 
o que porventura mais importa 
sublinhar é que sempre se tem 
profundamente nutrido do 
próprio húmus da literatura o 
humanismo soarista. J

Naquele tempo
Sophia De Mello Breyner 

anDreSen

 Um dia, estando presos 
Mário Soares, Urbano Tavares 
Rodrigues e uma pessoa da 
minha família, fui falar com 
o inspector Sacheti para lhe 
perguntar qual a razão destas 
prisões. O inspector Sacheti 
expôs-me várias acusações 
fantasiosas. Respondi-lhe que 
as razões dele eram falsas e que 
eu sabia e que ele sabia que nada 
disso era verdade. Ele calou-se 
um instante, depois olhou para 
mim e declarou: «É preciso que 
eles aprendam que não podem 
fazer o que querem, que apren-
dam a ter medo.» Respondi-lhe 
que não aprenderiam, e assim 
foi. 

Pois apesar de tanta gente 
assustada ou aterrorizada ou 
prudentíssima, também havia 
quem não tivesse medo. E só 
quem viveu esse tempo sabe 
como a coragem e a lealdade 
dos amigos era preciosa. 

E foi nesse tempo que 
conheci Mário Soares.

O que primeiro reconheci 
nele foi não só a coragem, 

qualidade que, como é evidente, 
existia em todos os meios da 
oposição, mas igualmente 
uma forma especial de ser 
corajoso. Era uma coragem 
sem crispação e sem excitação: 
raciocinada, relativizava, 
desdramatizava e ria dos 
ridículos e das manhas do 
adversário. Mantinha, em todos 
os momentos, não só o bom 
senso e a calma mas também 
o sentido de humor e o gosto 
da vida. Não era só coragem o 
que nele havia, mas também 
aquilo a que se chama ânimo. 
Tinha um e dom especial para 
confortar os angustiados, para 
criar à sua roda um espaço 
de ânimo. Não estava ali para 
ser vencido, mas para travar 
um combate que livremente 
tinha escolhido e no qual se 
arriscava sem reserva, sem 
dúvidas e sem lamúria. Sabia 
que a liberdade tinha um preço 
e que alguns o tinham de pagar. 
Saía da prisão descontraído 
e sorridente sem compaixão 
por si próprio. Conseguia ser 
um homem combativo e não 
ser um homem belicoso. Por 
instinto, tinha a vontade firme 

de apostar na positividade e 
nada conceder ao desânimo. 
Mesmo quando o adversário 
era incomparavelmente mais 
forte e tudo parecia perdido, 
acreditava não só na sua razão 
e na força dessa razão mas 
também na sua possibilidade 

e na sua estrela. Por isso, não 
era só um animal político, 
mas uma espécie de atleta 
político, o que sabe medir o 
alcance e a hipótese do desafio, 
sabe administrar a própria 
possibilidade e levar o combate 
até ao fim. Por mim, não 

esqueço o conforto que me dava 
nos momentos difíceis entrar 
na sua casa, contar os meus 
problemas e ver a sua calma, 
a sua segurança, ser animada 
pelo seu ânimo e beber o chá de 
limão que me fazia a Maria de 
Jesus. J

Mário Soares com Sophia e Manuel Alegre
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Um homem inteiro
Pilar del rio

 Há uns anos tive que 
escrever sobre Mário Soares 
e a ideia que se me afirmou 
foi esta: nada o impedia de 
ser todo naquilo que era 
e fazia, como escreveu o 
poeta, nem deixar de usar a 
razão e o instinto para viver 
de maneira plena e total, 
modo de estar no mundo que 
se lhe reconhece e inveja. 
Outros falarão do seu papel 
na história e do trabalho 
político e institucional que 
realizou, mas o que a mim 
me interessa é destacar a 
aventura emocional que 
lhe fez viver cada dia com a 
consciência de que era único 
e devia de preenchê-lo de 
sentido. Mário Soares nunca 
confundia datas e nomes 
porque era capaz de narrar no 
tempo presente as aventuras 
do pai, a fundação de 
Portugal, a assinatura de um 
tratado histórico ou o jantar 
mais harmonioso e íntimo. 

Sua insólita capacidade 
para criar empatia em 
qualquer circunstância e 
país é um valor mais que 
suficiente para construir 

uma lenda, ainda que seja a 
sua liberdade para expressar 
dissidências políticas e 
sociais o que se destacará 
quando se contemple a sua 

figura. Mário Soares é, e digo 
é, não era, um ser insólito 
que cruzou o século XX 
demonstrando que se pode 
forçar o destino se o empenho 
se une à inteligência e esta à 
naturalidade. Era um homem 
inteiro em suas relações 
e manifestações: assim o 
conheci, disposto, animado, 
mordaz e corajoso. Um luxo 
para os amigos e adversários, 
uma pessoa irrepetível que se 
confunde com Portugal. 

"QUE VOLTAS TEVE O MUNDO 
DE DAR"...

1 de março
O Presidente Mário Soares 
esteve hoje em Lanzarote. 
Quando há um ano Pilar 
e eu fomos a Belém para 
lhe comunicar que nos 
mudávamos para as 
Canárias, dissemos-lhe: "Se 
alguma vez tiver de viajar 
para aqueles lados…" A 
resposta, simpática: "Lá irei." 
Naquela altura pensei que se 
tratasse de uma promessa 
política, como tantas outras 
fadada para o cesto roto 
dos esquecimentos logo à 
nascença, mas enganei-me. 
Mário Soares aproveitou 
um convite para vir a um 
encontro de juristas em 
Tenerife e deu um salto à 

nossa ilha. (…) Falou-se da 
Lisboa Capital Cultural (repeti 
e aclarei as minhas críticas), 
de Europa inevitavelmente 
(tive a melancólica satisfação 
de ouvir dizer a Mário 
Soares que partilha hoje de 
algumas das minhas reservas, 
antigas e recentes, sobre 
a União Europeia: "Que 
será de Portugal quando 
acabarem os subsídios?", 
foi sua a pergunta, não 
minha). Aproveitei a ocasião 
e permiti-me substituir a 
pergunta por outras, mais 
inquietantes: "Para que serve 
então um país que depende 
de tudo e de todos? Como 
pode um povo viver sem 
uma ideia de futuro que lhe 
seja própria? Quem manda 
realmente em Portugal?" Não 
tive respostas, mas também 
não contava com elas. A 
sombra veio e passou, a 
conversa transferiu-se para 
temas menos encruzilhados. 
Passadas estas horas, ainda 
me custa a acreditar que 
Mário Soares tenha cá estado 
em casa. Que voltas teve o 
mundo de dar, que voltas 
tivemos de dar nós, ele e eu, 
para que isto fosse possível. J

José Saramago, in 
Cadernos de Lanzarote II

 (...) Em dez anos de um 
liberalismo ao desbarato, em 
que o partido do Governo 
proclamava a universalidade 
da língua e desprezava o livro 
até ao analfabetismo mais 
confrangedor, Mário Soares, 
com a sua consciência cultural 
e a autoridade do seu cargo, 
foi a única voz do Poder que 
esteve atento aos escritores e 
ao diálogo que as suas obras 
representam. Essa sensibilidade 
vem de longe, da escola e da 
família. Mais tarde, percorreu, 

quase dia-a-dia pode dizer-
se, alguns capítulos essenciais 
da nossa literatura do pós-
guerra. Viveu-a na escrita e 
no convívio, e esteve presente 
em muitos dos acontecimentos 
públicos que a confrontaram 
com o totalitarismo salazarista. 
Para lá do tempo e dos destinos, 
soube fazer da amizade 
intelectual uma permanência 
humana e um gosto de viver. 
Sim, muito de Mário Soares 
está ligado à Literatura, muita 
da sua intervenção política 

tem a marca de uma escrita 
que vem, pelo menos, desde 
o seu estudo sobre Teófilo 
Braga, datado de 1950. Mas 
muito da sua inconformidade 
e do conhecimento do País 
vem também da análise, da 
imaginação ou da poesia que 
lhe trouxe pelos anos fora uma 
leitura plural, sempre vasta e 
estimulante. Nunca me esqueço: 
“O futuro é feito com homens e 
com livros”, escreveu ele ainda 
não há muitos anos. J JOSÉ 
CARDOSO PIRES

Saramago e Soares em Lanzarote Sem necessidade de legenda...

 Mário Soares é um notável 
estadista, um diplomata seguro 
e subtil, um firme lutador, com 
vocação para vencer batalhas, 
um homem culto, companheiro 
de escritores e de artistas 
plásticos ao longo de toda a sua 
vida, com o amor dos livros, 
dos quadros, das estátuas, 

Os livros e o futuro

Pluralidade de gostos
semelhante, na pluralidade 
dos seus gostos e saberes, a 
um príncipe da Renascença, 
apaixonado pela vida e que 
fosse ao mesmo tempo arauto 
da liberdade e amigo do povo, 
à sua maneira solidário com as 
suas necessidades e esperanças. 
(...) Não preciso de abdicar 

de nenhuma das minhas 
convicções para aqui dizer 
quanto o estimo e por que razões 
o estimo. Inclusive porque 
Mário Soares — e essa não é das 
suas menores virtudes — sabe 
também respeitar a diferença e 
apreciar até os seus adversários. 
J URBANO TAVARES RODRIGUES
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Com A Espada e a Azagaia dá continuidade à trilogia As Areias do Imperador, em que revisita uma 
das figuras históricas mais importante de Moçambique, Gungunhane, líder do Estado de Gaza que 
fez frente ao domínio português no final do século XIX. Entrevista ao escritor, 61 anos, Prémio 
Camões em 2013, e crítica ao livro

Mia Couto
Identidades em viagem

h
Há cerca de dois meses, no Brasil, 
durante a apresenta do segundo 
volume da trilogia As Areias do 
Imperador, A Espada e a Azagaia, 
que também acaba de lançar em 
Portugal, Mia Couto teve uma 
experiência que lhe mostrou as 
ténues fronteiras entre o real e a 
ficção. A sessão teve um momen-
to musical e uma jovem moçam-
bicana, radicada em São Paulo, 
apresentou-se como Chope, a 
etnia da narradora do seu livro. 
E antes de cantar lembrou uma 
lenda que se contava sobre 
Gungunhane, cujos últimos anos 
de vida revisita na sua trilo-
gia. Contava a história de uma 
mulher presa que para se manter 
viva cantava para o imperador, 
dando, no fim de caca canção, 
dois passos para trás e iniciando 
logo de seguida outra música, 
no que poderia ser uma versão 
moçambicana das mil e uma 
noites. Certo é que, assim, na 
história, a mulher conseguiu sal-
var-se, afastando-se o suficiente 
dos guardas de Gungunhane. 
No Brasil a cantora, ao contar 
esta lenda, também foi dando 
dois passos para trás e a certa 
altura, para surpresa de todos, 
desapareceu do palco. “Foi um 
momento mágico”, lembra Mia 
Couto. “A sua figura, a sua voz, 
o que contou e como o contou, 
podia estar no meu livro”. Eis os 
riscos - o de ver a ficção em car-
ne e osso - de quem se dedica, há 
quatro décadas, a retratar o cru-
zamento de culturas que marcam 
a história de Moçambique. A 
figura de Gungunhane, mítico 
herói da resistência aos por-
tugueses à frente do Estado de 
Gaza (mas também ele opressor 
de várias etnias locais, como os 
Chopes), era, por isso, paragem 

obrigatória na sua escrita. Depois 
de muitos adiamentos, Mia Couto 
lançou mãos à obra, compon-
do As Areias do Imperador, que 
assenta em três ideias: terra, 
rios e oceanos. A primeira ficou 
expressa em Mulheres de Cinza, o 
primeiro volume, lançado no ano 
passado. E a segunda toma forma 
agora em A Espada e a Azagaia, 
levando as personagens por rios 
acima e a abaixo, numa constan-
te deambulação identitária. Para 
o próximo ano fica prometido o 
fim da trilogia com o oceano e a 
chegada de Gungunhane à ilha 
da Terceira, nos Açores, onde 
viria a morrer em 1906. Três 
livros em fixar as identidades em 
viagem do seu país.

Jornal de Letras: Na escrita do 
segundo volume da sua trilogia, 
mudou alguma coisa?
Mia Couto: Tive de pensar que era 
o primeiro, esquecendo que es-
tava a fazer um empreendimento 

mais vasto. De outra forma seria 
impossível. E no terceiro, para o 
qual já tenho muita coisa pensa-
da, tenho vontade de fazer uma 
mudança radical para não sentir 

isolado. Não foi um castelo ita-
liano, como no primeiro, mas aa 
Terceira, nos Açores.
Tive a hipótese de voltar a Itália, 
através de um convite da minha 
editora, a Sellerio, mas percebi 
que era muito mais útil estar num 
lugar onde podia investigar e 
confrontar-me com as memórias 
que ainda perduram. Todas muito 
difusas, já que não sou histo-
riador, nem estou à procura da 
verdade. 

Sendo a ilha onde Gungunhane 
aportou talvez tenha sido o local 
mais inspirador. 
Acima de tudo precisava de 
romper com o meu dia-a-dia. 
Moçambique é hoje um país que 
convoca muito. Estamos sempre 
à espera da próxima notícia. É 
impossível alhearmo-nos e mer-
gulhar noutro universo. 

A política voltou em força?
De uma forma que se calhar não 
queríamos. Moçambique sem-
pre teve a grande vantagem da 
novidade. Mas chega a altura em 
que já não queremos mais coisas 
novas, sobretudo se não são boas. 

O lançamento desta trilogia 
sobre uma figura com tanto 
peso histórico teve impacto em 
Moçambique? 
Foi bem aceite a nível literário. 
Quando o lancei tive receio que 
pudesse vir a ter uma repercussão 
negativa, com leituras políticas ou 
apropriações oportunistas. Não 
tenho registo de nenhuma. 

Quis, com esta trilogia, promover 
uma reflexão crítica do passado? 
Essa parece ser um luta que 
alguns escritores estão dispostos 
a travar. 

E já começou há quase de 20 
anos, quando o Ba Ka Khosa 
lançou Ualalapi, precisamente 
sobre Gungunhane (e agora está 
a escrever sobre as mulheres do 
imperador). Não sei se o meu livro 
terá esse efeito. No princípio havia 
uma certa urgência em cantar 
poeticamente o futuro e a sua 
utopia. Agora há uma maior ne-
cessidade de encontrar raízes, de 
escavar na terra, de ver de onde 
estamos a nascer. 

Mas os escritores podem vol-
tar a ter o papel que tiveram no 
passado?
É preciso que se desloquem da li-
teratura para a política. Durante a 
luta de libertação, mistificou-se o 
lugar do poeta. Todo o revolucio-
nário tinha de o ser, numa obri-
gação curricular. Até o Samora 
Machel escreveu um poema. E 
quando morreu a sua mulher 
tornou-se automaticamente poeta 
também. A escrita funcionava 
como uma espécie de medium, 
um veículo para falar com o 
futuro e os espírito de amanhã. 
Havia ainda o fascínio pela escrita 
enquanto sinal de modernidade. 
Hoje não é tanto assim. Há muita 
gente a escrever. Os escritores 

Em Moçambique, no 
princípio, havia uma 
certa urgência em 
cantar poeticamente 
o futuro e a sua 
utopia. Agora há uma 
maior necessidade de 
encontrar raízes, de 
escavar na terra, de 
ver de onde estamos a 
nascer

“
Mia Couto  Moçambique é hoje um país que convoca muito. Estamos sempre à espera da próxima notícia, nem sempre boa

Luís RicaRdo duaRte

que estou a arrastar-me por um 
caminho sem surpresas. 

Vai ser muito diferente dos dois 
primeiros?
Tenho vontade de fazer uma mu-
dança formal na estrutura, talvez 
em quem conta, introduzindo um 
outro narrador. 

A terceira parte desta trilogia 
também favorece essa mudança, 
já que não se passa em África.
Sim. Neste momento as persona-
gens já estão transitando pelo mar 
rumo a um território que para 
eles é equivalente à morte. Foi 
isso que o Gungunhane pensou 
quando embarcou para os Açores. 
Apesar de não ter sido eliminado 
fisicamente, ter sido capturado 
foi uma morte simbólica. Estava 
a atravessar um lugar interdito, 
o mar.

Para a escrita deste segundo 
volume voltou a fechar num local 
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NAS MARGENS DO TEXTO
Agripina Carriço Vieira

 Neste segundo painel, A Espada 
e a Azagaia, da prometida trilogia 
intitulada As Areias do Imperador 
- depois de no anterior Mulheres 
de Cinza termos acompanha-
do o encontro entre o sargento 
Germano de Melo e Imani, num 
tempo em que as forças coloniais 
portuguesas lutam contra o Estado 
de Gaza, chefiado pelo temível 
e poderoso Ngungunyane, Mia 
Couto prossegue a revisitação dos 
acontecimentos que marcaram 
esse momento singular da História 
de Moçambique, acrescentando 
mais uns capítulos na constru-
ção da historiografia da nação. O 
caráter historiográfico do romance 
é indubitável e está patente não só 
na escolha do tema como também 
num conjunto de personagens re-
ferenciais que dão corpo à ficção.

A pergunta que abre este texto, 
"Quantas guerras há dentro de uma 
guerra?", é formulada por Imani, 
uma das vozes que se faz ouvir 
ao longo da narrativa, e enuncia 
aquele que se apresenta como o 
tema central do entrecho: a guerra, 

‘Quantas guerras há dentro de uma guerra?’

confirmando as poderosas ima-
gens evocadas quer na citação que 
surge na contracapa do livro, onde 
reconhecemos a fala de uma perso-
nagem da ficção, o padre Rudolfo, 
que perceciona a guerra como um 
tapete que esconde "as imundi-
ces dos poderosos", quer no título 
do romance, que convoca, por 

meio de metonímias, os dois lados 
dessa guerra. A espada e a azagaia 
representam dois mundos que se 
confrontam, duas culturas que pro-
curam a primazia num território. 
Este é, pois, o relato da luta entre os 
que querem dominar povos com a 
força da espada e os que defendem 
as suas terras, combatendo o pode-

rio invasor empunhando azagaias. 
No entanto, estes dois grupos estão 
longe de serem entidades coesas, 
neles reencontramos uma panóplia 
de interesses, motivações e ideários 
que representam as várias facetas 
nacionais em presença, paradigma-
ticamente representadas por três 
militares portugueses. Enquanto o 
tenente Ayres de Ornelas, de origem 
nobre, defende um regime mo-
nárquico e luta empenhadamente 
para a construção da sua carreira 
militar, planeando as estratégias 
em função desse propósito, o 
sargento Germano de Melo, plebeu 
e republicano, deixou de encontrar 
um sentido à guerra que é obrigado 
a travar, o que desencadeia nela um 
forte sentimento de não-pertença 
e de derisão identitária. Há ainda 
outros, como o capitão Santiago 
que "se esqueceu do Exército" (p. 
232), por isso age por conta própria 
menosprezando as ordens superio-
res. De tudo isto se compõe a força 
invasora.

Se é a guerra que marca a 
existência destas personagens, é 

o amor entre Germano de Melo 
e Imani que se constitui como a 
pedra basilar do entrecho, condi-
cionando as suas decisões. Estamos 
perante personagens em trânsito: 
físico (representado pela viagem 
inicial rio acima que os leva até ao 
hospital mais próxima para tratar 
dos ferimentos de Germano), mas 
também emocional e identitário 
(Germano, como já acontecerá 
com o padre Rudolfo, afasta-se da 
cultura europeia assumindo um 
identidade cada vez mais influen-
ciada pelas práticas e costumes 
africanos; Imani existe "pela me-
tade" (p. 105) porque apesar de ser 
negra era amiga dos brancos). 

Este segundo volume segue a 
estrutura do anterior, construin-
do-se o entrecho numa alternância 
de vozes e de pontos de vista a 
partir dos quais os episódios são 
observados e a história é narrada, 
que se constitui como signo e sinal 
da recusa do autor em apresentar 
os factos por meio de uma visão 
única e unívoca, assumindo assim 
a necessidade de se ouvir várias 

Mia Couto

“

continuam a ser muito acarinha-
dos, às vezes nem merecemos 
tanto. Podemos escrever os livros 
que quisermos que nada muda. 
Mas se escrevemos um artigo de 
opinião já é diferente.

Regressando à Terceira. Também 
entrevistou pessoas, como chegou 
a fazer para outros romances?
Ir aos Açores teve a vantagem 
de me permitir visitar os locais 
onde Gungunhane desembarcou, 
a igreja onde foi batizado, onde 
esteve preso, onde dormia, tudo 
isso foi importante para pensar 
no que ele terá dito, sonhado, 
pensado. Falei com algumas 
pessoas que ainda se lembravam 
de comentários dos avós. Mas não 
insisti muito nesse registo já que 
não queria necessariamente uma 
correspondência com a verdade. 
Todos, no entanto, foram muito 
simpáticos. Raramente encontrei 
um lugar tão disponível para o 
Outro. Na fortaleza também tive 
acesso ao registo dos adminis-
tradores do forte onde ficava o 
quartel e a prisão, 12 no total dos 
10 anos em que Gungunhane lá 
esteve. Com isso cheguei a muita 
documentação disponível na 
internet e percebi que relação 
estabeleceram com ele.

Neste segundo livro, a guerra 
deixou de ser um eco distante 
para ser o centro da narrativa. Foi 

assim que o pensou?
Eu tinha uma organização muito 
vaga, não sei fazer mais do que 
isso. O primeiro era a terra, o 
segundo o rio, o terceiro o mar. 
Terra no sentido da configuração 
inicial das personagens, dos lu-
gares e da geografia, uma espécie 
de apresentação do cenário. E rio 
por causa da viagem. Todas as 
personagens são arrancadas aos 
seus lugares. Começa com um 
afastamento, um descentramen-
to da normalidade, e acaba na 
derrocada e no sentimento de que 
qualquer coisa está a ruir. 

É curioso essa imagem, porque 
todas as personagens estão deslo-
cadas, são semente de outro chão. 
Provavelmente fui capaz de ser 
fiel a essa baliza que criei, a esses 
rios que proporcionam travessias. 
O melhor exemplo talvez seja o 
sargento que não está no seu lugar, 
Portugal, nem no seu posto. Tão 
pouco sabe para onde vai e quem 
encontra também está de passa-
gem. São zonas de cruzamento. 

Outra metáfora para as identida-
des cruzadas?
As identidades em viagem são 
a minha grande obsessão, o 
procurar qualquer coisa e nunca 
chegarmos lá. 

Menos ambíguo é o discurso 
militar português, muito presente 

te. Era um amor interdito. Tudo 
isso ajudou-me a definir uma 
dimensão mais humana. Podia 
ser alguém sentado à nossa mesa 
a queixar-se das suas mágoas. 
Porque o que me interessava 
era conhecê-lo na intimidade. 
Quando Imani visita Gungunhane 
numa pequena palhota descobre-
-o frágil, a pedir uma massagem 
porque sofre dos joelhos. Era com 
essa personagem que eu queria 
lidar. 

Essa é uma sequência que con-
trasta com o primeiro encontro 
entre o seu exército e o portu-
guês. Aí, nem uma palavra, num 
silêncio que assusta.
São os sinais de poder e autori-
dade. Como todos os deuses, só 
fala quando quer ou por inter-
posta pessoa. Era mais patente no 
início, quando teve uma relação 
de superioridade em relação aos 
portugueses, que estavam ali a 
apalpar terreno para o ataque 
final. 

As ambivalências dessa relação 
não deixa de evidenciar as con-
tradições da presença portuguesa 
em África. 
Completamente. Neste caso em 
concreto, Portugal vivia uma 
época muito confusa, com o 
Ultimatum inglês e as convulsões 
sociais e políticas que marcaram 
o fim da monarquia. A exibição 

nesta trilogia. Era necessário en-
frentar essa linguagem e pensa-
mento mais estereotipados?
Era um registo que nunca tinha 
usado, mas aqui impunha-se. 
Pensei que a verosimilhança po-
dia fortalecer o imaginário, que a 
rigidez do discurso militar acaba-
va por valorizar o lado poético. Ao 
mesmo tempo, as descrições das 
batalhas são muitas vezes literá-
rias. O texto que chegava através 
desse registo histórico era muito 
feliz. Não era preciso acrescentar 
muito mais. 

Aos poucos, fui 
confirmando que a 
imagem de grande 
poder de Gungunhane 
era ilusória

impossível. Na verdade, foi um 
mero acaso, uma daquelas coin-
cidências históricas de grande 
impacto, que definiu os destinos 
de Portugal e do Estado de Gaza. 
À medida que a missão mais ou 
menos quixotesca de Mouzinho 
crescia qualquer coisa come-
ça a desmoronar-se dentro do 
império do Gungunhane. Em todo 
este processo, há um momento 
muito curioso. Quando se toma a 
decisão do assalto final, é enviada 
uma carta a Mouzinho a dizer 
para abortar a missão. Mas ele 
nunca recebeu essa carta. 

Há um ano perguntava-lhe se 
um escritor podia fugir a uma 
personagem como Gungunhane. 
Agora questiono-o: como é viver 
diariamente, durante um ano, 
com ele?
Foi uma relação intensa. Aos 
poucos, fui sabendo mais e con-
firmando que a imagem de grande 
poder era ilusória. Parece-me até 
uma pessoa infeliz, impotente em 
relação ao que verdadeiramente 
queria. Como todos os infelizes, 
compensava as ausências com 
excesso, com o sonho de ter mais 
terras ou mais mulheres. No livro 
refiro o caso do seu grande amor, 
que não é assim tão inventado, 
é inspira-se numa certa memó-
ria que subsiste. Tinha 300 e tal 
esposas, mas a única mulher que 
amava foi morta pela sua cor-

Alguns desses relatos também 
passam a ideia de missão impossí-
vel, até de farsa e de teatro. 
Era o tom dominante, apenas 
contrariado por Mouzinho de 
Albuquerque. Os portugueses 
pensavam que estavam a enfren-
tar um exército muito poderoso, 
o que dava essa ideia de missão 
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versões para apreender uma reali-
dade, que resulta do somatório da-
quilo que cada um considera ser a 
sua verdade. Às narrações de Inami 
e às cartas do sargento Germano de 
Melo, juntam-se agora as missivas 
do tenente Ayres de Ornelas. O 
registo narrativo, a cargo de Imani, 
alterna com o epistolar, levando o 
leitor a acompanhar os pensamen-
tos dos autores das cartas, sendo 
a cadência binária (relato/texto 
epistolar) interrompida em apenas 
duas ocasiões em que a resposta 
à correspondência é imediata. O 
leque de focalizações acerca dos 
acontecimentos narrados alarga-
-se ainda por meio da presença 
de citações que introduzem cada 
um dos 45 capítulos do romance. 
São provenientes de várias fontes, 
entre as quais poemas, provérbios, 
lendas, documentos historiográ-
ficos, diários, cartas, falas e ditos 
de indivíduos. Se a presença de 
epígrafes não é, por si só, marca de 
originalidade (vários são os autores 
que a elas recorrem), o uso que Mia 
Couta faz dessa estratégia discursi-
va é marca de singularidade e sub-
versão, própria de quem se define 
como "um salteador de fronteiras". 
Com efeito, estamos longe das 
funções canónicas apontadas por 
Genette, a epígrafe em Mia Couto 
é antes motivo de desconcerto e 
fonte exuberante de significados. 

A citação de textos historiográfi-
cos de autenticidade inquestionável 
e que retomam ou introduzem per-
sonagens e acontecimentos do texto 

ficcional tem como consequência 
imediata a de certificação e de vali-
dação da história narrada, inscre-
vendo deste modo o texto roma-
nesco sob o signo da conformidade 
histórica. Mas tem (sobretudo?) 
a função maior de dar a conhecer 
as obras que poderão constituir o 
acervo documental da História de 
Moçambique. Mais curiosas e sur-
preendentes são as epígrafes (num 
total de 19) que aparecem com as 
designações genéricas de "Fala", 
"Dito", "Relato", "Trecho da carta" 
e "Extrato do diário". As mensa-
gens que veiculam são atribuídas a 
personagens da ficção que contra-
riamente às personagens refe-
renciais (aquelas cuja existência é 
comprovável, havendo delas registo 
documental) apenas vivem no e do 
texto ficcional. Ao serem colocadas 
como autoras de epígrafes, estas 
personagens saltam a fronteira 
que separa o texto de ficção do seu 
paratexto (todos os elementos que 
rodeiam o texto) assumindo função 
e estatuto supradiegéticos, que 
os aproxima dos restantes auto-
res empíricos citados. Por outro 
lado, estes textos levantam ainda 
questões da ordem da plausibilida-
de ou verosimilhança uma vez que 
neles se inscrevem afirmações e 
comentários proferidos oralmente 
(dito; fala) ou oriundos de textos 
escritos de proveniência misterio-
sa. Tomemos, a título de exemplo, 
a epígrafe do capítulo 29. Nela, 
reporta-se um dito atribuído ao 
padre Rudolfo sobre Ngungunyane, 

onde elogia o imperador, tecendo o 
seguinte comentário: "A sua memó-
ria viverá nos sonhos dos que não 
têm escrita. E viverá nos livros dos 
que perderam os sonhos" (p. 282), 
antecipando a imagem que dele a 
memória coletiva guardará, sem 
que em qualquer momento sejam 
explicitadas as circunstâncias em 
que o dito do padre foi proferido 
nem quem testemunhou, registou 
e divulgou tal facto. Nada disto 
seria estranho se não estivéssemos 
perante um elemento paratextual 
convencionalmente aureolado 
com os atributos de conformidade 
e veracidade, propriedades que a 
escrita de Mia Couto de modo genial 
subverte. Estamos perante um jogo 
de espelhos magnificamente urdido 
por Mia Couto, que deste modo 
cria uma efabulação alicerçada 
numa fusão plena entre o discurso 
historiográfico e o texto romanesco, 
num claro propósito de esbatimento 
de fronteiras e de cruzamento de 

registos discursivos. Mais do que 
apresentar dados documentados, o 
texto desenha um retrato impres-
sivo que procura apreender uma 
época da História moçambicana e 
retratar uma das figuras maiores 
desse tempo, Ngungunyane.

No entanto, e apesar dessa 
centralidade diegética, o impe-
rador do Estado de Gaza é uma 
presença gritantemente ausente 
desde as primeiras páginas desta 
trilogia. Sempre referido mas 
nunca interveniente direto na 
efabulação, surge, na qualidade de 
personagem, apenas no capítulo 33 
deste "Livro Dois", paradigmati-
camente introduzido por um texto 
(com a designação genérico de 
"Relato") cuja autoria é atribuída a 
Ngungunyane (levantando-se aqui 
também as questões de verosimi-
lhança anteriormente colocadas). 
Encontrámo-lo fragilizado pela 
doença e dependente dos cuidados 
de Georges Liengme, o médico 
e missionário suíço A entrada 
na efabulação do imperador é 
relatada por Imani do seguin-
te modo: "A medo, espreitei por 
uma nesga de luz que invadia a 
palhota. Num corpo deitado sobre 
uma liteira adivinhei a figura de 
Ngungunyane" (p. 322). Depois de 
muito se ter ouvido falar dos feitos 
assombrosos, do poderia militar 
e territorial do imperador, é um 
vulto sem voz e sem rosto, um 
fantasma da figura temível e impo-
nente que nos é dado a conhecer, 
num discurso desmistificante (tal 

como o definiu Eduardo Lourenço) 
a partir do qual se desmorona a 
representação mitificada do impe-
rador, apresentando-o como um 
ser humano comum e vulnerável, 
onde lemos um claro propósito de 
deslocar e contrariar o olhar atra-
vés do qual essa figura é retratada, 
mitigando o estatuto de herói que 
lhe é associado. 

Em A Espada e a Azagaia, Mia 
Couto convida-nos a descobrir 
um pouco mais da História de 
Moçambique, oferecendo-nos um 
livro onde verdade e ficção, rea-
lidade e imaginação se mesclam, 
cruzam e contaminam dando 
corpo a um texto que privilegia 
uma mensagem histórica e não 
uma verdade histórica. Os factos 
e acontecimentos da História 
estão ao serviço da efabulação, 
são pretextos para a revisitação 
e questionamento dos discursos 
acerca da construção da identida-
de nacional. Fecha-se a narrativa 
tal como começou, com uma be-
líssima e sugestiva frase de Imani: 
"Tudo começa com um adeus" (pp. 
17; 462), que convoca a imagem da 
travessia entre espaços, tempos, 
identidades. A pequena canoa 
que afastou inicialmente Imani 
da sua Nkokolani natal dá agora 
lugar a um barco que a separa de 
Germano, o homem que ama e pai 
do filho que nela cresce, levan-
do-a em direção ao mar onde 
a reencontraremos certamente 
no Terceiro Livro de As Areias do 
Imperador. J

O caráter 
historiográfico do 
romance e está patente 
na escolha do tema 
e em personagens 
referenciais que dão 
corpo à ficção

“

Mia Couto “Não sou historiador, nem estou à procura da verdade”

de força em África corresponde a 
uma situação de enorme fragili-
dade em Portugal. Daí também a 
confusão nos comandos militares, 
que não era só um, mas vários. No 
entanto, esse grupo de gene-
rais é gente de grande craveira, 
que escreve muito bem. Embora 
datada, têm uma visão do mundo 
interessante de revisitar. 

Um pouco maniqueísta. 
Obrigatória em situação militar. 
Na guerra, faz-se uma operação 
mental para simplificar o mundo. 
É preciso desumanizar. Pensar 
que estes afinal são tão humanos 
como nós dificulta a missão. No 
entanto, nas cartas de Ayres de 
Ornelas para a mãe é possível 
identificar uma reconhecimento 
de que o inimigo não era assim 
tão selvagem. Fala inclusiva-
mente nos cânticos e nas danças, 
afirmando que estão ao nível 
dos mais refinados compositores 
europeus.

É um deslumbre que antecede a 
ideologia mais repressiva? 
Há momentos de transição. De 
início, a atitude é de respeito, que 
vai ao ponto de se reconhecer o 
Império de Gaza como um estado 
e de manter com ele relações 
diplomáticas. A visão simplista 
segundo a qual Portugal ocupou 
o território e desrespeitou toda a 
gente não é inteiramente verda-

deira. Mas a certa altura a estraté-
gia mudou. 

As cartas também são uma 
novidade na estrutura dos seus 
romances. O que o seduziu mais: 
a ideia da carta em si ou as que leu 
desses militares?
As duas. As recolhas de cartas 
são de uma riqueza imensa, 
pois revelam não só os conflitos 
entre os estrategas militares, 
como a dimensão humana do 
conflito. Pensei seria um bom 
ponto de partida, também pela 
forma como, na altura, essas 
cartas se cruzavam, vinham 
de cima para baixo, da chefia 
hierárquica para um mero sar-
gento perdido. 

O Bernardo Soares escreveu uma 
autobiografia sem factos. O sar-
gento Germano de Melo escreve 
relatórios sem dados... 
Escreve como quem manda uma 
garrafa para o oceano. Não sabe 
o que dizer. Está num lugar que 
é lugar nenhum. Não há con-
frontos militares, está próximo 
de um exército que não se vê, 
num quartel que afinal é só 
uma cantina. É uma encenação. 
Mas a partir dela encontrar um 
sentido para a sua existência. A 
ideia da carta comporta ainda a 
mentalidade da época, a noção 
do tempo, a imagem de um 
portador a atravessar florestas e 

rios, a troca de destinatários e os 
extravios. Tudo isto me interes-
sou muito. 

As cartas são um elemento muito 
forte nesta trilogia, sobretudo no 
segundo volume, já que são escri-
tas por um sargento mutilado, só 
com três dedos...
o sargento Germano de Melo só 
existe porque escreve, é o desa-
fio da sua existência. A escrita 
revela-se a única maneira de se 
perceber vivo. Mas de repente 
isso é posto em causa, o que o 
leva a superar-se. Só o consegue 
porque descobre que as pes-
soas que o rodeiam, sobretudo 
a Imani, que o ajuda, não são 
como ele pensa que eram. Este 
segundo volume é também a 
história da sua a viagem para se 
manter vivo. Se calhar sou eu 
próprio...

Também se apoia muito, na sua 
escrita, em personagens como a 
Imani. O que simboliza?
A alma da terra que resiste porque 
é capaz de perceber que o mundo 
que vai sobreviver é o resultado 
do cruzamento de quem chega e 
de quem está. Com um pé na sua 
cultura e outro na língua (e na 
escrita) do Outro, consegue fazer 
as costura de um mundo em mu-
dança. Simboliza o Moçambique 
que será feito de diálogos, cruza-
mentos e mestiçagens. JL
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PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez

Margarida gil dos reis

 A Elsinore faz chegar aos escaparates um belo 
livro de poesia brasileira: Naquela Língua – Cem 
Poemas e Alguns Mais – antologia da novíssima 
poesia brasileira, com seleção e organização de 
Francisco José Viegas. Viegas, na nota introdutó-
ria, destaca a importância deste tipo de edições, 
de “seletas de poesia”, aproximando duas 
latitudes literárias que têm vindo gradualmente 
a aproximar-se depois de décadas de mútuo de-
sinteresse. Atualmente vemos as consequências 
dos magistérios de Cleonice Berardinelli, de Jorge 
Fernandes da Silveira, de Ida Alves, de Gilda 
Santos: a moderna e contemporânea poesia por-
tuguesa é alvo de interesse por parte de inúmeros 
leitores, especializados ou não. A Elsinore vem 
afirmar mais ainda esse gesto e, nesse sentido, é 
esta antologia de cem poemas um sinal claro de 
vontade de fazer cultura e unir os dois lados do 
Atlântico. 

Esta vontade tem, no entanto, uma história 
recente que nos reenvia às experiências de re-
vistas como Inimigo Rumor e Relâmpago. Aquela, 
editada nos dois países entre finais da década 
de 90 e inícios deste século, divulgou inúmeros 
poetas, ancorando o seu projeto editorial num 
desejo de partilha de estéticas intergeracionais, 
e alargando a consciência do fazer poético no 
âmbito do que são as comunidades interliterá-
rias. Igualmente o número temático da revista 
Relâmpago (nº7), reconhecidamente o órgão 
mais importante dos estudos sobre poesia e 
sua promoção desde 1997, em muito ajudou à 
revitalização do interesse pela poesia do Brasil. 
Publicado em 2000, passados 17 anos alguns no-
mes que aí figuravam são bem conhecidos pelos 
leitores de poesia em Portugal. Eucanãa Ferraz 

acaba de publicar a sua obra completa na IN-CM, 
António Cícero tornou-se presença constante em 
ensaios e debates respeitantes ao que se faz tanto 
cá como lá, isto para além do interesse que, na 
universidade portuguesa, suscitam poetas como 
Ana Cristina César, Paulo Leminski ou Waly 
Salomão. 

Em editoras de grande peso simbólico, com 
especial destaque para a publicação da obra 
completa de Ruy Belo na 7Letras ou a presença da 
obra de Gastão Cruz, que viu publicados em anos 
recentes uma antologia dos seus livros em edição 
de Jorge Fernandes da Silveira e Luís Maffei, ou 
o volume Escarpas (pela Mobile), igualmente se 
pode dizer que, aos poucos, poetas portugueses 
vão sendo lidos, requeridos e apreciados por edi-

tores, críticos e leitores brasileiros. Lembremos, 
neste contexto, empreendimentos como o da 
Oficina Raquel, chancela que persegue o ideal 
de editar no Brasil uma coleção de jovem poesia 
lusa. E há, por outro lado, que reter um volume 
de ensaios editado pela Azougue, em 2011, 
Poetas que Interessam Mais: Leituras da Poesia 
Portuguesa Pós-Pessoa, coletânea essencial de 
exegeses de ensaístas e críticos brasileiros sobre 
os nomes centrais da nossa poesia. 

Naquela Língua é, à luz do atual momento, 
mais um contributo para a prossecução de pro-
jetos desta natureza. Os poetas aqui reunidos, 18 
autores, contemplam um arco transgeracional de 
cerca 15, 16 anos: o mais velho nasceu em 1974 
e o mais novo em 1990. Alice Sant’Anna, Ana 
Guadalupe, Annita Malufe, Caco Ishak, Diego 
Callazans, Laura Assis Liuzzi, Leonardo Marona, 
Luca Argel, Luis Maffei, Maíra Ferreira, Maria 
Rezende, Mariano Marovatto, Marília Garcia, 
Naiana Amorim, Nina Rizzi, Roberta Ferraz, 
Tatiana Pequeno, eis os poetas selecionados. Com 
nuances de estilo, ainda que não haja radicais ex-
periências verbais, o que primeiramente se deve 
ter em conta é a persistência de um paradigma 
narrativo em todos estes poetas. O poema-re-
lato, o poema-fábula e certa performatividade 
da enunciação, em jeito de conversa de café 
coloquialmente dita («ele disse que era uma 
questão/ de paciência/ e agora vive/ dentro de 
uma pequena caixa/ para a qual me curvo […]», 
escreve Alice Sat’Anna; «ele tem cachos como 
escaravelhos./ olhos de impérios contidos./ tem 
risos de foda com Pã./ à mãos, molotov e semen-
te.”, versos de Callazans; «irá ao cinema todas 
as tardes depois do almoço/ passará noites em 

Poesia brasileira: o outro lado do verbo 

Laura Liuzzi ‘Um nome a fixar’

bibliotecas sem ser incomodado/ só atravessará 
a cidade de táxi.», diz Luca Argel), é uma cons-
tante em textos que, para além dessa tendência 
narrativa, procuram no verso longo a respiração 
mais acertada para dizer das perplexidades e 
angústias causadas pelo meio urbano. Justamente 
a urbanidade como tema e 

problema é outro sinal da poesia brasileira 
atual, visível, de resto, em poetas que aqui não 
constam mas que deverão comparecer em edição 
futura (Daniel Francoy, Vitor Heriger, Simone 
Brantes, porventura). 

Um outro foco de interesse reside no diálogo 
que em alguns destes poetas se estabelece com 
certos veios experimentais da poesia pós-ge-
ração mimeógrafo e pós Ana Cristina César. À 
narratividade soma-se uma dimensão diarística 
que reforça efeitos de encenação e de autobiogra-
fismo, sempre com ressaibos de ironia magoada 
ou tom decetivo que leva ao riso triste. É o caso 
da poesia de Luís Maffei, um dos mais atentos 
ensaístas brasileiros e leitor confesso da poesia 
portuguesa. Nele o poema é digressão frásica, de-
senho estrófico complexo, com versos de ritmo 
curto e outras vezes longo («Era o começo do fim 
do/ ano/ (que eu soubesse o mundo tinha aca-
bado desde que eu vira/ um ator sem projeções 
de apocalipse criação ou/ escatologia representar 
Nostradamus no programa do J/ Silvestre […]). 
O tom de Maffei, mordaz, como que comple-
ta o discurso meditativo de um poeta como 
Laura Liuzzi, uma das vozes mais instigantes do 
volume. Liuzzi cultiva o texto como espaço de 
deflagração de uma emoção refreada, triunfando 
nela a dimensão metalinguística, ou metapoéti-
ca: é a escrita sobre a escrita, o que mais importa: 
«Ler à noite/ neste quarto/ à meia voz/ metade 
som/ metade sopro -/ emprestar vida/ ao livro/ 
antes morno/ sem rumor/ deixá-lo que use/ 
minha voz/ […]»), como se escrever fosse a única 
escapatória não para chegar a qualquer espaço 
onírico, mas a uma dor concreta, interiormente 
sentida. Um ritmo seguro, subtis aliterações e 
paronomásias, Liuzzi é, sem dúvida, um nome 
a fixar, assim como, diga-se, Nina Rizzi. O seu 
poema «Quando vieres um banzo cor de fogo», 
em dísticos, traz uma dicção que lembra, aqui 
e ali, essa realidade do poema como opacidade 
produtiva a que Stevens se referia. Amor e pala-

 É um dos santos mais acarinhados 
pelos portugueses e um dos mais 
populares da Igreja Católica. Santo 
António é, desde 1934, padroeiro de 
Portugal, juntamente com a Imaculada 
Conceição. O que poucos saberão é 
que, para além de ter sob a sua alçada 
os namorados, os pobres ou os viajan-
tes, Santo António foi ele mesmo um 
homem de viagens. Gonçalo Cadilhe 
(GC) investigou a sua vida e seguiu-lhe 
o rasto: Nos Passos de Santo António 
faz-nos recuar oito séculos e dá-nos a 
conhecer um dos maiores viajantes da 
História.

Com a sua criteriosa investigação 
GC descobriu aspetos menos conhe-
cidos da vida do santo: “Foi por um 

acaso que reparei na extraordinária 
viagem de Santo António. No outono 
do ano passado, em Pádua, visitei a 
Basílica e comprei uma sua biografia. 
Chamou-me a atenção a quantidade de 
sítios por onde passou. Estava de facto 
perante um grande viajante. Percebi 
imediatamente que tinha ali um projeto 
literário”, escreve. 

A reconstituição de toda uma 
atmosfera do início do século XIII foi 
importante para entender como se mo-
via e quais os obstáculos com que se ia 
deparando. “Este olhar inédito sobre o 
santo português não é o de um devoto, 
nem o de um historiador, nem o de um 
antropólogo da religião. É o olhar de 
um viajante”, explica o autor. Um olhar 
que partilha com o leitor a reconsti-
tuição do itinerário da vida do santo, 
mas, mais do que isso, revela alguns 

Gonçalo Cadilhe

› Gonçalo Cadilhe 
NOS PASSOS 
DE SANTO 
ANTÓNIO 
Clube do Autor, 224 pp., 
16 euros 

aspetos inéditos do seu percurso: “O 
distanciamento que tenho em relação 
à figura de Santo António permitiu-me 
abordar uma figura que é muito querida 
de quase todos os portugueses e apre-
sentar um outro Santo António. São 
poucos os portugueses que o conhecem 
nesta perspetiva. A grande maioria das 
pessoas nunca pensou nele como um 
viajante.”

Uma das questões que o livro 
esclarece é que o processo de canoniza-
ção de Santo António não refere dotes 
sobrenaturais ou milagres. Canonizado 
em 1232 pelo Papa Gregório IX, 700 
anos depois da sua morte, a santidade 
de António deveu-se à sua vida de 
divulgador e viajante. O leitor talvez 
não saiba também que de Marrocos 
chegou a Itália por causa de uma tem-
pestade no mar. A ideia era regressar 

a Portugal, mas a “Providência” quis 
que ele fosse para Itália. Ou ainda, o 
facto de se continuar a achar, acerca 
da sua imagem, que Santo António era 
“rubicundo e careca, anafado com a 
criança ao colo que aparece em todas 
as igrejas e pinturas. No decorrer da in-
vestigação, deparei-me com a imagem 
mais antiga que se conhece de Santo 
António, pintada 30 anos depois da sua 
morte, muito pouco conhecida e uma 
miniatura, mas que existe em Florença. 
Era um homem alto e magro, provavel-
mente barbudo”, acrescenta GC.

Este e outros lugares-comuns 
acerca de Santo António são desmisti-
ficados nesta obra que surpreenderá o 
leitor quer pela forma como o santo é 
descrito quer pela viagem que prota-
goniza. “Ele vive com um certo sentido 
de humor muito interessante que quis 
também que estivesse presente neste 
livro”, diz o autor.

Nos Passos de Santo António re-
lembra-nos inevitavelmente outros 
viajantes que Gonçalo Cadilhe seguiu, 
como Fernão de Magalhães. Este novo 
livro e “mais um passo em frente, onde 
vou aprendendo com a experiência. 
Cada vez mais cultivo e tento oferecer 
ao leitor uma escrita que reflita aquilo 
que os ingleses designam de straight to 
the point. Há de facto uma depuração da 
escrita. Para mim é uma conquista por-
que é o sentir que, de livro para livro,  
vou caminhando nessa direção.” J

Gonçalo Cadilhe
Santo António, viajante
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vras, são estes os temas de Rizzi, os quais afloram 
também na convulsa e criativa dicção de Roberta 
Ferraz, atenta à exigência do poema longo, lugar 
onde os «desfechos elétrico-eróticos» a levam a 
recriar uma melancolia tropical a que o símbolo 
de Saturno não é alheio. 

Filhos de Saturno, estes poetas da mais nova 
poesia brasileira, como escreve Anita Costa 
Malufe, falam do que nunca falam, isto é, fazem 
do poético um território desterritorializado, pós-
-vanguardas. Por isso o gosto das contradições/
contradicções («o que falo nunca é o que falo», 
sentencia Malufe), inerentes à linguagem poética. 
É que, no limite, é disso mesmo que o discurso da 
poesia trata: da impropriedade ou da provocação 
que desfere sobre a empobrecida linguagem de 
um mundo nefando e literal. Leonardo Marona e 
Mariano Marovatto tocam, aliás, neste problema: 
«a morte da Grécia está nas ruas», «as bre-
ves frases delicadas ter-se-ão tornado/ bustos 
pesados de paz em vírus» (Marona), como se 
a deceção, ou o tédio, ou ainda a ideia de um 
pecado abaixo do Equador fosse já vulgar, em 
vez de desejada impossibilidade. Os poemas 
de Marovatto são, por isso, como que incisões 
no tecido escuro do real. Poemas enumerativos 
onde se diz uma visão pejada de gestos dúbios, 
prédios e quarteirões que parecem estar em lugar 
nenhum, apostando na anulação de uma pontua-
ção vincada para promover um ritmo seco, quase 
monocórdico. De literatura e derrota se fazem 
também as vozes de Maria Rezende e de Marília 
Garcia, ambas insinuando o poder da palavra 
(«Bendita é a palavra / que atravessa o meu 
deserto/ e ultrapassa o meu silêncio», sentencia 
Rezende), mesmo quando se dessacraliza o verbo 
estranho do poema. Marília Garcia é, deste ponto 
de vista, a que mais conscientemente herda as 
injunções de Ana Cristina César e de Freitas 
Filho: a sua poesia descritiva e alucinada (porque 
a sua estesia é sinal de uma visão encantatória 
de uma realidade porvir) convida a revermos as 
possibilidades do monodiálogo e as potenciali-
dades técnicas de corte e montagem, processos 
consabidos da contemporaneidade na literatura. 

Caco Isahk, Maíra Ferreira e Laura Assis e 
Ana Guadalupe propõem-nos exercícios outros 
dentro do padrão que temos visto em que nar-
ratividade e ironia pautam o discurso. Não que 
estes poetas se afastem dessa dupla configuração 
do poema, mas em Guadalupe, por exemplo, 
em particular nos poemas curtos, (veja-se «O 
Aluguel e o Sono»), as associações produzem um 
efeito de irrealidade e em Ishak há um trabalho 
original quanto à textualidade (espacejamento 
dos versos, arrumação de estrofes por alíneas, 
uma visão niilista da vida que não dispensa até 
derivas de desintegração sintática e morfoló-
gica como no poema «Botafora Neoconcreto – 
Posproposta Agalope») que renova, sem comple-
xos, as aventuras formalistas que dão concretude 
à linguagem. Naiana Amorim e Tatiana Pequeno 
têm essa consciência e não por acaso poderiam 
dizer que participam dessa «poética a pesar», 
ambiguamente afirmando que a poesia pesa, 
apesar do mundo. Mas trata-se de um peso que 
não está do lado da metáfora: o mundo é rude e 
estes poetas não pretendem ser alusivos. Querem 
ser, sobretudo, diretos.J

› Vários 
NAQUELA LÍNGUA 
– CEM POEMAS 
E ALGUNS MAIS, 
ORGANIZAÇÃO 
E SELEÇÃO DE 
FRANCISCO JOSÉ 
VIEGAS 
Elsinore, 128 pp., 13,29 euros

PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

Ponho-me a ler estes textinhos inovadores 
e sinto a maior dificuldade em navegar no 
meio daquela frondosa ‘floresta de enganos’. 
Busca-se, não a finura e a luz, mas, antes, a 
obscuridade sonora e espessa. Tropeça-se no 
contrassenso, na metáfora mal amanhada, 
na adjetivação forçada ou absurda, na 
dedução claudicante… Em vez da pureza 
gramatical, o pântano linguístico, que nos 
enlameia a alma e conspurca o espírito

“

Sofro, com frequência, semanalmente, diariamen-
te, horariamente, quando me ponho a ler colunas, 
livros, ensaios, ficções, testemunhos dos jovens e 
aclamados turcos do nosso mercado literário. Sinto-
me, ai de mim, posto de lado, excluído, arrumado 
numa prateleira, de cada vez que mergulho naquela 
algaraviada debitada numa prosa “inovadora”, que 
ofende o bom senso, a gramática essencial e a mais 
elementar lógica do discurso. As palavras combi-

nam-se, ali, naquela prosa intemerata e louca, de modo anárquico e 
perturbante – e deixam-me os olhos e o espírito enviesados. Palavra 
puxa palavra, na razão direta da falta de senso e na inversa da mais 
desejável higiene mental. Escreve-se uma prosa “fresquinha” e “no-
vinha”, em que nada faz muito sentido, mas em que tudo soa muito a 
uma “revolução de linguagem” (sic). Aquela prosa não dá para pensar, 
para refletir, para exprimir, dá apenas para parecer que está ali para 
prospetar territórios “novos”, mesmo à custa de uma total falta de sen-
so e de uma pungente ausência de sentido de ridículo.

O grande escritor americano James Baldwin observou que “a 
função radical da linguagem é a de controlar o universo, na medida 
em que o descreve.” Descrever com acuidade o universo exige rigor, 
honestidade mental e um cuidado particular com a manipulação das 
palavras. Não é com combinações arbitrárias de palavras, com apro-
ximações “novinhas” entre aquelas que mutuamente se não desejam, 
que se poderá descrever adequadamente o universo, quanto mais 
controlá-lo.

Leio, diariamente – e disso sofro – afirmações tontas, debitadas 
em ar de grande regozijo e descoberta. Observava Cervantes que uma 
observação tonta pode ser feita tanto em latim como em espanhol. Eu 
acrescentaria que o português também se presta maravilhosamente 
a acolher o dislate. Fazer isto à linguagem, agredi-la, levianamente, 
desta maneira, é coisa mui piadosa de ver. “Talvez que, de todas as 
criações do homem, a linguagem seja a mais assombrosa”, disse esse 
grande biógrafo que se chamou Lytton Strachey. Talvez, por isso mes-
mo, essa assombrosa criação devesse estar cuidadosamente preser-
vada de tanta irresponsável e quotidiana agressão. Tal como Churchill 
sentia, até aos ossos, a estrutura essencial da frase inglesa mais comum, 
eu sinto, também, até aos meus ossos lusitanos, a estrutura essencial 
da frase lusa. Por isso me confrange este mergulho diário nesta prosa 
contentinha e magnificamente festejada – e galardoada! – com que os 
nossos jovens turcos inundam a praça literária. Confrange-me até por-
que seria de supor que um mínimo de bom senso lexical e gramatical 
presidisse, geneticamente, à empresa dos perpetradores de prosa. Dizia 
o grande linguista Noam Chomsky que “cada pessoa tem, programada 
nos seus genes, a faculdade chamada gramática universal.” Seria como 
se os nossos próprios genes nos impedissem de derraparmos em rela-
ção a um discurso claro e límpido.  “Fazer sentido” estaria por assim 
dizer inscrito no nosso código genético. Como se enganava o grande 
linguista! Derrapar, vagabundear, juntar, à toa, elementos lexicais que 
mutuamente se não toleram – parece ser a grande vocação dos geniais 
inovadores que atordoam a nossa praça literária.

Meditando sobre tudo isto, Anatole France, que, no seu tempo fora 
atingido por um sofrimento não muito diferente do meu, observa-
va melancolicamente: “Era naqueles tempos bárbaros e góticos, em 
que as palavras tinham um significado; naqueles dias, os escritores 
exprimiam pensamentos.” Tempos remotos, bárbaros e góticos, em 
que o pensamento era claro e as palavras se não manipulavam de modo 
leviano ou mesmo arbitrário…

Ponho-me a ler estes textinhos inovadores e sinto a maior dificul-
dade em navegar no meio daquela frondosa “floresta de enganos”. 
Tudo me perturba, me intriga, me coloca fora de qualquer realidade 
palpável. A sintaxe, a morfologia, o bom senso – retraem-se, afrou-
xam, fazem caretas, dissolvem-se. Sinto-me, não no meio de um 
discurso clarificador e enriquecedor, mas, sim, no centro de um ruído 
ensurdecedor e altamente criador de vertigem e de confusão. “As pala-
vras, como é sabido”, observava Joseph Conrad, “são grandes inimigos 

da realidade.” Estas palavras, manuseadas à balda, pelos jovens turcos 
bafejados pela glória, bloqueiam qualquer minguado acesso à realida-
de. Fazem um ruído novo, inesperado, intrigante, mas é um ruído que 
veda, obstrui a entrada do mais pequeno raio de luz. Uma análise com-
binatória focada nestes textos enviesados lega-nos um tecido estranho, 
feito de arranjos de palavras contranatura, de acasalamentos imprová-
veis e de um guião sintático arrevesado. Busca-se, não a finura e a luz, 
mas, antes, a obscuridade sonora e espessa. Tropeça-se, a cada passo, 
no contrassenso, na metáfora mal amanhada, na adjetivação forçada 
ou absurda, na dedução claudicante… Em vez da pureza gramatical, o 
pântano linguístico, que nos enlameia a alma e conspurca o espírito.

Esta prosa imatura feita de palavras que não apanharam sol – estou 
a lembrar-me do saudoso João de Araújo Correia – perturba-me de um 
modo quase físico: lê-se mal, ouve-se mal, respira-se mal. Causa dor 
física porque entope os pulmões e ofende a respiração. Feita de palavras 
míopes que mal enxergam outras cuja companhia melhor lhes conve-
nha, vive de associações enviesadas e trôpegas que entulham o texto de 
neoplasias incómodas e dolorosas. Alheia ao discurso límpido concebi-
do para gente chã, a prosa dos jovens turcos desconhece a claridade do 
amanhecer, saltando diretamente de uma noite para outra noite.

O velho Samuel Johnson, que Boswell laboriosamente biografou, 
para a posteridade, observou um dia que tinha trabalhado “para refinar 
a linguagem até uma pureza gramatical e para a clarear de barbarismos 
coloquiais, de idiomas licenciosos e de combinações irregulares.” É 
este trabalho de refinaria da linguagem, para a libertar de “combina-
ções irregulares”, que proponho aos jovens perpetradores de atropelos 
gramaticais que visam inculcar como inovações aurorais, mas que não 
passam de tumores incómodos e opacos. As palavras dão para tudo: 
para fazer luz ou para fazer noite. Tudo depende de quem as usa e de 
como as usa. Ou nos elevam acima dos brutos ou nos põem ao nível 
deles: escolha quem pode.J

Naqueles tempos  
Bárbaros e Góticos…
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O romance de Ferro

› Rita Ferro
ANTÓNIO 
FERRO - UM 
HOMEM POR 
AMAR
D. Quixote, 528 pp, 19,90 
euros

 Pela ficção e na perspetiva subjetiva do 
olhar da neta sobre o avô, António Ferro, 
Um Homem por Amar, de Rita Ferro, re-
constitui de forma romanceada a biografia 
do jornalista, escritor, editor, político, 
colaborador de Salazar, diretor do SNI, 
Secretariado Nacional de Informação, 
responsável pela propaganda do Estado 
Novo e pela difusão de uma certa imagem 
do Portugal salazarista.

À trama romanesca, radicada em factos 
verídicos, mas narrada ao sabor da imagi-
nação, a escritora acrescentou um conjunto 
de documentos inéditos, duas centenas 
de páginas, correspondência, muita dela 
inédita, com Salazar e outras figuras, que 
revela facetas menos conhecidas de Ferro, 
relações extraconjugais, amizades traídas, 
e mesmo a depressão de que sofreu nos 
últimos anos de vida. Uma obra que, nessa 
medida, se situa ente o registo ficcional 
e o documental, uma opção, como diz 

a autora numa introdução: “Olhando 
António Ferro, para variar, da perspectiva 
de alguém que o ama, e tenta compreender 
a circunstância em que viveu, esperamos 
contribuir com uma versão um pouco di-
versa: livre, mas mais fiel; indiscreta, mas 
mais humana; afectuosa, mas mais justa”.

O romance segue, livre e não cronolo-
gicamente, a vida de Ferro e naturalmente 
também a da mulher, a escritora Fernanda 
de Castro. Uma “dupla excepcional - séria, 
humana, livre, criadora, lúcida - que 
soube tornear com espantosa sagacidade 
as limitações da Ditadura, bem como todos 
os modelos instituídos do seu tempo”, 
segundo a autora. "Ela, como mulher, 
embaixatriz, empresária, poeta, mãe e avó; 
ele, como jornalista, modernista e político 
de acção exuberante - inerentemente com-
prometido, sem dúvida -, mas ainda assim 
irreverente, inconformado, contraditório, 
provocador”.

É na primeira pessoa que a escritora 
faz António Ferro traçar a sua identidade 
nas primeiras páginas do romance: “Sou 
um europeu da cabeça aos pés; mas um 
Europeu de Paris e não da rua da Madalena, 
onde nasci. Além disso, nunca me identifi-
quei com nada nem ninguém fora da Arte, 
o único espaço de verdadeira liberdade que 
conheci”. E acrescenta ainda: “Declaro: 

tenho um metro e setenta e sete, sou gordo 
e escuro, a minha cara é lustrosa como 
esmalte, os meus olhos são pretos e meigos, 
a minha pele é arroxeada como um fígado 
gasto, mas as cores explodem-me dos 
poros, das palavras, dos versos, dos sonhos, 
do sémen, explodem-me de uma alegria 
que tanto simulei que acabei por ter. Ou 
por não ter? Sou um sobrevivo desta terra”. 
Nascido em 1895, António Ferro, que viria 
a morrer em 1956, foi editor da revista 
Orpheu no início de 1915, colaborou com 
Estado Novo entre 1933 e 1956, tendo sido 
o (como se disse então deprimido) ministro 
plenipotenciário de Portugal em Roma e 
Berna, nos últimos anos de vida.J

António Ferro

di Giovanni, Aman Sethi ou 
Paulo Moura, todos a propósito 
da recente guerra do Iraque, ou 
nas memórias dos conflitos da 
URSS, pela pena da nobeliza-
da Svetlana Alexievich, entre 
outros. Já a Colóquio Letras (290 
pp),  dedica-se ao Futurismo 
como tema central, explorando o 
conceito na sua vertente portu-
guesa em vários artigos, alguns 
dos quais com a recuperação 
de nomes mais desconhecidos 
deste movimento, e inclui ainda 
um sobre a presença de Almada 
Negreiros em Madrid. Análises 
das obras de Cesário Verde e do 
heterónimo pessoano Alberto 
Caeiro, bem como dos brasilei-
ros Haroldo de Campos e Waly 
Salomão integram também este 
número da revista, editada pela 
Fundação Gulbenkian.  JL

 O Céu é o tema que domina a 
edição da última Egoísta (124 pp), 
a célebre publicação mensal com 
edição de Patrícia Reis. Textos 
de Ana Margarida de Carvalho, 
Julieta Monginho, Nicolau Santos 
ou Inês Pedrosa, entre outros, 
acompanhados de fotografias e 
com o habitual grafismo aguer-
rido, compõem este número. A 
Granta n.º 8 (266 pp, 18 euros), 
dirigida por Carlos Vaz Marques, 
dedica-se, por sua vez, ao 
"Medo", explorando o conceito 
com textos de repórteres que 
estiveram nas guerras recentes 
no Médio Oriente, como Janine 

Três revistas 

Camilo Castelo 
Branco

 O Círculo de 
Leitores continua a 
publicação da série 
Camiliana, dedicada 
à obra de Camilo 
Castelo Branco, com 
recolha, prefácio e 
notas de José Viale 

Moutinho. Depois da integral dos 
contos, novelas curtas e roman-
ces breves em dois volumes, o 
terceiro é inteiramente dedicado 
à vertente epistolar do autor - 
Cartas Escolhidas, devidamente 
postas em contexto, com a bio-
grafia dos destinatários e comen-
tários finais. Família, amigos, 
congéneres escritores formam 
uma galeria imensa de corres-
pondentes de Camilo, que não 
perde a verve nem quando as li-
nhas são relativamente escassas. 
Exemplos? À filha Bernardina 
escreve profusamente, dando-
-lhe conta de deslocações pelos 
mais variados compromissos. 
Mas não resiste a iniciar uma 
missiva assim: "Minha filha, Será 
muito bom estar a gente em casa 
enquanto o Sol não sai dos seus 
incógnitos esconderijos; mas eu 
amanhã torno para Braga piedo-
sa". Noutra carta a Bernardina, 
nega a paternidade do recém-fa-
lecido Manuel Plácido, filho 'ofi-
cial' do primeiro marido de Ana 
Plácido, Manuel Pinheiro Alves. 
Mas a leitura reserva-nos outras 
surpresas, revelando a constante 
preocupação do escritor pela saú-
de, a sua e a alheia, com a devida 
dimensão camiliana, entre o sen-
tido trágico e cómico da vida.

› Camilo Castelo Branco
CAMILIANA - CARTAS 
ESCOLHIDAS
Círculo de Leitores, 580 pp, 34,99 euros

Hans Fallada
 Da sua vida atribulada 

pouco se sabia. O êxito 
literário viria mesmo 
antes da subida dos 
nazis ao poder na sua 
Alemanha natal, com E 
Agora, Zé-Ninguém?, 
publicado em 1932. A 

ascensão de Hitler marcou-o, como a 
muitos alemães e europeus, com um 
destino cruel. Entre avanços e recuos, 
reconhecimento e ostracismo por 
parte dos responsáveis pela máquina de 
propaganda dos nazis - Goebbels cele-
brou-o e denegriu-o ao sabor de poucas 
leituras - Hans Fallada (1893-1947) aca-
bou por morrer logo a seguir ao fim da 
Segunda Guerra, sem reconhecimento 
em vida, alcóolico e com um casamento 
em ruínas. Morrer Sozinho em Berlim 
seria um testemunho dessa época no 
seu país, escrito com um estilo apegado 
à força dos factos e que narra a vida - e a 

morte, seguida de tortura e prisão - dos 
poucos alemães que combateram Hitler. 
"Cerca de um bom terço deste livro 
passa-se em prisões e asilos de loucos 
e também aí a morte estava muito em 
voga", escreve. "Também ao próprio 
autor não agradou, com frequência, 
fazer um quadro tão sombrio, mas mais 
luz significaria mentir".   

› Hans Fallada
MORRER SOZINHO EM 
BERLIM
Relógio D'Água, 528 pp, 22 euros

Carlos Morais 
José

 Macau tem marcado a vida e a obra de 
Carlos Morais José, lisboeta de origem, 
onde nasceu em 1963, e residente 
naquela região autónoma especial da 
China desde 1990. Com este Arquivo das 

Confissões - Bernardo 
Vasques e a Inveja, o 
autor lança-se numa 
ficção que tem como 
pano de fundo os jesuítas 
de Macau no século 
XVI. O mote é a criação, 

por estes clérigos, de um Arquivo das 
Confissões que lhes permitisse estudar 
as almas dos crentes para uma com-
preensão mais vasta da natureza huma-
na... O leitor viaja então até aos século 
XIX, quando um padre católico permite 
a leitura daqueles documentos a um 
pastor protestante... Carlos Morais José 
dirige o jornal Hoje Macau, é responsável 
por uma editora e assinou outros livros 
de ficção, como A Morte são 4 Noites 
(1996), Anastasis e Visitações (2013). 

› Carlos Morais José
O ARQUIVO DAS 
CONFISSÕES - BERNARDO 
VASQUES E A INVEJA
Livros do Oriente, 174 pp

Cristina 
Carvalho

 Até já não é Adeus 
é um dos dez contos 
presentes neste volume 
de Cristina Carvalho, 
escritos ao sabor dos 
anos, com alguns 
inéditos. A autora já se 
havia debruçado sobre 

as figuras de Modigliani, em O Olhar e 
a Alma, Romance de Modigliani (2015), 
pelo qual venceu o prémio SPA/RTP 
de melhor ficção narrativa no ano 
passado, ou ainda sobre o seu pai, o 
físico-poeta, em Rómulo de Carvalho/
António Gedeão, em 2012. Mas conta 
com muitos mais títulos numa carreira 
iniciada com a publicação de Momentos 
Misericordiosos, em 1992.

› Cristina Carvalho
ATÉ JÁ NÃO É ADEUS
Relógio D'Água, 154 pp, 13 euros

Manuel Pinto 
Cabral
  Jesus foi o Messias, 

o salvador, figura uni-
ficadora dos cristãos, 
mas, antes de tudo, 
foi um homem, tal 
qual, um ser humano 
de carne e osso. É esta 
a premissa de O Lado 

Homem de Jesus, de Manuel Pinto 
Cabral, que nos transporta à Galileia 
para mostrar, justamente, esse lado 
daquele que a cristandade consi-
dera filho de Deus. O autor põe ao 
mesmo tempo em questão o local 
de nascimento do profeta e até a sua 
morte na cruz...    

› Manuel Pinto Cabral
O LADO HOMEM DE JESUS
Chiado Editora, 408 pp, 15 euros 
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Dois jesuítas portugueses do século XVII, em busca do missionário Cristóvão Ferreira, em terras 
nipónicas, onde foi perseguido e  martirizado, é a história que nos conta Martin Scorsese, em 
Silêncio, que se estreia amanhã, quinta-feira,19, nas salas portuguesas. Complementa a exibição 
um programa cultural para refletir sobre o papel dos jesuítas, a evangelização, a perseguição 
religiosa, as relações entre Portugal e o Japão. O JL publica a crítica ao filme e entrevistas com o 
historiador João Paulo Oliveira e Costa, de enquadramento da missão jesuíta portuguesa no Japão, 
e com o cineasta João Mário Grilo que,  em 1996, realizou Os Olhos da Ásia, que também incide 
sobre a figura do padre jesuíta que renegou a sua fé e sobre um japonês convertido que  morre pelo 
cristianismo

A quimera da fé

s
Se virmos Silêncio, de Martin 
Scorsese, como um western, em que 
a religião faz as vezes do ouro, quem 
serão os índios? Os japoneses que 
habitam secularmente o seu próprio 
território, ou os cristãos implacavel-
mente perseguidos pelo grande inqui-
sidor? Fica a dúvida. Mas uma coisa 
já aprendemos ao rever as coboiadas 
à luz dos nossos dias - os cowboys 
continuam a ser os nossos heróis, mas 
lá no fundo sabemos que os índios é 
que tinham razão. 

Howard Hawks teria filmado esta 
história japonesa de forma bastante 
mais contrastada, com bons e maus, 
heróis e vilões, mártires do século 
XVII, em terras distantes, a replicar 
o destino e a glória dos primeiros 
Cristãos. E, de início, chegamos a des-
confiar que Scorsese vai pelo mesmo 
caminho, pois é inevitável colar-nos 
ao olhar dos dois padres jesuítas que 
partem clandestinamente para o Japão 
como missionários, mas também com 
o objetivo secreto de saber do destino 
do Padre Ferreira, seu mentor que, 
segundo informações ou boatos, terá 
renegado a sua fé. 

De início há um lado de cinema 
de aventuras, como sugere qualquer 
viagem no século XVII, os padres são 
tomados por mosqueteiros com uma 
missão a cumprir, que usam rosários e 
crucifixos em vez de espadas afiadas. 
E encontramo-los imperturbáveis, 
fieis aos seu destino, num Oriente 
distante, em Macau, numa taberna, 
procurando passagem segura para o 
Japão.

No Japão a história é outra. O filme 
de aventuras transforma-se numa 
saga bíblica, numa réplica de epi-
sódios da história de Cristo. A Igreja 
do Japão aproxima-se da Igreja dos 
primeiros Cristãos, em Roma: é perse-
guida, reúne-se ao abrigo da noite, 

improvisando os rituais, perante a 
ausência de objetos, indumentárias e 
de padres. Arriscam temerariamente a 
vida em nome de uma fé estrangeira, 
que professam e seguem numa crença 
absoluta  e avassaladora. Há um re-
petir da História. Quando Jesus Cristo 
pediu água àqueles que o crucificaram 
ter-lhe-ão dado vinagre. Aos mártires 
japoneses dão saké. São Pedro morreu 
com a cruz virada ao contrário. Os 
mártires japoneses são crucificados 
dentro de água, sufocando com o 
encher da maré.

O silêncio é o bem mais precio-
so. Silêncio daqueles que se calam 
para não denunciar os vizinhos. Dos 
padres, no abrigo, que durante o dia 
se esforçam por não emitir um ruído 
que seja. Mas sobretudo o silêncio 
de Deus (que na verdade não é total, 
às tantas, Deus diz-lhe, não faz mal, 
podes pisar-me), através do qual 
Scorsese expande a sua dimen-
são espiritual, transcendente, de 
intervalo entre dois mundos, que é 
a questão central. Há uma horrenda 
violência, torturas, liquidações bár-

baras de homicidas sem escrúpulos, 
que enchema plateia de angústia, 
mas o ponto essencial, o que está em 
debate, o que realmente conta é tudo 
aquilo que não se vê: a fé, a esperan-
ça, Deus.

Apesar de dedicar o filme aos 
mártires japoneses, Scorsese não 
faz um Quo Vadis oriental. Vai além 
do enaltecimento e da glorificação 
do martírio, dando ao filme uma 
dimensão mais complexa e rica. 
Em 2017, dificilmente se observa 
a História com a mesma parcia-
lidade que nos anos 50. Uma das 
vantagens da globalização é essa 
amplitude de olhares e perspetivas, 
veiculando a ideia que uma coisa 
também pode ser o seu oposto. 
Não seria aprazível, nos dias de 
hoje, cozinhar um enredo numa 
exclusiva perspetiva ocidental, de 
descobridores e descobertos, de 
evangelizadores e evangelizados, 
de iluminados e filhos de trevas. 
Silêncio tem o grande mérito de 
partir lentamente em direção ao 
outro, na tentativa de o entender.  

deixam o Padre Rodrigues quase 
desarmado, embora dificilmente 
ceda nas suas convicções. Ou seja, 
à luz de hoje, os argumentos de 
Inoue são lógicos e compreensíveis, 
embora as suas horrendas ações 
sejam absolutamente intoleráveis. 
Curiosamente, é Inoue, e depois 
o Padre Pereira, quem tem o dis-
curso mais ecuménico, realçando 
as semelhanças teológicas, mas 
recusando determinantemente o 
colonialismo religioso. Ao nível do 
discurso, é o Padre Rodrigues quem 
parece mais intransigente, que-
rendo impor a sua verdade como 
universal.

Poder-se-ia escrever um tratado 
de teologia e prática religiosa em 
torno do filme. A sagacidade e o 
estudo de Inoue leva-o a entender 
que o simples massacre de cristãos 
é contraproducente, pois o martírio 
é uma prova de fé e glorificação, 
servindo de exemplo maior para 
quem fica. Então, pretende algo 
mais audaz: a renúncia à fé. Não só 
dos cristãos convertidos, mas dos 
próprios padres, pois acredita que 
só assim consegue acabar com o 
cristianismo no Japão. É essa a base 
do conflito teológico e psicológico 
entre Inoue e Rodrigues. Inoue não se 
contenta com a cedência do corpo, 
quer arrancar-lhe a alma.

Tudo isto é revestido de uma 
tremenda valorização dos símbolos, 
que contrasta com a alta decadência 
simbólica dos nossos dias. No século 
XVII as imagens de Cristo e outros 
símbolos do cristianismo são de tal 
forma valorizados que se transfor-
mam no próprio Cristo. O objeto é o 
que ele representa, pelo que pisá-lo 
equivale a pisar o próprio Deus, 
blasfemando-o e, eventualmen-
te, abdicando do Paraíso. Só este 
conceito totémico primitivo explica 
que tantos homens tenham morrido 
por se recusarem a pisar um simples 
crucifixo de madeira. Scorsese 
consegue entrar muito bem nessa 
dimensão do sagrado, elevando as 
provas de fé a um nível místico, e 
explorando também o tão cristão 
conceito de culpa, sobretudo através 
da personagem de Mokichi, o eterno 
pecador arrependido. 

Em termos narrativos, o filme 
encontra nas cartas dos padres, lidas 
em voz off, um fio condutor para 
prender o espectador à história. Gus 
Van Sant, certamente, saberia usar os 
silêncios de forma mais rica, Scorsese 
dá primazia à narrativa. Na parte final 
do filme há uma mudança de narrador 
forçada. O padre apóstata deixa de 
poder escrever, então a voz off passa a 
pertencer a um comerciante holandês 
que procura saber do seu destino, 
prolongando assim o insondável mis-
tério de saber até que ponto a renúncia 
exterior da fé cristã coincide com uma 
(des)conversão interior.

Silêncio é uma megaprodução 
digna de brilhar nos Óscares. Conta 
com belíssima fotografia e um grande 
elenco. Destaques para Andrew 
Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, 
mas também para Issei Ogata, Yôsuke 
Kubozuka,Yoshi Oida e Tadanobu 
Asano. Os atores japoneses são fora de 
série.J

Há uma  horrenda 
violência que enche 
a plateia de angústia, 
mas o ponto essencial, 
o que está em debate, 
o que realmente conta, 
é tudo aquilo que não 
se vê: a fé, a esperança, 
Deus

“
Silêncio, de Martin Scorsese  Andrew Garfield no papel do missionério português, o padre João Rodrigues

Manuel Halpern

Mesmo quando o outro é um san-
guinário inquisidor, com um prag-
matismo assertivo, disposto a tudo 
para alcançar os seus fins. Inoue, o 
inquisidor-mor, tem como grande 
virtude a inteligência, refletida na 
capacidade retórica. Usa argumen-
tos modernos, que se coadunam 
com a visão atual do mundo, que 
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“
Silêncio de Martin Scorsese Cristãos japoneses crucificados 

João Paulo Oliveira e Costa
Exclusivo jesuíta na evangelização do Japão

 Uma “peça” fundamental da 
“máquina imperial portuguesa”, a 
companhia de Jesus teve no Japão o 
“exclusivo” da evangelização, como 
adianta o historiador e professor da 
Universidade Nova de Lisboa João 
Paulo Oliveira e Costa, que ao JL 
traça o contexto histórico do filme 
Silêncio, de Martin Scorsese.

O historiador fala ainda das possí-
veis razões da História para a atração 
literária e cinematográfica da missão 
dos jesuítas portugueses, particular-
mente do padre Cristóvão Ferreira.

Jornal de Letras: Qual a importância 
dos jesuítas no contexto dos 
Descobrimentos portugueses?
João Paulo Oliveira e Costa: D. João 
III intuiu que a recém-fundada 
Companhia de Jesus poderia ser útil 
para a propagação do Cristianismo 
nas áreas do Império Português, 
e enviou para a Índia um dos seus 
fundadores, São Francisco Xavier. 
A chegada dos primeiros jesuítas à 
Índia, em 1542, coincidiu com um 
tempo em que a matriz da expansão 
portuguesa estava a mudar.

Em que sentido?
Inicialmente o império procurava 
apenas controlar rotas oceâni-
cas através do domínio de lugares 
estratégicos dispersos pelos oceanos 
e as experiências de colonização 
circunscreviam-se às pequenas ilhas 
do Atlântico. Embora a Coroa in-
vocasse permanentemente o desejo 
de dilatar a Cristandade como um 
dos objetivos das navegações e das 
conquistas, o modelo inicial dava 
pouco espaço para a conversão dos 
povos ultramarinos e para o trabalho 
apostólico dos clérigos. Por meados 
do século XVI a natureza do Império 
começou a alterar-se com a inten-
sificação da colonização do Brasil e 
a ocupação de pequenos territórios 
na Índia, ao mesmo tempo que o co-
mércio de privados (em oposição aos 
monopólios régios) ganhava mais 
peso no jogo das trocas do império. 
A estas circunstâncias acrescen-
tou-se a perceção de São Francisco 
Xavier de que o trabalho missionário 
não tinha de se circunscrever às 
zonas sob controlo das armas portu-
guesas, mas que se devia estender a 
outras partes do mundo.

E foi o que aconteceu?
Xavier desembarcou no Japão em 
1549. Com o passar do tempo, 
a Companhia de Jesus tornou-
-se numa das peças da máquina 
imperial portuguesa com uma 
ação relevante em várias partes do 
mundo, como o Japão e a China, a 

Índia ou o Brasil. Os missionários 
abriram novas vias de penetração da 
influência portuguesa ou consolida-
ram alianças e submissões de povos 
ultramarinos pela sua conversão 
à religião dos portugueses. Esta 
relação muito próxima entre a Coroa 
e a Companhia foi interrompida 
bruscamente quando o rei D. José 
I e o seu ministro, Sebastião José 
Carvalho e Melo, sentiram que a sua 
política centralizadora estava a ser 
dificultada pela excessiva influência 
e autonomia dos Jesuítas.

Em particular no Japão, como foi a 
ação dos jesuítas?
No contexto do Padroado 
Português do Oriente, os Jesuítas 
tiveram o exclusivo da evangeliza-
ção do Japão, pelo que a história da 
missionação deste país se con-
funde com a História da própria 
Companhia. A partir de 1593, os 
frades mendicantes do Patronato 
Espanhol também lá trabalharam, 
mas foram sempre em menor 
número. Assim, os Jesuítas foram 
os responsáveis pela divulgação da 
cultura europeia no Japão e muito 
bem-sucedidos durante cerca 
de 50 anos, pelo que estiveram à 
beira de transformar o país. A sua 
extraordinária importância para 
a história do Japão é comprovada 
pela feroz política anticristã que o 
xogunato desenvolveu a partir de 
1614.

Que aspetos destacaria nessa 
cristianização?
A missão do Japão distinguiu-se 
particularmente por se ter im-
posto aí o modelo da acomodação 
cultural, o que quer dizer que os 
missionários procuravam adaptar 
o seu modelo de vida quotidia-
no aos hábitos da terra e que as 
próprias igrejas eram construídas 

seguindo o modelo arquitetónico 
dos templos budistas. No entan-
to, a sua maior particularidade 
foi o facto de se ter desenvolvido 
sem estar à sombra de um poder 
militar europeu. O bispo do Japão, 
D. Luís Cerqueira (1598-1614), era 
o único prelado que não contava 
com o apoio de soldados europeus 
na sua diocese. Além disso, a cris-
tandade japonesa distinguiu-se 
por ser, no início do século XVII, 
a que contava com maior número 
de sacerdotes nativos. Eram 14 
antes de começar a perseguição, o 
que resultou do empenho do bispo 
D. Luís Cerqueira, ele próprio um 
jesuíta.

Como foi a reação dos japoneses?
Os japoneses dividiram-se na sua 
reação à evangelização entre os 
que se interessaram e se con-
verteram e os que rejeitaram 
entre a indiferença e a violência. 
Globalmente, pode-se dizer que 
o Cristianismo teve condições 
para ganhar bases sólidas no país 
e contava com cerca de 300.000 
batizados em 1600. Mesmo depois 
dos primeiros éditos anticristãos 
de 1587 o número de batizados 
continuou a crescer, até entre os 
dáimios (os principais senhores 
feudais) e os samurais. Creio que 
a propagação do Cristianismo, 

do ponto de vista religioso, já se 
tornara imparável, num movi-
mento muito semelhante ao que 
se verifica atualmente na Coreia 
do Sul, onde cerca de metade dos 
seus habitantes professa hoje o 
Cristianismo. A resistência da 
maior parte dos batizados à políti-
ca anticristã do xogunato é um dos 
melhores testemunhos da adesão 
dos convertidos.

O catolicismo foi proibido. Quais as 
consequências?
O primeiro édito anticristão de 
dimensão nacional foi promulgado 
em 1587 e a política sistemática de 
rejeição do Cristianismo começou 
em 1614. Como a maioria do clero 
ainda era europeu, foi possível 
eliminar todos os padres que deso-
bedeceram à ordem de expulsão e 
ficaram clandestinamente no país. 
Eliminando o clero e proibindo 
qualquer comportamento ou exte-
riorização do Cristianismo, o xogu-
nato conseguiu que a comunidade 
definhasse, tendo umas dezenas de 
milhares de cristãos sobrevivido 
ocultamente na sua Fé até à reaber-
tura do Japão ao Ocidente, no final 
do século XIX.

Houve muitas perseguições, 
martírios, mortes de jesuítas 
nesse processo? E de japoneses 
convertidos?
As perseguições anticristãs foram 
sistemáticas e violentas e persis-
tiram até ao século XIX. No início 
atingiram também os missioná-
rios que aí permaneceram. Entre 
os mártires contam-se, por isso, 
jesuítas; aliás, o primeiro missio-
nário a ser executado, em 1617, foi 
o jesuíta João Batista Machado. 
Mas a perseguição incidiu sobre-
tudo sobre os próprios japoneses, 
pelo que foram a esmagadora 
maioria dos mártires. Ocorreram 
muitos autos-de-fé por todo o 
país, de Norte a Sul, e em 1637 
houve uma sublevação de campo-
neses, em Shimabara; estes eram 
cristãos, pelo que o protesto social 
logo se transformou também num 
ato de Fé e quando a revolta foi 
sufocada cerca de 37 mil cristãos 
foram massacrados pelas forças 
leais ao xogunato.

A figura de Cristóvão Ferreira, cen-
tral no filme de Scorsese, e em Os 
olhos da Ásia, de João Mário Grilo, 
foi paradigmática da cristianização 
portuguesa no Japão? Que nos diz a 
História sobre essa figura?
Sabe-se pouco sobre Cristóvão 
Ferreira, pois boa parte do seu trabalho 
missionário decorreu na clandestini-
dade, e é uma exceção. Em regra os 
padres perseveraram na Fé até à mor-

As perseguições 
anticristãs no Japão 
foram sistemáticas e 
violentas e persistiram 
até ao século XIX

te; a sua apostasia nunca foi explicada, 
mas pode ser entendida exatamente 
como o escritor Shuzako Endo a 
retratou – um sinal para acabar com o 
banho de sangue, tendo em conta que 
não podia vir ajuda do exterior. 

Destacaria outras figuras?
Do meu ponto de vista, as gran-
des figuras da missão foram os 
padres Gaspar Vilela e Luís Fróis, 
os primeiros a evangelizar sós no 
centro do Japão e grandes respon-
sáveis pelo desenvolvimento do 
modelo de acomodação; Alexandre 
Valignano, o padre visitador que 
legitimou as experiências de Vilela 
e Fróis; o bispo D. Luís Cerqueira 
que promoveu o clero nativo. Luís 
Fróis distingue-se particularmente 
pela sua obra literária – escreveu 
centenas de cartas que foram im-
pressas na Europa em várias línguas 
assim que chegavam, é autor da 
crónica da missão para os primeiros 
45 anos que é usada por todos os 
que estudam o Japão na segunda 
metade do século XVI, e escreveu 
ainda um tratado que é um estudo 
antropológico excecional, em que 
o autor, apesar de ser um sacerdote 
europeu, admitia que os valores da 
civilização japonesa eram tão poli-
dos quanto os da europeia.

Como é que o historiador vê o 
interesse, quer da literatura quer do 
cinema, por essa figura e por esse 
período histórico?
A literatura e o cinema têm um 
interesse por Cristóvão Ferreira 
e um fascínio por esta época por 
se tratar de um tempo de grande 
mudança no Japão que foi levada a 
cabo por alguns dos mais famo-
sos senhores da guerra e porque 
os jesuítas introduziram novos 
elementos culturais e um olhar 
alternativo a esse período. O caso 
específico de Ferreira desperta 
interesse acrescido por se tratar 
de um caso raro de apostasia que, 
pelo silêncio das fontes, possibilita 
interpretações variadas que nos 
levam sempre a meditar sobre a 
fragilidade humana.

Em seu entender, a presença 
dos jesuítas e a sua ação foram 
determinantes para as relações entre 
o Japão e Portugal?
Os Jesuítas são uma peça incontor-
nável nas relações luso-nipónicas, 
o que ainda se comprova hoje pelas 
centenas de memoriais, lápides e 
estátuas que estão espalhadas pelo 
Japão recordando esse encontro, 
cuja maioria refere-se precisamente 
aos padres da Companhia de Jesus e 
às suas igrejas.J

Maria Leonor nunes
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Os Olhos da Ásia Em 1996, João Mário Grilo fimou a perseguição dos jesuítas 
portugueses no Japão

João Mário Grilo
Olhar o país de fora

 Os jesuítas portugueses e o cristia-
nismo no Japão e a figura de Cristóvão 
Ferreira, universo de Silêncio, de Martin 
Scorsese, são igualmente centrais em 
Os Olhos da Ásia, de João Mário Grilo, 
realizado em meados dos anos 1990, 
com João Perry, Geraldine Chaplin, 
António Cordeiro, vários atores ja-
poneses, e Yoshi Oida, o ator japonês 
da companhia de Peter Brook, que é 
também ator em Silêncio.

Ao JL o cineasta e professor da 
Universidade Nova de Lisboa, atual-
mente a preparar um novo filme sobre 
Maria Helena Vieira da Silva e Árpád 
Szenes, recorda o projeto de Os Olhos 
da Ásia, que foi pensado como um 
díptico, a completar com um outro 
filme precisamente sobre o romance 
Silêncio, de Shusaku Endo, a fazer por 
um realizador japonês, mas que nunca 
chegou a ser feito. 

 
Jornal de Letras: Como surgiu a ideia  
de Os Olhos da Ásia?
João Mário Grilo: Tinha vontade de 
filmar no Japão, porque pensei que 
havia uma relação com Portugal que 
era preciso explorar. E curiosamente a 
primeira história de que tomei conhe-
cimento foi a de Silêncio, o romance 
de Shusaku Endo, que é muito bom. 
Quis saber um pouco mais quem era 
aquele missionário, Cristóvão Ferreira, 
em quem se centra o livro. Por isso, 
cheguei ao projeto d'Os Olhos da Ásia 
um pouco ao contrário.

 
Em que sentido?
Fui andando a montante e nesse tra-
jeto descobri Julião Nakaura, o jesuíta 
japonês que esteve no mesmo martírio 
que Cristóvão Ferreira, só que enquanto 
este faz a apostasia, ele morre.
 
O que o interessou nessa figura?
É uma espécie de negativo do Cristóvão 
Ferreira. Isto ligava-se a uma ques-
tão para mim importante, a ideia 
de saber quem descobre quem nos 
Descobrimentos. Se tinham sido os 
portugueses a descobrir o Japão, o que 
os japoneses jamais consideraram dessa 
maneira, ou se foram os japoneses que 
descobriram os portugueses. Ou se era 
simplesmente uma maneira de os por-
tugueses se descobrirem a si próprios. 
No fundo a cena japonesa para mim 
era um pouco o espelho que permitia 
uma reflexão sobre o país a partir do 
exterior.
 
Daí o próprio nome do filme, Os Olhos 
da Ásia?
Exato. É um título que vem do Jack 
London, um escritor de quem gosto 
muito, que tem um conto justamente 
chamado Os Olhos da Ásia, sobre a 
ideia de as pessoas verem os olhos, 
mas não compreenderem o olhar que 
eles projetam. Interessou-me tanto a 
personagem de Julião, o japonês que 

morre por causa do cristianismo, como 
a de Cristóvão Ferreira, o português 
que se torna japonês ao negá-lo. São 
complementares e o que liga os dois é 
a essência da conjuntura dos próprios 
Descobrimentos. Essa ligação é feita 
por uma terceira personagem, Miguel, 
um dos quatro príncipes de Nagasáqui, 
cuja história cruza o meu filme. Ele 
aparece como traidor, uma persona-
gem um pouco shakespeariana que 
olha para todo aquele despropósito de 
um tipo que morre num martírio e de 
um outro que nega toda a sua história 
para salvar a pele. Tem um olhar mais 
contemporâneo e relativizado sobre 
a própria alucinação que foram os 
Descobrimentos.
 
Há, de resto, no seu filme vários seg-
mentos da Nagasáqui contemporânea.
A partir da ópera real que contava 
precisamente a história exemplar, 
muito popular no Japão, desses quatro 
príncipes, que fazem uma viagem de 
oito anos pela Europa, sendo que o final 
das suas vidas é muito diferente do que 
se poderia esperar, depois do fecho do 
Japão ao cristianismo. Há um espelhar 
da aventura destes príncipes na própria 
história do cristianismo, um modelo 
para eles. Portanto, digamos que fiz o 
filme japonês desta história e na altura 
havia a ideia de se fazer um díptico, 
com Os Olhos da Ásia e um outro filme, 
feito por um realizador japonês sobre 
o missionário português, a partir de 
Silêncio, o romance de Endo que agora 
Scorsese filmou.
 
Mas nunca se fez?
Acabou por não se fazer, porque o 
produtor japonês não tinha grande 
capacidade. De resto, os japoneses já 
filmaram Silêncio nos anos 60. Ainda 
não vi o filme de Scorsese, mas imagino 
que será mais “descontraído”. Eu 
preocupei-me mesmo em fazer um 
filme pensando como seria possível 
hoje olhar para o séc. XVI japonês, daí a 
importância de haver nele uma dimen-

são contemporânea, para marcar bem 
essa distância. Não a filmar é escapar 
completamente à essência do objeto.
 
Em Nagasáqui, filmou a parte contem-
porânea.
Como se fosse um documentário, 
embora com a Geraldine Chaplin, a 

única personagem de ficção dessa parte 
do filme. Para mim, o mais importante 
é filmar o tempo, no caso o tempo que 
nos separa daquele momento parti-
cular, em que as pessoas tiveram que 
pensar a sério em coisas que hoje nem 
nos passam pela cabeça.
 
Como?
O que significa acreditar. E como a 
vida dependia disso. A apostasia de 
Cristóvão Ferreira tinha como prova 
espezinhar a imagem da Virgem. Para 
que isso seja significante é preciso 
que muita coisa dependa desse gesto. 
Porque é apenas uma imagem. Tem que 
ser portadora de valores fundamentais 
que podem valer mais do que a vida de 
uma pessoa. Os Olhos da Ásia acaba por 
outro lado com a questão de quem fala 
em nome de Cristo, a ideia da palavra, 
de quem é portador da palavra. Não sei 
sinceramente se Scorsese é cineasta 
para trabalhar essa transcendência, 
muito do domínio da crença, da fé, 
da abstração. A sensação que tenho 
é que esta não é uma história para os 
americanos, para o cinema que fazem, 
os seus formatos e para as obrigações 
que têm em relação ao mercado. O 
problema não é, aliás, deste ou daquele 
cineasta, mas da dificuldade de rela-
cionar uma história com este tipo de 
exigências e os formatos literais que o 
cinema americano tem para se apre-
sentar ao mundo. Parece um paradoxo.
 
Filmar Os olhos da Ásia foi uma expe-
riência intensa?
Muito forte. E filmei a parte do Japão na 

serra de Sintra. Propuseram-me filmar 
numas aldeias japonesas, que são uma 
espécie de hollywoods pequenas, onde 
fazem filmes de época, filmes de samu-
rais, mas preferi trabalhar aqui, com 
os atores que vieram todos do Japão, 
tal como o guarda-roupa, as perucas, 
os adereços, até as selas e arreios dos 
cavalos.
 
Porquê?
Porque não quis perder o controlo do 
filme, que é muito artesanal. Filmar foi 
o mais simples, o complicado foi cons-
truir o mundo à medida do que estava 
escrito, e com meios muito calculados. 
E ainda mais foi encontrar uma escrita 
que respeitasse o conceito do filme, 
os seus compromissos com a história, 
mas também com o presente. Por outro 
lado, dirigi os atores como se estivesse a 
fazer um filme mudo, porque não per-
cebia japonês. Guiei-me portanto pelo 
ritmo das frases e não pelo significado 
das palavras. Hoje em dia, penso que já 
não seria possível fazer este filme.
 
Não?
A economia do cinema, os eixos de 
circulação do dinheiro, já são dema-
siadamente complexos para permitir 
projetos tão límpidos. Nenhum destes 
problemas é naturalmente um proble-
ma que o Scorsese tenha tido, imagino 
eu. Nós, desde o começo, partimos de 
uma posição de resistência, e de uma 
certa crença na necessidade de teste-
munho do cinema. Por isso, me senti 
sempre tão próximo dos personagens 
da história, dos seus dramas.JM.L.N.

MEMBRO HONORÁRIO DA ORDEM DO INFANTE D. HENRIQUE
MEMBRO HONORÁRIO DA ORDEM DA LIBERDADE

GRANDE PRÉMIO DE POESIA ANTÓNIO FEIJÓ
APE/C.M. PONTE DE LIMA

REGULAMENTO

Rua S. Domingos à Lapa, 17 | 1200-832 LISBOA • PORTUGAL | Telefone +351 21 397 18 99 | Fax +351 21 397 23 41
e-mail: info@apescritores.pt | http://www.apescritores.pt

1.  O Grande Prémio de Poesia António Feijó APE/C.M. Ponte de Lima, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores (APE) com 
a Câmara Municipal de Ponte de Lima, que o patrocina, tal como a Caixa Agrícola, destina-se a galardoar em cada ano um livro 
em português e de autor português, publicado integralmente e em 1.ª edição no ano de 2016.

2. O valor deste Grande Prémio, a cujo concurso não são admitidas obras póstumas, é de €10.000,00.
3.  A divulgação do Regulamento é feita através dos meios de comunicação social, incluindo electrónicos, circulares aos sócios da 

APE e comunicação às entidades directamente interessadas.
4.  De cada livro concorrente serão enviados cinco exemplares para a Sede da APE (Rua de São Domingos à Lapa, 17 – 1200-832 

Lisboa), destinados aos membros do júri e à Biblioteca, devendo ser entregues, até 24 de Fevereiro de 2017.
5. A Direcção da APE designará os três membros do Júri, que não poderá integrar poetas ou editores com livros a concurso.
6.  De ano para ano o Júri será parcialmente renovado, não podendo qualquer dos seus elementos participar nele mais de dois anos 

consecutivos.
7.  O Júri disporá de trinta dias ou sessenta no máximo, caso tal justifique, para deliberar, reunindo, nesse período de tempo, sempre 

que achar conveniente.
¶ 1.º -  O Grande Prémio será atribuído a um único livro e não ao conjunto da obra do seu autor. A deliberação é tomada por maioria 

simples, excluindo-se sempre a posição de abstenção, bem como a possibilidade de atribuição ex aequo e de menções hon-
rosas.

¶ 2.º - O Grande Prémio não será atribuído se o Júri entender que nenhuma das obras em concurso o justifica.
¶ 3.º -  Tomada a deliberação, de que não cabe recurso, o Júri lavrará uma acta final que, em anexo, poderá conter declarações indi-

viduais de voto de qualquer dos seus membros.
8.  O Coordenador do Grande Prémio, membro da Direcção da APE, prestará, nas sessões que vierem a realizar-se, todo o apoio 

necessário ao funcionamento do Júri.
9.  Far-se-á o anúncio da obra premiada logo após a deliberação do Júri, dando-se mais tarde a conhecer, em momento oportuno e 

pelos meios considerados idóneos, os fundamentos da opção deste, designadamente através da divulgação das declarações de 
voto dos seus membros, quando existirem.

10.  A entrega do Grande Prémio ao autor galardoado ocorrerá numa cerimónia pública que terá lugar em Ponte de Lima, a definir 
na altura adequada.

11.  As edições subsequentes da obra galardoada deverão referenciar, em lugar destacado do volume e da cinta, de forma correcta, o 
Grande Prémio e a entidade patrocinadora. Assim: Grande Prémio de Poesia António Feijó APE/C.M. de Ponte de Lima – 2016

© 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   *   18 a 31 de janeiro de 201724 * artes   FILMES

valências que as caracterizam. 
As ninfas inspiradoras, de subtil 
beleza, motes de poesia e eleva-
ção; e as ninjas, que mergulham 
até ao fundo do mar, com ágeis 
movimentos heróicos.

Tal como A Mãe e o Mar, de 
Gonçalo Tocha, e  É o Amor, de João 

Poesia subaquática

 Cláudia Varejão voou até ao 
Próximo Oriente, a uma remota 
vila piscatória do Japão, para 
descobrir a realidade por detrás da 
lenda das pescadoras de pérolas. 
E a realidade é que elas existem. 
Têm filhos, família, hobbies e um 
emprego intermitente e perigoso, 
mas que já chegou a ser muito 
bem pago. A mais impressionante 
revelação do filme de Cláudia é 
que tudo continua intensamente 
artesanal, com mergulhos em 
apneia de faca em riste, para 
desbravar caminho. O filme é de 
cortar a respiração.

Contudo, numa opção sensível 
e atenta, Cláudia Varejão evita o 
estilo de reportagem jornalística, 
não se preocupa com uma apre-
sentação explícita da comunidade 
ou explicação para aquela ativida-

de tão ancestral quanto misteriosa. 
Aliás, em momento algum qualquer 
uma daquelas "ninjas subaquáticas" 
fala diretamente para a câmara. 
Tudo o que Cláudia nos conta é feita 
através da amálgama de momentos 
do seu quotidiano. Nesse sentido, a 
realizadora, versátil, usa elementos 
da ficção para o seu documentá-
rio. Elementos que passam não 
só por uma certa naturalidade no 
ambiente filmado, que seria típica, 
por exemplo, de uma ficção do 
cinema romeno; mas também por 
um imenso cuidado estético, onde 
se percebe bom gosto e rigor no 
sítio onde se coloca a câmara, como 
se, em vez de personagens reais, 
estivesse perante atores com grande 
capacidade de improviso. Parece 
assim haver um hábil controlo do 
incontrolável.

As imagens são de facto lindís-
simas. E não se ficam por planos 
de soslaio ou à distância. Esses 
enquadramentos naturalistas 
são conseguidos mesmo com as 
personagens em primeiro planos, 
viradas de frente para a câmara.

Essa qualidade fotográfica, 
transversal ao filme, ganha um 
outro fulgor com a captação 
das imagens subaquáticas. Ali 
é mais do que um vislumbre 
Cousteau. É quando o filme cele-
bra toda a sua dimensão poética, 
prolongando os momentos azuis, 
como se revelasse um segredo 
ou destilasse um pedaço da alma 
daquelas mulheres. É aque-
le momento, em que tal Clark 
Kent, as mulheres vestem o seu 
fato de super-heroínas e reve-
lam-se figuras híbridas, meio 
humanas, meio peixes, com uma 
aura mitológica que as aproxi-
ma de um mundo que, sendo 
fantástico, é tão real quanto 
as pérolas que elas pescam. Se 
quisermos, o filme junta as duas 

Canijo, tendo também o mar em 
fundo, Ama San faz uma reflexão 
poética sobre a condição femi-
nina. Sobre a força e a indepen-
dência das mulheres, revelando 
notáveis exceções num mundo 
dominado por homens. A fragili-
dade é apenas aparente. J M.H.

Ama-San Pescadoras de pérolas

Onde estão os homens?
Tradicionalmente, nesta vila, 
os homens são pescadores e vão 
para o alto mar. Mas na década de 
60 e de 70, as amas começaram 
a ganhar muito dinheiro, então 
os homens deixaram de traba-
lhar. Especificamente no filme, 
coincidiu o facto de duas delas 
serem viúvas. Há muitos filmes 
só com homens, mas ninguém 
estranha. Quando há filmes só 
com mulheres é que as pessoas se 
perguntam.

O Japão tem uma presença forte no 
imaginário português. Encontrou o 
que esperava?
Fui para um contexto muito 
particular, de classe média-
baixa, onde não há um 
conhecimento histórico 
aprofundado. Não consegui 
sentir essa ligação cultural. 
Curiosamente, à parte de alguns 
elementos da gastronomia, 
onde senti mais afinidade foi 
na língua. Há palavras que se 
tocam.

Cláudia Varejão
Ninjas e ninfas

 Cláudia Varejão, premiada realiza-
dora de ficção e documentário, viajou 
até uma remota vila japonesa, para 
descobrir as fantásticas pescadoras 
de pérolas. Mulheres que, seguindo 
uma tradição milenar, mergulham 
em apneia no oceano em busca das 
pequenas esferas brilhantes. Mas, 
mais do que um documento sobre este 
incrível ofício, a realizadora fez um 
filme extraordinariamente humano, 
sobre a força e natureza feminina.

Jornal de Letras: Há muitas histórias 
para contar mais perto de si, contudo 
foi filmar para o Japão. O que a levou a 
terras tão distantes?
Cláudia Varejão: A curiosidade. Soube 
da existência destas mulheres através 
de um livro de poesia da Sónia Batista. 
Pensei que era uma espécie de mito 
ficcionado. Mas, quando comecei a 
pesquisar, apercebi-me de que era 
real, que existiam mesmo aquelas 
mulheres pescadoras de pérolas, que 
se tratava de uma tradição muito an-
tiga em risco de desaparecer. Percebi 
que toda a sua prática, o seu quotidia-

no, reunia em si uma narrativa. E quis 
fazer o filme.

Se já num filme comum, com uma 
pequena equipa, a produção é com-
plicada, filmar no Japão deve ter sido 
bastante atribulado...
Foi mais demorado. Os percalços 
são semelhantes. Tivermos algumas 
questões com o financiamento e 
também, claro, a questão da língua. 
Fui duas vezes ao Japão. A primei-
ra foi com uma bolsa da Fundação 
Oriente, em que fiz uma pesquisa, 
uma repérage para escolher a vila 
em que queria filmar. E também um 
levantamento fotográfico que resultou 
numa exposição e num livro. Tive que 
ir acompanhada com uma amiga que 
falava japonês. 

Não fala japonês, como contornou esse 
obstáculo?
Na rodagem , com o financiamento do 
ICA, escolhi uma equipa muito reduzi-
da, com a Aya Koetzki, como assistente 
de realização, e o Takashi Sugimoto, 
para o som. Ambos japoneses residen-
tes em Portugal. Nunca comunicava 
diretamente com as pessoas, mas 
sim através da Aya. Mas acho que isso 

acaba por resultar numa atenção nar-
rativa aos gestos, aos olhares. Temos a 
capacidade de entender o outro através 
de ferramentas que não a língua.

Ganham-se outras coisas?
Há uma intimidade no filme que 
também resulta da questão da língua. 
Elas não falam diretamente comigo, 
ignoram-me. E ao ignorarem-me, ig-
noram também a câmara, o que dá ao 
filme uma certa naturalidade. Não falar 
a mesma língua até foi uma vantagem. 

Há um contraste entre o Japão tecno-
logicamente de ponta e as tradições 
milenares que não se perdem. O filme 
também fala disso...
A história das Amas começou com 
algo artesanal, de mergulhar em ap-
neia, mas ao longo das décadas foram 
introduzindo inovações, como os fa-
tos de mergulho. Hoje em dia, as mais 
novas vão ver ao Iphone como está o 
tempo. Há um encontro de gerações 
e de formas de viver. Elas são uma 
espécie de Ninjas do Mar, a mistura 
entre o artesanal e o contemporâneo 
é fascinante. 

O filme fez um ótimo percurso por 
festivais, vencendo o DocLisboa, e 
agora estreia em sala. Quais são as 
expectativas?
O filme traz em si um lado exó-
tico que é apelativo. Penso que 
depois as pessoas transcendem 
isso e sentem uma proximidade 
real. Não é um filme etnográfico, 
sobre o ofício em si, mas sobre a 
força das mulheres. Tem recebido 
alguns prémios e e isso vale o que 
vale. Os prémios vêm ancorados 
nas personagens, que têm muita 
força, e isso é exterior a mim, mas 
também no olhar plástico e nar-
rativo. É muito bom o filme ir para 
sala e ser visto por mais pessoas. 
Só tenho pena que as Amas não 
possam acompanhar mais o filme 
e ouvir o que se tem dito sobre ele. 
A verdade é que algumas daquelas 
mulheres nunca foram sequer a 
Tóquio, são pessoas muito sim-
ples, que não poderão ter acesso a 
esta aventura.

Ao longo do seu percurso tem trabalha-
do quer em ficção quer em documentá-
rio. Pretende continuar a fazê-lo?
Sem dúvida. Na minha forma de 
trabalhar pouco muda. Acontece 
apenas que, no documentário, a 
equipa é mais reduzida  e não se 
trabalha com atores. Mas na apro-
ximação às pessoas, na técnica e na 
emoção não há diferença. Cada vez 
penso menos em géneros e gostaria 
de  fazer um encontro entre as 
linguagens. Descobrir um caminho 
intermédio.

É o que vai fazer no próximo filme?
Tive um financiamento para um 
documentário. Mas é algo estru-
turado e definido que até pode ter 
uma primeira leitura de ficção. É 
um filme de retratos, sobre pessoas 
e animais que se tornam parecidos 
uns com os outros através da con-
vivência, ao longo dos tempos.J  

Cláudia Varejão Na rodagem de Ama-San

Depois de ter sido premiado no DocLisboa, 
Ama-San, documentário sobre as pescadoras de 
pérolas japonesas, tem a sua estreia comercial, 
no próximo dia 26. O JL entrevista a realizadora 
e faz a crítica ao filme

Manuel Halpern
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TEATRO
Helena Simões

 Os destinatários destes espetáculos 
são as crianças dos 6 aos 12 anos, mas 
as famílias e os adultos também são 
convocados para esta proposta a partir 
da releitura dos contos de fadas dos 
famosos irmãos Grimm. Concebido 
por Tiago Cadete, Pangeia estreou no 
Pequeno Auditório da Culturgest, onde 
fica apenas uma semana.

A fórmula encontrada reside numa 
instalação de objetos que nos guiam 
visual e sonoramente através das histó-
rias que cada um evoca; não são objetos 
quaisquer, mas “personagens-chave” 
essenciais para a magia dessas histórias 
primordiais. A pesquisa foi exausti-
va, tomou como corpus do trabalho a 
leitura de 200 contos e a identificação 
sistemática de todos os objetos, nomes 
de personagens, fórmulas literárias 
de início de fim do conto, peripécias 
recorrentes, etc.; todos os dados foram 
elencados em listas, gráficos, tabelas, 
catálogos e depois cruzados de modo a 
estabelecerem relações de identidade e 
a tornarem possível contar as histórias 

outra vez, agora sob o ponto de vista 
dos objetos.

A fase de criação do espetáculo foi 
feita em cooperação com o Serviço 
Cultural da Culturgest, onde Tiago 
Cadete e a sua equipa artística orienta-
ram, durante as férias de Natal, oficinas 
de expressão dramática, visual e de 
interpretação com vista à experi-
mentação em torno do espetáculo, 
justamente para aprofundarem os eixos 
da metodologia: como organizar uma 
coleção de objetos e que novas histó-
rias podem ser contadas através dessa 
organização de objetos que fazem parte 
da memória colectiva. O resultado está 
à vista e o espetáculo oferece de facto 
uma coleção de 200 objetos, expos-
tos criteriosamente por categorias, 
recriando a ideia dos Gabinetes de 
Curiosidades criados no século XVI que 
reuniam objetos raros, e que foram os 
predecessores dos Museus de Arte.

Teatralmente, tal exposição, em 
quatro mesas ligadas como uma longa 
bancada de laboratório, resulta ceno-

graficamente de modo muito poderoso 
e aglutinador de toda a ação; os objetos 
são tratados como preciosidades, deli-
cadamente posicionados e identificados 
pelo conto a que pertencem. A solução 
dramatúrgica surge por intermédio de 
dois atores, dois intrépidos investiga-
dores que, à semelhança dos heróis 
dos contos, partem à descoberta do 
mistério daqueles objetos vivos. São 
dois jovens cientistas confrontados com 
as dificuldades de carreira e as dúvidas 
profissionais e que vão estabelecer a 
ponte com os jovens espectadores, con-
vidando-os a participar na investigação 
e a fazerem parte da equipa, observan-
do e literalmente ouvindo os objetos, 
pois estes têm voz, audível através de 
auriculares ligados a cada objeto. 

Excelente prestação de Leonor 
Cabral e Bernardo Almeida que com 
saber e alegria dão corpo a estas 
personagens, vestindo a bata branca de 
investigadores por cima de originais e 
coloridos figurinos de Carlota Lagido, a 
lembrarem a fantasia da temática pri-

manece como modelo vivo e fonte de 
invenção e de atualização e como sede 
da ilusão, do fascínio e do maravilhoso. 
A comprová-lo está este espetáculo de 
grande coerência conceptual e rigor 
plástico.

› PANGEIA
a partir dos irmãos Grimm, Criação e instalação 
visual/sonora Tiago Cadete, Pesquiza de projeto 
Tiago Cadete, Jonas Lopes, Leonor Cabral e Bernardo 
Almeida, com Leonor Cabral e Bernardo de Almeida, 
Figurinos Carlota Lagido, Direção técnica Nuno Pati-
nho, acolhimento ensaios Polo Cultural das Gaivotas, 
Espaço Eira/Teatro da Voz. Coprodução Culturgest, 
Produção EIRA. 

Culturgest, sábado e domingo, 21 e 22 janeiro, às 
11h e às 16h.

Todos os objetos do mundo

Pangeia Leonor Cabral e Bernardo Almeida numa cena da peça

mordial. Entre a “realidade” das suas 
profissões e a magia do seu trabalho 
são encantados pelo feitiço dos objetos, 
testemunhas de vários sortilégios, a 
ponto de questionarem a própria in-
vestigação.  Mas são os mesmos objetos 
que os salvam do desânimo a partir 
do momento em que colocam a sua 
criatividade ao serviço da “escrita” de 
novas histórias.

Passados mais de dois séculos sobre 
a publicação (o 1º volume em 1812 e 
o 2º em 1815), das narrativas orais da 
Idade Média recolhidas e tratadas pelos 
irmãos Jacob e Wilhelm Grimm e que 
dariam forma à literatura infantil, a 
fórmula ideal do “conto de fadas” per-
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Sofia Soromenho

 O espetáculo Climas de André 
Braga e Cláudia Figueiredo 
(Circolando) estreou no final de 
2016 no Teatro Nacional São João 
(Porto) e é agora apresentado na 
Culturgest (Lisboa) no próximo 
fim-de-semana, nos dias 20 e 21 
de janeiro, seguindo depois para o 
Teatro Aveirense em fevereiro.

O aquecimento global, o tempo, 
a pressão atmosférica, a paisagem, 
foram estímulos iniciais, que alia-
dos ao Diário das Nuvens de Goethe 
deram o mote para a pesquisa co-
reográfica deste espetáculo. Qual 
o impacto que as transformações 
climatéricas têm no ambiente? 
Na vida? De que modo é que os 
fenómenos naturais influenciam o 
ser humano? 

Se a Terra se tem vindo a 
modificar com o tempo – tempo 
cronológico e tempo climatérico 
– também nesta viagem o tempo 
influencia e altera não só o meio 
ambiente, mas também o com-
portamento e o corpo. Mais do 
que uma tempestade que provoca 

uma enchente de chuvas e lama 
que destrói casas e prédios, uma 
tempestade individual que atinge 
as pessoas e as relações humanas. 
Neste espetáculo somos confronta-
dos com diversas situações, numa 
espécie de laboratório climatérico, 
que se alteram constantemente 
como se um termómetro oscilas-
se entre frio e calor extremos; e 
onde ocorressem inesperadamen-
te sucessivos desastres naturais, 
tempestades, terramotos, bombas 
nucleares.

O cenário extremamente 
plástico vai-se transformando ao 
longo da peça; tanto pode ser um 
sanatório, como uma estância de 
férias, um laboratório artístico ou 
uma espécie de subúrbio, que seja 
no frio, seja no calor intenso não 
tem salvação. Um local habitado 
por seres hipersensíveis às alte-
rações climatéricas que reagem 
intensamente a esses estímulos – 
um aquecimento global que ao ní-
vel individual provoca um estado 
febril e há uma pressão constante 

como se algo estivesse prestes a 
explodir. Há urgência, há pessoas 
em constante desequilíbrio… 
pessoas que se desencontram na 
vida quotidiana e que experimen-
tam tentativas consecutivas para 
construírem algo maior, desco-
nhecido, tentativas essas que se 
sucedem independentemente das 
alterações que surgem neste cená-
rio em constante mutação. Se de 
início parece ser uma estância de 
férias em que o caos é controlado, 
os corpos de seis intérpretes (três 
mulheres e três homens) denun-
ciam uma agitação incontrolável 
que vai crescendo ao longo da 
peça. Uma estância de férias ou 
um sanatório que nada têm de 

improvisações exaustivas acerca 
dos temas propostos. Os intér-
pretes pesquisaram intensamente 
realizando longos períodos de 
improvisação e o resultado final 
evidencia este método – chegar a 
lugares imprevisíveis e permitir 
ao espectador a surpresa do im-
previsto. São intérpretes extrema-
mente virtuosos do ponto de vista 
técnico (da dança) que imprimem 
em cada movimento uma carga 
emotiva e física que arrebata o pú-
blico. Esta mais-valia está patente 
quer nos solos eletrizantes, quer 
nos duetos e trios que criam uma 
sensação de caos prestes a insur-
gir. Como uma bomba que está 
quase a rebentar ou um abismo 
muito próximo dos nossos pés.

Há também uma vibração 
constante que através dos am-
bientes sonoros e visuais (uma 
tela de vídeo gigante no fundo 
do palco) reforçam a sensação de 
tensão ininterrupta e comple-
mentam os ambientes/paisagens 
que atravessam este espetáculo: 
o céu, o fundo do mar, a água 
corrente, animais selvagens, ex-
plosões nucleares e muitas outras 
imagens. 

Climas é um espetáculo intenso 
e violento que provoca inúme-
ras sensações pessoais únicas e 
permite múltiplas leituras. São 
quase duas horas de constante 
ebulição numa viagem sensorial e 
emotiva que questiona a condição 
humana perante violentas pressões 
ambientais e sociais. J

Climas Conturbados

Climas de André Braga e Cláudia Figueiredo (Circolando)

são; a sanidade questionável do 
ser humano que se confronta dia-
riamente com os imprevistos ex-
ternos (meio ambiente) e internos 
(inquietações, dúvidas ou medos) 
que surgem sem aviso ou previ-
são, são coreografados frenetica-
mente ora em espasmos rítmicos 
ora em convulsões e movimentos 
orgânicos que pulsam e respiram 
por entre os diferentes quadros 
que se apresentam. Seja na relação 
a dois, seja ao nível individual, as 
transformações ocorrem violen-
tamente e são expressas através 
do corpo e da expressividade do 
movimento. Cláudia Figueiredo 
em conversa com o JL revela que 
o processo criativo foi baseado em 
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O segundo quadro de Mares cita 
Beethoven…
Sim, o tema do andamento lento 
da sétima sinfonia, que sempre 
me impressionou muito, pelo 
caráter fúnebre mas também 
leve… morte em movimento, é 
duma grande beleza. Transcrevi 
esse tema para instrumentos 
de alturas definidas, como o 
“glockenspiel”, o xilofone, 
crótalos, que permitem 
identificá-lo.

Deep Water Music remete não só 
para a canção Yellow Submarine 
mas também para uma sequência 
do filme com o mesmo nome, 
muito psicadélica.
Sim, tem essa referência. Pensei 
nessa canção por ter um tema 
muito forte, o que advém de 
ter poucas notas, com um 
ritmo muito definido. Mesmo 
que não cantemos as notas, 
basta marcarmos o ritmo para 
identificar o tema. Construí uma 
narrativa até ele ser reconhecido 
pelos instrumentos de pele, 
tímpanos, um bombo e alguns 
instrumentos auxiliares, um 
deles uma caixinha de música 
com o tema de Yellow Submarine. 
Em concerto, as pessoas julgam 
tratar-se de música eletrónica, 
um rádio ou uma fita magnética. 
São efeitos acústicos reais e 
sempre um pouco diferentes, 
porque são sons um pouco 
aleatórios e contrastam com as 
texturas rítmicas definidas e 
obsessivas da peça.

A complexidade e virtuosidade da 
escrita para estes instrumentos 
sugere que domina…
Eu não sei tocá-los, mas ao fim 
de tantos anos de trabalho com o 
Drumming estabeleceu-se uma 
enorme empatia, o que me dá 
liberdade de experimentação. 
Altero quando sugerem que 
determinado aspeto poderá 
resultar melhor doutra maneira, 
temos um trabalho quase 
coletivo. A ideia musical parte de 
mim mas encontro neles a maior 
recetividade. Por outro lado, 
lendo a partitura, ou escutando 
mais atentamente, percebe-se 
que a escrita é complexa, mas 
a minha preocupação foi que 
a escuta seja fluida. Ali não há 
nada para o ouvinte perceber, 
mas sim para sentir, para 
vivenciar. 

Qual foi o conceito da escrita?
Não tenho uma teoria. Trata-
se apenas apenas de imagens 
que constroem uma narrativa, 
sem contornos definidos. E 
também de descrever como 
vejo a dinâmica da água em 
movimento, o choque com 
as massas continentais… Há 
ali duas forças: a música de 
caráter fluido, horizontal, e a de 
caráter duro, vertical. Em toda 
a história da música do ocidente 
temos descrições de impressões 
aquáticas: no Romantismo, 
em Schubert, no ciclo A Bela 

António Chagas Rosa
Uma ode marítima

 Foi um dos CDs mais sugestivos 
da música contemporânea 
portuguesa publicados em 2016. 
Mares, assim se chama, o terceiro 
com obras de António Chagas 
Rosa, sob chancela do MPMP, 
interpretado pelo Drumming 
- Grupo de Percussão, que 
encomendou três das quatro 
peças nele incluídas. Duas delas 
vão voltar a ser tocadas pelo 
agrupamento em concerto, a 3 
de fevereiro, às 21 e 30, no Teatro 
do Campo Alegre, no Porto. Um 
reencontro com o compositor, 56 
anos, lisboeta, antigo pianista, 
prof. da Universidade de Aveiro 
e dinamizador dos Festivais de 
Outono da cidade, mas sobretudo 
autor de muitos ciclos de canções, 
música de câmara, sinfónica e 
duas óperas. Em projeto estão 
um ciclo de peças para piano solo 
(o regresso à escrita para o seu 
instrumento), uma encomenda 
para grande coro e órgão, com 
textos de Walt Whitman, e 
uma ópera de câmara para a 
Companhia de Ópera do Castelo, 
a partir duma novela de Mário 
de Sá Carneiro. Por estes dias, 
o mergulho é na sua obra para 
percussão. 

Jornal de Letras: Como foi a génese 
deste disco?
ACR – Depois de ter escrito Mares, 
já tinha corpo de composição 
suficiente para um CD, apenas 
acrescentei uma peça, Yemaya’s 
Song, escrita em 2013. Mas o 
início da minha colaboração com 
o Drumming data de 2002, altura 
em que me foi encomendada a 
Deep Water Music. A ideia era 
uma paráfrase em torno dum 
tema da pop muito conhecido e 
peguei no Yellow Submarine, dos 
Beatles. Depois o Miguel Bernat, 
diretor artístico do Drumming, 
lançou-me o repto de escrever 
uma peça de grande formato para 
o grupo, sobre os mares, que 
pudesse fazer contraponto a uma 
obra do Gérard Grisey chamada 
Le Noir de l’Étoile. 

Achou o desafio difícil?
Sim, dado serem instrumentos 
de percussão, embora uma paleta 

enorme. Mas depois de refletir 
achei uma boa ideia, porque 
o som dos mares tem tanto de 
fluido como de percussivo. Pus-
me à escuta do mar na Ericeira, 
atentamente, ao longo de anos, 
e fui desmontando o som das 
ondas, que tem um crescendo, 
um clímax e um decrescendo. 
Distribuir esse movimento por 
instrumentos de percussão é 
difícil mas tive toda a liberdade 
para recorrer ao instrumental 
do grupo e experimentar. Eles 
têm muitos instrumentos de 
sua encomenda, feitos por 
medida, alguns ainda em projeto. 
Aproveitei os que são pouco 
utilizados, como os “log drums” 
ou um chiculo, de Moçambique. 
Claro que é difícil fazer circular a 
peça entre ensembles que não têm 
este instrumental. 

Foi estimulante transpor a 
ideia da água para este tipo de 
instrumentação?
Sim. Nem todos os instrumentos 
de percussão são batidos com 
uma baqueta. Há muitos que 
são exóticos, variados, alguns 
contêm água. Por exemplo, o 
water drum é um alguidar com 
água, com uma espécie de cabaça 
virada ao contrário, percutido 
com o punho, e o som é surdo, 
bastante agradável, um som de 
água. Outros instrumentos têm 

a forma dum tambor, com uma 
pele em cima e outra em baixo, e 
contêm umas bolinhas de vidro 
que produzem o som de areia ou 
de seixos na praia. E os tímpanos 
modernos têm um pedal, que 
permite esticar a pele, variando 
a altura do som. Se se utilizar 
o pedal gradualmente obtém-
se uma transformação do som 
inicial, que tendemos a associar a 
algo fluido. Tirei partido de tudo 
isto e ainda de mais instrumentos 
que concorreram para transmitir 
estas muitas frequências do som 
do mar. 

Quantos instrumentos foram 
utilizados?
Mares usa 110 instrumentos em 
palco, distribuídos por seis “sets”. 
Os programadores ficam muito 
impressionados quando veem o 
palco ocupado. 

Moleira; há óperas em que 
são descritas tempestades 
marítimas; muita música de 
Ravel e Debussy é alusiva à 
água. 

Tem a perceção de que, entre 
as suas obras, as deste disco são 
das mais comunicativas para um 
público pouco habituado a música 
contemporânea?
Acho que esta música pode 
agradar a quem estiver 
disposto a escutar sem nenhum 
preconceito, a pessoas que não 
frequentam concertos de música 
contemporânea, os quais muitas 
vezes apresenta programas 
autofágicos: a segunda peça 
come a primeira, a terceira 
come a segunda (risos) e o 
público não leva nada para casa. 
É certo que há programadores 
muito inteligentes, que sabem 
captar públicos. Eu gosto duma 
fórmula de concerto que inclua 
mais do que exclua, em que haja 
obras de épocas diferentes…
Os concertos do Drumming 
reúnem público entusiasta, 
enche as salas, gosta de música 
de percussão e talvez não ouça 
quartetos de cordas (risos). 
Nesses concertos não me sinto 
num cantinho da música 
erudita contemporânea, mas 
num espaço de liberdade, onde 
as pessoas gostam da minha 
música

É importante para si que a sua 
música seja apreciada por um 
público mais vasto?
Acho legítimo que os 
compositores gostem que a sua 
música seja apreciada. Para mim 
é uma questão muito profunda, 
não tem a ver com vaidade. Quem 
acredita no seu trabalho nesta 
estrada difícil, e vai vencendo 
no dia-a-dia porque a música 
lhe traz satisfação e projeta 
momentos de beleza, essa partilha 
é benéfica, curativa - há algo de 
generoso nesse processo e ficamos 
mais ricos. 

Mesmo que não haja uma 
compreensão da obra?
Sim. Quem vai a um concerto 
fruir um dos últimos Quartetos 
de Beethoven, talvez perceba 
na linguagem, no estilo, como 
o classicismo evolui para uma 
maior liberdade, anunciando o 
romantismo, etc.; mas sem essa 
informação, o que fica é o som 
que vive. Eu visualizo imagens 
da natureza, uma savana com 
zebras, porque tem o mesmo tipo 
de dinâmica, tem swing, tem 
vida, tem algo que dá à luz outras 
coisas. 

Imagina Mares a ser tocado num 
programa que incluísse, por 
exemplo, La Mer, de Debussy, 
apesar da diferença do efetivo 
instrumental?
Claro, seria maravilhoso, já 
pensei nisso (risos), embora não 
me caiba a mim fazer esse tipo de 
proposta. J

António Chagas Rosa Autor de muitos ciclos de canções, música de câmara, 
sinfónica e duas óperas
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Manuela Paraíso

Compositor já com larga obra, o terceiro e último CD com músicas suas, 
Mares, destacou-se no ano que há pouco findou. E essas músicas vão 
em breve voltar a ser executadas em público, no Porto. Aqui ouvimos o 
antigo pianista e agora também prof. da Universidade de Aveiro

Mares usa 110 
instrumentos em palco, 
distribuídos por seis 
“sets”. Há muitos que 
são exóticos, variados, 
alguns contêm água

“
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CLÁSSICA

 O maestro John Eliot Gardiner e a pianista 
Maria João Pires, num mesmo palco, numa 
mesma demanda, uma mesma paixão, um 
mesmo sentido do romantismo, das suas 
cores, do que de mais fascinante nele se 
revela. O encontro data de janeiro de 2014, 
no Barbican Hall, na capital britânica, contou 
com a Orquestra Sinfónica de Londres e um 
programa que combina dois grandes amigos, 
dois nomes maiores do Romantismo alemão, 
Mendelssohn e Schumann. A 
memória desse encontro surge 
agora num volume duplo, que 
combina uma versão áudio 
(SACD), e uma versão vídeo, em 
Blu-Ray, com a gravação integral 
do concerto.

O programa que pode ser se-
guido num e noutro disco reúne 
a Abertura em Si menor, “As 
Hébridas” (“A gruta do Fingal”), 
op.26, e a Sinfonia n.º 3, em Lá 
menor, “Escocesa”, op.56, de 
Felix Mendelssohn, mais o Con-
certo para piano em Lá menor, 
op.54, de Robert Schumann. 
O Blu-Ray junta à imagem o 
“encore” de Maria João Pires – 

um exemplar, lento e muito delicado “Vogel 
als Prophet” (“O pássaro como profeta”), 
das “Waldszenen” (“Cenas da floresta”), de 
Schumann –, e permite perceber a satisfação 
do público, dos músicos e a “coreografia” da 
orquestra, com os violinos e as violas de arco 
a tocarem de pé.

Nas notas de programa que acompanham 
o CD, Gardiner explica como as duas obras 
de Mendelssohn demonstram o poder des-

critivo do compositor, e como 
o seu gosto por aguarelas, que 
pintava, marcou igualmente o 
seu idioma. “As Hébridas” e a 
3.ª Sinfonia têm origem numa 
mesma viagem de Mendelsso-
hn à Escócia, em 1829, mas só 
mais tarde ganham forma: a 
abertura, em 1834; a Sinfonia, 
em 1842. Uma e outra estão 
impregnadas de imagens das 
terras altas, que incorporam 
a experiência aí vivida, mais 
do que a sua pura descrição. A 
abertura remete para “A gruta 
do Fingal”, nas ilhas Hébridas, 
sujeita às variações das marés; 
a Sinfonia, que levou Richard 

Wagner a considerar Mendelssohn “um 
paisagista de primeira ordem”, combina as 
lendas, as tradições, os temas populares, as 
sonoridades típicas e as paisagens gran-
diosas da Escócia, como numa verdadeira 
pintura em música. O Concerto de Schu-
mann, por seu lado, terminado em 1845, um 
ano antes da morte de Mendelssohn, parece 
reforçar o ambiente, num diálogo perma-
nente com cada grupo de instrumentos da 
orquestra.

As interpretações são primorosas. O Con-
certo de Schumann traz efetivamente a visão 
de Maria João Pires da obra, mas a orquestra 
parece ganhar em clareza e luminosidade, 
tendo em conta a sua gravação anterior desta 
obra, com Claudio Abbado e a Orquestra de 
Câmara da Europa (Deutsche Grammophon). 
Na Abertura e na Sinfonia, que encerra o CD, 
Gardiner prima pela perfeição de cada instan-
te, fazendo justiça á procura da “cor” espe-
cífica de determinado momento, confessada 
por Mendelssohn. Na Sinfonia, tudo conflui 
para um final memorável, entre as sonorida-
des das madeiras e o silêncio que prenuncia a 
coda. 

As três obras, como explica Gardiner no 
seu texto, são exemplos perfeitos do alcance 
dos dois compositores, amigos e parceiros 
em Leipzig. Neste encontro, são exemplos 
perfeitos do alcance dos seus intérpretes, da 
essência que revelam e do que do que de mais 
universal e humano nelas se traduz. J MARIA 
AUGUSTA GONÇALVES

Um programa perfeito

› Maria João Pires, 
Orquesta Sinfónica de 
Londres, John Eliot 
Gardiner
MENDELSSOHN E 
SCHUMANN
LSO Live, SACD+Blu-Ray

› Sofia Vitória
ECHOES
Casa Fernando Pessoa

Agora é que  
vem o Diabo

 O panorama da 
música tradicio-
nal portuguesa 
é rico e variado, 
apesar de muitas 
vezes não ter 
a visibilidade 
que merece. 

Os conimbricenses Diabo a Sete são 
disso exemplo. Abordam a tradição 
de uma forma conceptual, com uma 
linguagem própria, através de temas 
originais, com letras quase sempre 
de Miguel Cardina e música de vários 
elementos da banda, com predomi-
nância de Pedro Damasceno. Ou seja, 
os Diabo a Sete têm um olhar dinâmico 
sobre a tradição e a música popular, 
como algo em constante devir, que 
não se mantém fechado no espaço e no 
tempo, mas sim que se reinventa tam-
bém através de novas melodias e letras. 
Esse feito neo-folclórico é conseguido 
através desta junção de sete bons mú-
sicos que dão aos temas um colorido 
de arranjos, conseguido através do uso 
de instrumentos como gaitas de foles, 
flautas, cavaquinho, sanfona, harpa, ao 
lado de guitarra, bateria e baixo. Uma 
tradição que se redescobre. 

› Diabo a Sete
FIGURA DE GENTE
Sons Vadios

MANUEL HALPERN

que a guitarra portuguesa joga com 
as percussões de Quiné. A sua voz, 
segura e sóbria, madura e fresca, 
confere uma unidade espiritual aos 
12 temas. Em Eu, Ela Vaz afirma-se 
como uma voz alternativa dentro da 
tradição portuguesa, entre o fado e 
o mundo.

› Ela Vaz
EU
Ed autor

Pessoa em inglês
 Foi como des-

cobrir o Ovo de 
Colombo. Sofia 
Vitória, cantora 
de formação 
jazzística, inter-
preta poemas de 
Fernando Pessoa 

e o seu pseudónimo Alexander 
Search em inglês. Claro que a obra 
anglófona não é a mais significativa 
de Pessoa, contudo, foneticamen-
te, é aquela que mais facilmente se 
adapta à música que Sofia gosta de 
cantar. Mas o verdadeiro golpe de 
asa foi pedir a bons compositores 
que encontrassem a música para 
estas palavras. E assim no disco en-
contramos temas de Mário Laginha, 
José Mário Branco, José Peixoto, 
Amélia Muge, António Zambujo, 
João Paulo Esteves da Silva e até da 
própria Sofia Vitória. É assim que, 
depois da surpreendente estreia, 
com Luís Figueiredo, com Palavra 
de Mulher, em que cantava Chico 
Buarque, Sofia descobre o impor-
tante ponto de viragem, de como 
ser portuguesa e universal.

› Charlie Haden - Liberation Music 
Orchestra
TIME/LIFE (SONG FOR THE 
WHALES AND OTHER BEINGS)
2016 Impulse! / Universal, 54’

ANDRÉ PINTO

POP

Ela voz
 Não se sabe se 

fica aquém ou 
além do fado. O 
primeiro álbum 
de Ela Vaz é 
fruto de um 
percurso rico e 
variado, que não 

se confinou a um género. Influen-
ciado pelo seu irmão, o produtor 
Rui Vaz, entretanto falecido, Ela 
concorreu à grande noite do fado, 
em 2007, colocando um pé bem as-
sente na tradição. Mas, sem perder 
o fado de vista, arriscou umar por 
outros mares, integrando um dos 
mais improváveis projetos de fusão 
étnica, o Stockholm Lisboa Project, 
que unia as tradições portuguesa e 
sueca, com toques de música erudi-
ta. É esse percurso invulgar que faz 
com que Eu, o seu álbum de estreia, 
afirme uma linguagem própria de 
forma tão consistente. O reportório, 
maioritariamente composto por 
originais, situa-se assumidamen-
te entre o fado e outros cantares 
portugueses, nunca escondendo a 
influência de grandes cantautores, 
como José Afonso (Canção do Mar) 
ou José Mário Branco (Travessia 
do Deserto). Nos arranjos já se 
encontram os suaves contrastes, em 

dos em estúdio a partir de ideias 
que estavam já a ficar prontas 
para serem registadas. É a antiga 
cúmplice e amiga Carla Bley, aqui 
ao piano, quem completa o projeto 
em homenagem a Haden, sendo 
a principal compositora (três dos 
cinco temas), fazendo os arranjos 
musicais e produzindo o disco. 
Time/Life começa logo com uma 
das melhores versões de sempre de 
uma das melhores músicas do jazz, 
Blue In Green, do mítico álbum 
Kind of Blue, de Miles Davis. A 
música seguinte dá a todos os doze 
elementos da Liberation Music 
Orchestra oportunidade para 
fazerem um solo, com destaque 
para o sax de Tony Malaby. Silent 
Spring continua o espírito elegante 
do disco e a faixa seguinte tem um 
espírito arrepiante. O disco ter-
mina com a faixa título, dedicada 
às baleias; uma música que já co-
nhecíamos da banda Old and New 
Dreams, com Don Cherry, de 1979; 
Song for the whales que, além 
de Haden, revela de novo o sax 
de Malaby, desta vez em formato 
mais viril. A questão ambiental 
é também captada em palavras 
emocionadas, num curto discurso 
proferido pelo líder da Orchestra 
e mantidas em disco. Time / Life 
é naturalmente um álbum com 
um valor simbólico, por simboli-
zar a partida de um dos grandes 
músicos de jazz desta era. Mas é 
também um disco muito mais do 
que isso, tal é o valor intrínseco do 
ponto de vista estritamente musi-
cal, cheio de momentos elegíacos, 
mas nunca sombrios, pelo contrá-
rio iluminados e tocantes.

JAZZ

Sedimentação 
da memória

 Vem de três 
artífices não 
devidamente 
celebrados pelos 
anais da verve 
jazzística de 
pendor volátil 
esta pungen-

te especulação que conjetura a 
sedimentação da memória como 
gesto inadvertido, pela via do 
exercício do pensamento e da ação, 
bem como pela concentração mais 
subconsciente e profunda na in-
tangibilidade identitária da energia 
fantasista de cada ser. Calcorrean-
do ágil e habilmente as diagonais 
estilísticas que propõem cartogra-
far, as composições do eminente 
(e iminente septuagenário) Barry 
Guy amplificam-se por um vibran-
te expressionismo cromático nas 
cordas do seu contrabaixo, como 
nas teclas do piano de Marilyn 
Crispell e nas peles e metais da 
bateria de Paul Lytton. Catalisadas 
(e batizadas) pelas pinturas do bri-
tânico Hughie O’Donoghue, estas 
sete inflexões imponderavelmente 
sinestésicas articulam-se de modo 
elíptico entre contrastes de lanci-
nante alcance poético: confiança 
na pauta e desconfiança nas entre-
linhas do silêncio, pressão coletiva 
e impressão individual, tensão e 
intenção, conspiração e inspiração, 
contemplação e exaltação. Extre-
mos que não só se atraem, como se 
contagiam e ampliam mutuamen-
te, mantendo sempre praticamente 
toda a trama ao nível de uma lírica 
e abstrata essência ontológica.

› Guy / Crispell / Lytton
DEEP MEMORY
Intakt Records / DistriJazz, 2016

BRUNO BÈNARD-GUEDES

Charlie Haden
 Time/Life é 

desde já um 
clássico e um 
clássico impro-
vável. Trata-se 
de um disco 
póstumo, com 
músicas que 

estavam planeadas para integrar 
um álbum de Charlie Haden. Mas o 
grande contrabaixista ficou doente 
durante o desenvolvimento do 
projeto e faleceu em 2014, aos 76 
anos. Este disco tem assim duas 
músicas que estavam prontas e 
que contam com o próprio Haden; 
são gravadas ao vivo na Bélgica e 
constituem a última aparição ao 
vivo de Haden com a sua Libera-
tion Music Orchestra. Nas outras 
três é Steve Swallow quem toca, 
mas baixo elétrico (ainda há pouco 
tempo falámos de Swallow, que 
tem um papel preponderante no 
último disco de John Scofield, 
dedicado à música country). 
Essas três são temas completa-
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Magistrado (conselheiro), jurista de reconhecido mérito com funções e intervenções a vários 
níveis, durante cerca de 15 anos procurador-geral da República, depois juiz no Tribunal de Justiça 
da União Europeia, hoje ainda presidente da Instância de Controlo Financeiro da UEFA, o autor 
propõe neste texto uma reflexão em torno do Direito que compreende seis interrogações e uma 
inquietação, esta referente à liberdade e ao pluralismo da comunicação social

O crepúsculo da verdade

e
Em 1999, publiquei um peque-
no volume a que dei o título 
Comunicar e julgar. Muito resu-
midamente, estava em causa o 
confronto entre uma administra-
ção da justiça retórica e forma-
lista, estratificada nos usos e na 
linguagem, e uma comunicação 
social revolucionada pela demo-
cratização do país, pelas novas 
tecnologias e pelo mimetismo 
transnacional.

Passadas quase duas décadas, a 
realidade mudou. Houve transfor-
mações impressionantes nos mo-
delos de comunicação e lingua-
gem. A reflexão que proponho gira 
em torno do Direito e compreende 
seis interrogações e uma inquie-
tação. As interrogações têm por 
objetivo a verdade, a incerteza, os 
limites do conhecimento jurisdi-
cional, a responsabilidade, a crise 
do Direito e o Direito em tempo 
de crise. A inquietação refere-se 
à liberdade e ao pluralismo da 
comunicação.

A VERDADE
John Rawls disse que a justiça 
é a primeira virtude das insti-
tuições sociais, como a verdade 
é dos sistemas de pensamento. 
Há razões para acreditar que a 
distância entre verdade histórica e 
outras verdades (como a cientí-
fica, a processual ou a mediática) 
está a aumentar. E as razões são 
múltiplas.

As sociedades modernas 
estão inundadas de subculturas 
dispersas e superficiais em que os 
indivíduos se foram gradualmente 
tornando rebeldes ao compro-
misso ontológico. Agem mais por 
interesse que por valores. Aderem 
acriticamente ao que leem e 
ouvem. São emotivos, volúveis e 
inconsequentes.

As relações estabelecidas entre 
justiça e comunicação social são 
um bom exemplo das dificulda-

des em descobrir e reconstruir 
a verdade. Esta tendência pode 
tornar-se problemática em países 
em que as instituições judiciá-
rias não se encontram dotadas de 
meios nem de experiência para 
realizarem os objetivos de um 
processo equitativo em ambiente 
social desfavorável.

Tradicionalmente, a adminis-
tração da justiça tinha oscilado 
entre a procura da verdade e ob-
jetivos de mera pacificação social. 
A pós-verdade emergiu recente-
mente no mundo da comunicação 
como não conceito para exprimir 
as coordenadas de um tempo 
em que as massas se abriram aos 
grandes manipuladores da opinião 
e tudo se tornou possível, mesmo 
as improbabilidades absolutas.

A INCERTEZA
A incerteza é uma condição 
inerente a qualquer atividade e 
intrínseca à ação da Justiça. Umas 
vezes, está na natureza das coisas 
ou na polissemia das palavras. 
Outras vezes, é criada ou fomen-
tada por razões egoísticas.

A justiça teve a incerteza como 
aliada, enquanto as crenças evita-
ram o escrutínio da racionalidade 

e o Estado optou por fórmulas 
inacessíveis como garantia da 
paz social. Agora, pela eficácia 
do juízo de opinião, o tempo 
está a corroer as possibilidades 
de reconstituir a realidade e de 
absorver a incerteza.

OS LIMITES DO 
CONHECIMENTO 
JURISDICIONAL 

Por ter adquirido uma capacidade 
invasiva inusitada, o Direito é, 
hoje, o grande coletor da plu-
ralidade de visões do mundo: 
históricas, científicas, económi-
cas, financeiras, desportivas,  etc. 
As democracias da atualidade são 
sociedades de Direito “em abun-
dância” e, porque a cada direito 
corresponde uma ação, estão a 
encaminhar-se para a saturação 
dos sistemas de justiça.

Mas o Direito está também 
contaminado pelo número pra-
ticamente infinito das cadeias de 
causalidade. Cada vez mais, as 
teorias jurídicas de causa e efeito 
colidem com conhecimentos 
técnico-científicos que oferecem, 
para cada aspeto uma resposta 
específica e procuram "validá-la" 
como explicação final. Por outras 

A RESPONSABILIDADE
Estamos numa época em que, por 
razões ligadas ao direito de infor-
mar, à promoção da transparência 
ou à democratização do conheci-
mento, os direitos individuais de 
proteção da intimidade, da honra 
e do bom nome sofreram uma 
compressão que decorre, por um 
lado, da necessidade de har-
monização entre os valores que 
representam e, por outro lado, do 
amolecimento dos mecanismos de 
repressão.

Responsabilizar quem, respon-
sabilizar como e responsabilizar 
onde são três dos ângulos aporé-
ticos do exercício da responsabi-
lidade.

A CRISE DO DIREITO
Esta geração assistiu a uma 
profunda mutação do sistema 
jurídico. A globalização acelerou 
a evolução, com o alargamento do 
mercado que rapidamente incluiu 
um mercado de ideias e contribuiu 
para a banalização do discurso 
público sobre o Direito. As fontes 
de Direito internacionalizaram-se 
e, no interior do Estado, deslo-
caram-se para o seio de poderes 
económicos, técnico científicos ou 
de grupo. 

As incidências da globalização 
repercutiram-se também na com-
preensão do Direito. Nas socieda-
des pré-modernas, as noções de 
tempo e espaço estavam intima-
mente ligadas, como estavam as 
de espaço e lugar. Nas sociedades 
modernas, a separação entre 
tempo e espaço é nítida embora 
não impeça o estabelecimento de 
relações. 

Floresceram, por este meio, 
áreas imunes aos mecanismos 
de controlo. A posição do Estado 
como produtor do Direito modifi-
cou-se e a paisagem da soberania 
ficou alterada. Noções como as de 
regulação social, de regulação ju-
rídica, de produção normativa ou 
de tomada de decisão política têm 
agora de ser revisitadas à luz de 
uma nova realidade caracterizada 
pela segmentação da soberania, 
pelo mito da transparência e pelos 
cânones da sociedade de infor-
mação.

A situação do Direito é ainda 
resultado de uma ideia de "gover-
no" gerada pelos traumas provo-
cados pelo declínio da democracia 
representativa. Os problemas in-
ternos e os efeitos da nova ordem 
internacional influenciaram a 
noção de "governo", substituindo-
-a por uma ideia de gouvernance 
que se afasta do conceito clássico 
de soberania e sugere uma espécie 
de condução de negócios.

O DIREITO EM TEMPO DE CRISE
As democracias do ocidente 
estão pressionadas por sistemas 
jurídicos saturados de disciplinas, 
face ao movimento crescente de 
pretensões normativas, particu-
larmente originado:
a) pela globalização da econo-
mia, pela nova ordem mundial 
do comércio e pela emergência de 

As relações entre 
justiça e comunicação 
social são um 
bom exemplo das 
dificuldades em 
descobrir e reconstruir 
a verdade

Por ter adquirido uma 
capacidade invasiva 
inusitada, o Direito é, 
hoje, o grande coletor 
da pluralidade de 
visões do mundo

“

J. N. CuNha RodRigues

palavras, o Direito está em risco 
de implodir.

Esta evolução associou-se à 
crescente jurisdicionalização 
das esferas sociais para ameaçar 
definitivamente a capacidade 
funcional da justiça. 
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J. N. Cunha Rodrigues

Anthony 
Giddens

 Mais conhecido 
como o teórico da 
chamada terceira 
via - explicada de 
modo simples, uma 
conciliação entre uma 
economia de mercado 
com um sistema de 

políticas sociais -, uma ideia tão 
criticada quanto enaltecida pelos 
partidos trabalhistas e socialistas 
atuais, o pensamento de Giddens 
continua a ser de consulta obrigató-
ria em todos os gabinetes governa-
mentais do mundo ocidental. Longe 
vão os tempos de conselheiro de 
Tony Blair, polémico primeiro-mi-
nistro britânico entre 1997 e 2007. 
Nesta obra, o sociólogo analisa a 
obra de três pensadores que estão 
na origem das mais importantes 
correntes sociológicas atuais, Marx, 
Durkheim e Weber, para concluir 
que é necessária uma revisão radical 
das teorias sociais da atualidade.

› Anthony Giddens
CAPITALISMO E MODERNA 
TEORIA SOCIAL
Editorial Presença, 354 pp, 17,90 euros

Federico 
Rampini

 O enunciado ‘uma 
borboleta bate as asas 
na China e causa uma 
tempestade nos EUA’ 
nunca esteve tão certo. 
É a definição, apro-
ximada, da chamada 
teoria do caos. Ora 

é esta a característica principal da 
nossa era para o jornalista italiano 
Federico Rampini, que analisa as re-
lações atuais no mundo como o início 
de uma era do caos. Rampini, que 
fez parte, entre outros títulos da im-
prensa transalpina, do La Reppublica, 
é autor de vasta bibliografia sobre a 
tendência geopolítica contemporânea 
e sobre a atividade dos banqueiros 
na era pré-crise de 2007. Aqui nada 
lhe escapa: do banditismo financeiro 
que continua a ser praticado em Wall 
Street e nas praças europeias à dou-
trina Obama de descentralização do 
eixo de influência norte-americana 
para a Ásia, passando pelo papel da 
China e da Índia no contexto interna-
cional num futuro próximo.

› Federico Rampini
A ERA DO CAOS - UMA 
VIAGEM PELA GRANDE 
DESORDEM MUNDIAL
Editorial Presença, 306 pp, 17,90 euros

Christine Vogel
 A perseguição que o Marquês de 

Pombal dedicou aos jesuítas foi, 
para Christine Vogel, precursora 
da desestruturação desta ordem 
religiosa em toda a Europa. Perita 
em História da Comunicação, a 

“

matérias especialmente carentes 
de tutela, como são as relativas ao 
ambiente e ao consumo;

b) pelo aumento da criminalidade 
e das suas conexões internacio-
nais; 

c) pelos problemas de ética políti-
ca e de conduta cívica, motivados 
pela ausência de normas ou pela 
reduzida intensidade das normas 
que regulam as relações entre os 
poderes públicos e o mercado;

d) pela perda de influência das 
elites e da sua capacidade de pro-
duzirem pensamento alternativo;

e) por um escrutínio de opinião 
pública tempestuoso, provocado 
por  condições inerentes à comu-
nicação social; 

f) pela rápida mutação de paradig-
mas sócio culturais; e 

g) por duas crises: a da democra-
cia representativa e a da sustenta-
bilidade do Estado Providência.

Como escreve Delmas-Marty, 
vivemos "uma espécie de grande 
desordem" em que os sistemas de 
Direito transbordaram e se torna-
ram impotentes. Os antigos mo-
delos já não funcionam e palavras 
como ordem ou sistema parecem 
inadaptadas às práticas atuais. É 
preciso imaginação para construir 
"uma nova representação mental 
do Direito".

Por transmitir uma perce-
ção imediata sobre o estado de 
carência social, a crise económica 
está provocar fenómenos agudos 
de desestabilização. As referên-
cias deixaram de ser seguras. 
Tudo bascula ao mesmo tempo. 
O conflito já não é epicêntrico e 
ideológico. É disperso e mesmo os 
que aspiram pela ordem reco-
nhecem que não se pode esperar 
muito do Direito para realizar este 
objetivo.

Entre impulsos de regulamen-
tação e de desregulamentação, a 
atualidade não representa ainda 
uma opção pela neorregulamen-
tação mas um tempo de utiliza-
ção avulsa e indisciplinada das 
normas. Tem de característico 
esquecer a coerência interna do 
sistema jurídico, marginalizar 
correntes de doutrina e limitar-se 
a utilizar o Direito para obter um 
determinado efeito no imediato. 

Os destinatários das normas 
são, muitas vezes, grupos identi-
ficados por estados de necessidade 
e menos por alternativas políticas, 
conceções ideológicas ou progra-
mas de governo. Por outro lado, o 
serem certos estratos sociais con-
templados ou não pode resultar 
de fatores estranhos ao mérito das 
situações e dever-se mais à sua 
capacidade de influenciar o poder 
ou de mobilizar a opinião pública.

Ao Direito assim produzido 
poderia chamar-se, como foi cha-
mado por certos autores, direito 
tático. Não obedece a uma matriz, 

é estranho a qualquer pensamen-
to sistémico e tem um destino 
orientado para a rutura e para o 
transitório, ao arrepio da vocação 
"estabilizadora" das normas.

Uma última dificuldade é a da 
modulação da coercibilidade do 
Direito. A turbulência dos mer-
cados e a implosão do sistema de 
crédito deram lugar a uma crise 
financeira que rapidamente se 
tornou económica. O quotidiano 
caracteriza-se por instantes e 
contraditórios apelos à regulação 
e à desregulação, face às conse-
quências de uma economia de 
escassez e à ausência de correntes 
estruturadas de pensamento. 

LIBERDADE E PLURALISMO
E quanto à comunicação social? 
Eis a inquietação. A crise pro-
duziu efeitos colaterais sobre 
a liberdade e o pluralismo dos 
media. A diminuição de títulos, 
o desemprego de jornalistas, 
a deterioração das relações de 
trabalho no interior das reda-
ções, a concentração artificial 
de empresas, a multiplicação de 
posições dominantes ou ainda a 
rarefação da transparência são 
apenas alguns dos fenómenos que 
permitem concluir que a liberda-
de e o pluralismo estão em perda.

O debate clássico relativo 
à concentração de empresas, 
dirigido, em particular, à relação 
entre o número de títulos e a sua 
diversidade, está ultrapassado. 
Deveria privilegiar a existência 
de condições suscetíveis 
de assegurar a qualidade 
jornalística, a performance 
tecnológica e a pluralidade e 
consistência das fontes. As leis 
da concorrência deixaram de 
ser suficientes para responder 
às dimensões cívicas e culturais 
dos problemas suscitados pela 
liberdade e pluralismo dos media.

Pode estar em perigo a neces-
sidade de preservar um espaço 
de salvaguarda da personalidade 
individual baseada em exigências 
de intimidade biológica. Como 
estará em risco o objetivo de 
promover sociedades inclusivas e 
reforçar a diversidade.

É que a liberdade e o 
pluralismo não se realizam 
pela simples garantia de não 
ingerência dos poderes públicos. 
Bem ao contrário, é dever 
destes poderes assegurar as 
condições necessárias para o 
aprofundamento do pluralismo, 
o que implica a existência 
de plataformas de expressão 
individual, um acesso efetivo 
à informação e a possibilidade 
de debate no seio e em nome de 
cada grupo social. Estes objetivos 
implicam diversos domínios: da 
pluralidade de agentes mediáticos 
à distribuição periférica de 
informação; da oferta de bens 
culturais às garantias relativas à 
proteção das fontes.

A tendência para a 
concentração de empresas 
é certamente um elemento 
crucial. Demais a mais que 

Floresceram 
áreas imunes aos 
mecanismos de 
controlo. A posição 
do Estado como 
produtor do Direito 
modificou-se e a 
paisagem da soberania 
ficou alterada

A crise produziu 
efeitos colaterais 
sobre a liberdade e o 
pluralismo dos media, 
que estão
em perda

Os que nos governam, 
muitos dos que 
criticam os que nos 
governam e os que 
nos informam sobre 
o que uns fazem e os 
outros dizem podem 
ser tendencialmente os 
mesmos…

E AGORA?
Exige-se, pois, uma intervenção 
estratégica do Direito. Em 
primeiro lugar, relativamente 
à regulação, há que ter em 
conta que a relação dos media 
com os direitos fundamentais 
apela a certos paradigmas 
constitucionais.

Em segundo lugar, a plastici-
dade e a facilidade de acesso aos 
media e o risco de violação da 
ordem jurídica impõem mecanis-
mos de prevenção e intervenção 
eficazes. E, no entanto, portadores 
de riscos. 

Em terceiro lugar, o antagonis-
mo e o conflito de princípios, em 
que avulta a liberdade de impren-
sa e de expressão, reclamam a 
aplicação de critérios de harmoni-
zação e de concordância prática.

Como pano de fundo, é pre-
ciso reconhecer que os poderes 
económicos alargaram as suas 
redes de conexão, como se viu 
na generalidade dos países com 
a ainda não debelada crise do 
sistema financeiro e a costumada 
transumância de personalidades 
entre grupos económicos e polí-
ticos. Quer isto dizer que os que 
nos governam, muitos dos que 
criticam os que nos governam 
e os que nos informam sobre o 
que uns fazem e os outros dizem 
podem ser tendencialmente os 
mesmos…

Tudo acontece numa altura 
em que instituições capazes de 
se erigir em instâncias críticas 
e agentes de pensamento al-
ternativo (designadamente as 
Universidades, as Igrejas, as ma-
gistraturas e as Forças Armadas) 
perderam audiência e, em alguns 
casos, autoridade.

O longo e sinuoso caminho 
trilhado com a finalidade de as-
segurar o escrutínio do poder po-
lítico e promover a transparência 
polarizou o discurso e ignorou as 
instituições. A ideia de Instituição 
está agora no limbo das não 
prioridades. Qualquer fratura que 
ocorra na Administração, ainda 
que no ponto mais periférico, é 
atribuída ao poder político.

Pelo declínio das suas 
condições de funcionamento, 
particularmente agravado 
pela crise, as Instituições 
perderam ambição e, por falta 
de escrutínio, estão a deixar-
se corromper quanto aos seus 
desígnios fundacionais. Já não 
se trata de prometer ou de exigir 
contrapartidas. É um desvio dos 
fins e das leges artis que destrói 
os objetivos institucionais, 
enfraquece o sentido de missão 
e empurra os atores para outras 
oportunidades.

As instituições detêm um papel 
insubstituível na estruturação 
do campo social, na renovação 
do conhecimento e da cultura e 
na legitimação social do poder 
político. No entanto (Portugal 
é um excelente terreno de 
observação), estão sujeitas a 
um escrutínio pouco mais que 
estatístico. Em certa medida, 
o resultado das avaliações 
apresenta-se como mera rubrica 
dos relatórios governamentais de 
progresso.

É um assunto de que pouco se 
tem falado. Chegámos então a um 
ponto em que quase tudo parecia 
ter sido dito. E provavelmente não 
tinha…J

a crise económica conferiu 
às concentrações novas 
qualidades que estão a agravar 
os inconvenientes produzidos 
pela compressão da diversidade 
sem desenvolver as vantagens 
associadas às economias de escala 
e de objetivos. A variedade, 
o número e a qualidade dos 
operadores, por exemplo, não 
são suficientes. Os níveis e as 
características do consumo, 
mesmo os que se apresentam 
como nichos de audiência, são 
também determinantes.
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autora alemã analisa 
a influência e a efi-
cácia da propagan-
da antijesuítica no 
nosso país e no Velho 
Continente, com 
Pombal a movimen-

tar, de uma forma pioneira e com 
dinheiro público, uma máquina 
para denegrir os jesuítas a partir de 
uma rede que  incluía intelectuais, 
artistas, políticos e membros de 
outras ordens religiosas.  

› Christine Vogel
GUERRA AOS JESUÍTAS 
- A PROPAGANDA 
ANTIJESUÍTICA DO 
MARQUÊS DE POMBAL EM 
PORTUGAL E NA EUROPA
Temas e Debates, 592 pp, 19,90 euros

Maria Filomena 
Mónica

 Partindo de uma 
descoberta feita ape-
nas aos 16 anos, Maria 
Filomena Mónica 
discorre sobre um 
fenómeno social que 
acompanha o nosso 
país há décadas: a 

pobreza. Para a autora, a diferença 
entre o ouvir falar e o conhecer um 
fenómeno foi uma rutura na sua 
noção da sociedade: “No meu caso, 
como nos da maioria das famílias da 
classe média urbana, os contactos 
com os ‘pobres’ resumiam-se às re-
lações com as criadas que viviam em 
casa dos nosso pais”, escreve. “Era 
como se não existissem”. No livro, 
reconhece que a governança nacio-
nal, a pretexto da fé na economia de 
mercado, tem negligenciado os po-
bres e até os culpa pela sua condição, 
pelo que se torna necessário lutar 
por uma sociedade mais justa. 

› Maria Filomena Mónica
OS POBRES
A Esfera dos Livros, 218 pp, 16,90 euros

Steven Pinker
 E se de repente, ao 

fim de mais um dia em 
que a violência açam-
barca o conteúdo dos 
telejornais, lhe disses-
sem que afinal o mun-
do está mais calmo? 
Não é uma anedota e 

até houve alguém que se lembrou de 
escrever mais de mil páginas sobre 
o assunto: o psicólogo norte-ame-
ricano de origem canadiana Steven 
Pinker, com uma profusa obra de 
cariz científico e humanístico, disse-
ca inúmeros exemplos da transição 
para o nosso século como uma via 
de sentido quase único em direção a 
uma sociedade mais pacificada...

› Steven Pinker
OS ANJOS BONS DA NOSSA 
NATUREZA - PORQUE TEM 
DECLINADO A VIOLÊNCIA
Relógio D'Água, 1018 pp, 27 euros 

OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

“

 › Vários
PORTUGAL - 
O FUTURO É 
POSSÍVEL 
Nova Vega, 184 pp, 21,20 euros

Parece, assim, estarmos a viver, hoje, um 
intervalo civilizacional: não somos o que fomos 
mas ainda não somos o que verdadeiramente 
queremos ser. Estamos suspensos no tempo

Publicado em finais de novembro, o livro Portugal - O 
Futuro é Possível, promovido pelo GRACI- Grémio das 
Artes e Ciência e pelo Núcleo do Pensamento Inusitado, 
constituído por Vítor Navalho, Ana Mateus e Luís Metelo, 
introduzido pelo jornalista e escritor Fernando Sobral, 
com prefácio do Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, reúne um conjunto de conferências realizadas 
mensalmente no café Martinho da Arcada, em Lisboa, 
proferidas por Eduardo Lourenço, José Manuel Anes, 

José Pacheco Pereira, André Freire, Jorge Sampaio, Adriano Moreira, Santana 
Castilho, José Manuel Silva, João Grenho, Eduardo Vera-Cruz Pinto e Elina 
Fraga, cada um perorando sobre a sua especialidade (educação, justiça, saúde, 
política…) ou sobre o tema geral relativo ao “futuro de Portugal”.

 No momento histórico em que a Europa parece viver um tempo negativo, 
as diversas conferências explicam-nos, afirma Marcelo Rebelo de Sousa, “por 
que razão temos motivos para acreditar em Portugal”. Com efeito, a escolha 
do título, da autoria dos promotores das conferências, parece colocar Portugal 
hoje, princípios do século XXI, como um país suspenso no tempo, não já 
pré-moderno, mas não ainda pós-moderno, não paroquial mas ainda não 
global, não já totalmente católico mas ainda não suficientemente despre-
conceituoso em relação a religiões mitológicas prevalecentes na mentalidade 
portuguesa desde há meio milénio, não já tradicionalista, castiço, promo-
vendo um ingente esforço para alinhar com o tempo atual da informatização 
acelerada, da promoção de novos meios científicos de solução dos problemas 
sociais e dos novos costumes europeus. 

Se, com o presente regime político, os traumas culturais do passado fo-
ram, sem dúvida, historicamente superados (o Império; a pobreza sem apelo 
das populações, forçadas a emigrar para sobreviver; o Sebastianismo; a men-
talidade de Decadência da Geração de 70; o pessimismo dos Vencidos da Vida; 
a visão da História de Portugal à Oliveira Martins, ora como teatro trágico, ora 
como farsa burlesca; a felicidade pela agricultura; a impreparação das elites; 
o Estado jacobino e anti-eclesiástico; o heroísmo descabido glorificado pelo 
Estado Novo; o espiritualismo lírico tão mais nefelibata quanto irrealista; a 
guerra colonial; o canibalismo cultural por que uma corrente política ansiava, 
não vencer, mas destruir a outra, que nos levou à Guerra Civil de 1832–34, à 
perseguição republicana da igreja e à instauração de instituições vocacionadas 
para a censura, a prisão e a tortura, como a Inquisição e a PIDE; o ardente de-
sejo salazarista de Portugal se tornar de novo a vanguarda católica universal, 
espelhada em Fátima, “altar do mundo”…), porém, no que respeita ao futuro 
de Portugal, este encontra-se culturalmente tão aberto e tão imprevisível 
quanto o futuro da Europa. Isto é, em 40 anos reorientámos a antiga bússola 
civilizacional virada para o Atlântico e as Colónias, prestando-lhe o novo sen-
tido europeu que ambicionávamos desde o consulado do Marquês de Pombal, 
e, com esta mudança de orientação política e ideológica, tornámo-nos ver-
dadeiramente modernos e europeus, tese defendida por todos os conferen-
cistas, cada um sustentando na sua intervenção novas soluções superadoras 
de diversos bloqueios que harmonizem Portugal com o que de 
melhor a Europa tem e faz. 

Já não somos os “africanos” da Europa, já não estamos 
orgulhosamente sós nem estamos contra o mundo, mas, 
verdadeiramente, ainda não estamos no mundo do modo 
natural como os outros países da Europa Central parecem 
estar. Algo nos diminui, espécie de cadáveres que arrastamos 
continuamente às costas, que Eduardo Lourenço identifica com 
excesso de consciência histórica do passado, Boaventura de 
Sousa Santos com o estatuto internacional de Portugal como 
país nem subdesenvolvido nem desenvolvido, Teixeira de 
Pascoaes e Fernando Pessoa com o conservadorismo inato dos 
portugueses (“o futuro de Portugal reside no seu passado”), 
António Pinto Ribeiro com o divórcio entre a pequeníssima 
elite pós-moderna, de hábitos cosmopolitas, e um povo de 
costumes pré-modernos, os economistas com a pobreza per-
manente e a falta de qualificação da população e os sociólogos 

(Manuel Vilaverde Cabral) declaram não ser uma questão de natureza do país 
(de essência cultural) mas apenas de grau evolução económico-social. Parece, 
assim, estarmos a viver, hoje, um intervalo civilizacional: não somos o que 
fomos mas ainda não somos o que verdadeiramente queremos ser. Estamos 
suspensos no tempo.

Das conferências de Portugal - O Futuro é Possível, parece deduzir-se que 
este intervalo civilizacional de Portugal é preenchido por três incertas verten-
tes civilizacionais e culturais do cruzamento das quais se tecerá o seu futuro: 
1) o aprofundamento da integração europeia a todos os níveis: mais Europa, 
melhor Europa; 2) o aprofundamento da integração lusófona a todos os níveis: 
mais lusofonia, melhor lusofonia; 3) o aprofundamento da integração social 
na globalização informática e no aperfeiçoamento racional das instituições: 
menos Estado mas melhor Estado.

Com efeito, se pela integração europeia Portugal cumpriu o seu sonho 
político e cultural de quase 300 anos, e se pela integração lusófona presta 
continuidade à sua história imperial, não como potência dominadora mas 
apenas como par entre pares, é pela última vertente cultural, a da globali-
zação informática, a da ciberdemocracia, a do aprofundamento e transpa-
rência das relações entre os cidadãos e entre estes e as instituições sociais, 
mormente o Estado, por via da comunicação eletrónica, que Portugal coabita 

verdadeiramente com a substância viva e cultural do presente, 
preparando o futuro de um modo mais aberto e tolerante, para o 
qual o ecumenismo espiritual, religiosos ou não, deve postar-se 
como orientador de costumes e revitalizador de tradições. Se 
estas três vertentes se cumprirem em perfeição ao longo da 
primeira metade deste século, Portugal deixará de ser um país 
suspenso no tempo. 

Porém, como a demografia aponta (cf. Público, 15 de no-
vembro de 2016), momento não de decadência mas de realiza-
ção nacional, de cumprimento integral da História de Portugal, 
a língua portuguesa deixar-se-á de identificar, até ao final do 
presente século, com uma língua europeia, de um povo branco 
e católico, para se tornar uma língua de mulatos brasileiros e 
africanos (Angola e Moçambique terão mais habitantes superior 
ao Brasil). Consequência lusófona do Império, que só nos deverá 
orgulhar como povo integralmente realizado, dando novos 
mundos ao mundo.J

Portugal – um país  
suspenso no tempo
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Soares e o negro, companheiro 
de prisão, que o procurou em NY

Luís Amorim de sousA

 Conheci Mário Soares (MS) em 
Londres. Salazar estava ainda no poder, 
a guerra colonial era internacional-
mente condenada e ele tinha vindo 
a convite do Partido Trabalhista. Eu 
trabalhava então na BBC. 

Uma das coisas que me impressio-
nou em MS foi que não tinha modos de 
conspirador nem de candidato a nada. 
Era um homem de esquerda, um luta-
dor que combatia o regime, que tinha 
uma vasta rede de contactos e que não 
falava inglês. Notei também que isso 
não o atrapalhava. Arranjava sempre 
alguém que o traduzisse e percebia 
o bastante para conseguir apanhar o 
sentido das conversas. Não sei bem 
se perceber é a palavra adequada. 
Apanhar, bate mais certo. A intuição foi 
sempre sua aliada.  

Em Londres, a nível profissional e 
também pessoalmente, acompanhei-
-o sempre que lá ia. Acompanhei-o 
também quando lá esteve, logo a seguir 
ao 25 de Abril, como enviado da Junta 
de Salvação Nacional. Nesse papel, du-
rante a concorridíssima conferência de 
imprensa a que assisti, pude constatar 
um facto curioso. A sua necessidade 
de recorrer a um intérprete, muito ao 
contrário do que seria de esperar, não o 
deixava de lado à espera de vez para ir 
falando: Soares usava esses momentos 
como um ator profissional em cena. 
Enquanto o intérprete falava, observava 
as reações do seu público para mais 
eficazmente destacar, em presença 
e em conteúdo, a qualidade do seu 
desempenho. 

E se, por um lado, a queda do regi-
me era, em princípio, bem vista na so-
ciedade britânica, os militares e a Junta 
de Salvação Nacional despertavam mil 
temores. O desempenho de MS nesse 
momento permitiu posteriormente a 
Harold Wilson, então primeiro-minis-
tro, assumir publicamente a defesa do 
Partido Socialista e do seu secretário-
-geral, na consolidação da democracia 
em Portugal. O Comité de Apoio que 
Wilson trouxe pouco depois a Londres, 
reunia Mitterrand, Olof Palm, Willy 
Brandt e outras figuras gradas do socia-
lismo europeu. 

Tendo sido posteriormente no-
meado para  o cargo de conselheiro de 
imprensa junto da nossa embaixada em 
Washington, passei a ter um relaciona-
mento diferente com o então primei-
ro-ministro. Nas novas funções tinha a 
meu cargo as relações com a imprensa 
americana e a tarefa de acompanhar 
as visitas dos políticos que vinham em 
viagens oficiais ou de Estado. Cabia-me 
também a coordenação dos programas 
de imprensa a preencher durante essas 
visitas. Tarefa ingrata numa capital 
difícil como Washington.

Passado o susto do verão quente de 
’75, Portugal desaparecera do radar 
americano. Carter estava no poder e 
em matéria de política externa havia as 
relações com China, a questão israe-
lo-árabe, o Irão, o Panamá, o tratado 
para a limitação das armas estratégicas, 
mil assuntos que absorviam a atenção 
da imprensa nacional e os numerosos 
think tanks espalhados pela capital. 

A embaixada também não ajudava. 
Entregue durante décadas ao “orgu-
lhosamente sós” da política externa 
salazarista, não tinha a menor presença 
no mundo washingtoniano. Convencer 
os americanos a prestarem atenção a 
figuras políticas desconhecidas, vindas 
de um país do qual pouco se sabia, era 
uma missão difícil de cumprir. Mas 
não assim com Soares. Ele era política 
e pessoalmente admirado. Em abril 
de 1977, por iniciativa americana, as 
Nações Unidas homenagearam-no com 
o Prémio Internacional dos Direitos do 
Homem, que recebeu-o na ONU das 
mãos do então embaixador americano, 
Andrew Young.

A Mário Soares chegavam sempre 
convites e pedidos para encontros. 
Pedidos, muitos deles inesperados, 
vindos da parte de figuras americanas e 
políticos estrangeiros de passagem pe-
los Estados Unidos. Lembro-me, numa 
dessas visitas, de encontros solicitados 
por personalidades tão diferentes como 
o então primeiro-ministro Israelita, 
Shimon Peres, e o reverendo Jesse 
Jackson. Lembro-me de acompanhar 
a sua comitiva em passeio pelas ruas de 
Princeton de braço dado como cantor 
Stevie Wonder e do comentário feito 

por um dos acompanhantes do cantor: 
“You have a cool Prez” – o que entre 
nós, corresponde exatamente a “Soares 
é fixe”. E lembro-me ainda de visitar 
instituições culturais que lhe abriram 
as portas fora de horas e, em particular, 
de uma ida ao Hirshhorn Museum, em 
Washington, acompanhado apenas por 
mim e pela Maria João Avilez. Agradeci 
ao museu a disponibilidade para a visita 
e a resposta que me deram foi expressi-
va: “Foi uma honra para nós. Ninguém 
desta estatura nos faz pedidos destes”. 

De alguns desses episódios dei conta 
num livro meu, Cadernos do Potomac, 
mas dele quero destacar apenas a 
homenagem que um dos dirigentes 
do movimento pelos direitos cívicos 
nos Estados Unidos, o afro-america-
no Bayard Rustin, organizou em seu 
louvor, em Nova Iorque. Rustin sabia 
o que fazia. A ele se ficou a dever a 

Marcha sobre Washington que deu a 
Martin Luther King a oportunidade de 
pronunciar o seu celebérrimo discurso I 
Have a Dream. 

A homenagem decorreu numa sala 
enorme perante uma plateia constituí-
da por elementos do movimento sindi-
cal americano. Num estrado ao fundo 
da sala, Bayard Rustin discursava. A seu 
lado MS acompanhava o discurso com 
a ajuda de um intérprete. A certa altura 
um elemento da organização subiu 
silenciosamente ao estrado e segredou 
qualquer coisa ao ouvido do intérprete 
que ergueu as sobrancelhas e abanou a 
cabeça. Lançado no discurso, Bayard 
Rustin louvava o seu papel na conso-
lidação da democracia em Portugal. 
Soares escutava-o. Passados alguns 
minutos, o mesmo homem voltou pé 
ante pé, e tornou a bichanar ao ouvido 
do intérprete. Novo abanar de cabeça e 
um expressivo encolher de ombros. A 
sessão  terminou com abraços e aplau-
sos e vivas a Portugal e Mário Soares. 

O destacamento oficial de seguran-
ça que acompanhava o primeiro-mi-
nistro conduziu-o à viatura e pôs-se 
em marcha. Nessa mesmíssima altura, 
vindo não se sabe  de onde, surgiu um 
homem negro numa correria louca, a 
repetir uma palavra indistinta e a bater 
com a mão espalmada na porta da 
viatura que o transportava.

A viatura parou, e em menos tempo 
do que leva a contá-lo o homem estava 
imobilizado pela segurança americana. 
E então uma coisa extraordinária acon-
teceu. MS abriu a porta do seu lado, 
saiu, disse algo num tom severo, fez um 
gesto a exigir que largassem o intruso e, 

para grande espanto de todos, abraçou-
-o. Depois ficaram ambos à conversa 
durante uns minutos, voltaram a 
abraçar-se e Soares retomou o lugar 
na viatura fazendo acenos de mão para 
o homem que, sorridente, os retribuía 
entusiasticamente do passeio.   

Foi só mais tarde, no hotel, que MS 
nos explicou o que tinha acontecido. 

“Numa das vezes em que me pren-
deram, trouxeram para a minha cela 
um jovem africano que tinha entrado 
em Portugal vindo de Cuba. Já não 
me lembro de que país ele vinha. Sei 
que era de um país de língua inglesa. 
Nigéria, Gana, já não me lembro. Sei 
que foi preso apenas por ter chegado 
a Portugal vindo de Cuba. Só por isso. 
Numa língua de trapos que inventámos, 
expliquei-lhe a situação em Portugal, 
que eu estava ali por me opor à ditadu-
ra, falámos de África e dos portugueses, 
e dei-lhe uns rudimentos de francês. 
Ao fim de um certo tempo vieram-no 
buscar. Não havia razão para o manter 
preso. Despediu-se de mim dizendo 
que gostaria de me voltar a ver um dia, 
e desejou-me boa sorte na minha luta 
pela liberdade. 

"E o que hoje descobri, foi isto. Ao 
fim de uma data de anos, o meu antigo 
companheiro de cela veio parar a Nova 
Iorque. E hoje mesmo, por mera coin-
cidência, leu num jornal qualquer que 
eu era primeiro-ministro de Portugal e 
estava aqui.  Não sei que contactos fez, 
não sei as voltas que deu, mas verdade 
é que conseguiu descobrir onde nós 
estávamos e telefonou para a organi-
zação. Queria falar comigo. Por isso é 
que aquele homem vinha ao estrado. 
Queria saber se a voz ao telefone era de 
alguém conhecido. Como não conse-
guiu falar comigo, o meu colega de cela 
resolveu vir ter connosco. Quando viu 
que a comitiva estava mesmo a pôr-se 
em marcha, desatou naquela correria e 
começou a  bater na porta da viatura. A 
palavra que ele dizia era 'prisão'. Prisão, 
prisão, prisão. Foi nessa altura que eu o 
reconheci. É claro que os seguranças já 
o tinham imobilizado. Tive que lhes dar 
um berro. Receei mesmo que a coisa 
desse para o torto.

"Mas foi o melhor episódio de toda 
esta viagem. Espantoso! A verdade, é 
que há certos laços que não se desfazem 
nunca. A minha breve amizade com 
aquele homem decorreu há imenso 
tempo. Nem sei como ele se chama. 
O que sei é que as circunstâncias que 
nos aproximaram tinham a ver com 
valores, neste caso, a liberdade. Eu 
lutava pela nossa, e ele tinha sido 
arbitrariamente privado da sua. Foi isso 
que nos aproximou. Gostei muito de o 
ter visto.”

E depois de uma breve pausa, Mário 
Soares acrescentou: “E não me lembrei 
de lhe perguntar como se chamava. Foi 
pena. Foi mesmo pena.”J

As circunstâncias que nos 
aproximaram tinham a 
ver com a liberdade. Eu 
lutava pela nossa, e ele 
tinha sido arbitrariamente 
privado da sua. Gostei 
muito de o ter visto. E foi 
pena não me lembrar de 
lhe perguntar como se 
chamava Mário Soares

Mário Soares Na última ‘manif’ em que participou, de solidariedade com o Charlie Hebdo, a 7 de janeiro de 2015. A seu lado, 
Manuel Alegre e Fernando Medina (à esqª) e Ferro Rodrigues (à dtª)

“
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Por profunda 
maravilha, tive 
a certeza de que 
estaríamos à mesa 
como diante de um 
texto vivo que talvez 
se experimente apenas 
uma vez. Um texto 
que não se relê mas 
também não se  
esquece mais

“ Sermos leitores dos mais antipáticos autores não nos destituiu 
nunca da delicadeza. Muito ao contrário. Talvez gostássemos 
dos antipáticos por deveras nos magoar cada agressão.

Depois, comemos cogumelos, formigas, larvas e es-
corpiões. Bem, também uma salada, e havia queijo, creio, 
a rechear os cogumelos, que pareciam flores redondas. 
Acreditámos que os vendedores londrinos, de casas gourmet 
cheios de mania, haviam retirado os venenos aos bichos, e 
aquilo comia-se como se estivéssemos no coração do Congo 
e não arranjássemos nem galinhas nem trutas. E riamos. 
As formigas sabiam a pipocas, as larvas serviam de espécie 
de arroz, ou podiam ser um certo milho, meio estaladiço 
e amarelinho. E os escorpiões, inteiros como bonecos de 
brincar, que vinham cobertos de chocolate, foram a nossa 
sobremesa. Escolhemos começar por lhes comer as presas 
levantadas, paralisadas no ar certamente mortas a pensar em 
atacar o mundo. Os escorpiões mastigados desfazem-se como 
pó de vidro. Só o chocolate cobrindo trazia sabor, o resto era 
a estranha sensação de refinar areia. O Paulo perguntava se 
repetia. Eu gostei particularmente das enormes formigas. 
Ficámos um bom tempo a conversar sobre filhos enquanto 
comíamos formigas tiradas de uns pacotes todos platinados, a 
fazer serão e a ponderar o futuro. O futuro, pensava eu, havia 
de ser inevitável.

Há dias disseram-me que o Paulo G. morreu. Morreu há 
um par de meses. Não tem qualquer sentido pensar nisso. 
Ficávamos um ou dois anos sem falar. Até que me enviava uma 
mensagem a matutar sobre textos e mamas e escorpiões com 
chocolate, e eu respondia com a alegria de nos mantermos 
sempre os mesmos punks desajeitados que se entendiam muito 
bem. E eu queria que ele organizasse a cabeça para escre-
ver um livro. Página depois de página até ser um objeto uno, 
editável. Porque ele seria um caso raro, de um fulgor bizarro, 
difícil de classificar. Mas ele adiava-se. Pensei eu que, sendo 
o futuro inevitável, ele se pudesse adiar sempre mais. Porque 
voltaria sempre também e o livro teria tempo, viria a tempo.

Sei agora que não me enviará outro email. A sensação de 
que demorei é enorme. Demorei a organizar-me para o convi-
dar a jantar em minha casa, certamente um peixe convencio-
nal e um arroz de facto. Demorei. Não terei nunca como aceitar 
a minha demora. Como se tivesse errado. Deixa-me uma 
profunda pena errar assim.J

Conheci o Paulo Gonzaga num dos raríssi-
mos cursos de Escrita Criativa que dirigi. 
Num tempo em que procurei acreditar 
nisso da Escrita Criativa, ele surgiu com 
a sua inusitada forma de texto, uma per-
sonalidade torrente que só se disciplinava 
por uma profunda simpatia, como uma 
permanente chamada de atenção para a 
alegria de ali estar, a alegria de escre-

ver. Discutíamos animadamente as obscenidades. Arranjava 
sempre maneira de dizer uns palavrões, falar das mamas, as 
noites com mulheres, os cigarros no fim, como nos filmes mas 
sem tapar com os lençóis. Havia uma inelutável queda para 
a divertida subversão. O Paulo G., como assinava os textos, 
punha-se como autor galante, sem manias de ser melhor, 
apenas esse sincero gozo de estar ali, conversar connosco, ler 
e escrever.

Andava há muito a falar-me da sua filha. Naquele tempo 
ainda só havia sido pai uma vez. Sentia que a paternidade o 
fazia querer ser perfeito. Estivemos um tempo a ponderar 
a angústia lúcida dos pais. Concluímos que, não havendo 
perfeição, o amor é por definição a normalização do erro. A 
comissão do erro é o 
exercício possível do 
amor. O contrário de 
amar é não fazer nada. 
Talvez tenha sido a 
primeira conversa que 
gerou em mim essa ideia, 
inicialmente absurda, 
de que a completude da 
minha própria vida es-
taria na paternidade e na 
rendição à mesma atroz 
constatação de não poder 
ser um super-herói sem 
falhas perante a criança 
que houvesse de criar.

O Paulo vivia em 
Famalicão e prometera 
fazer-me um jantar de 
boas comidas tribais, es-
pecialidades para povos 
indígenas ou melóma-
nos convictos do heavy 
metal. Riamo-nos de sermos arrumados e sociais, porque 
éramos muito parecidos no íntimo, sentíamos uma pulsão para 
o saudável verso das coisas. Julgo que teríamos gostado de ter 
estilo para nos mantermos punks, e julgo que teríamos gostado 
de não ter medo de agulhas e nos tatuarmos de cima a baixo 
como telas humanas que fazem da pele paredes vivas e casa 
bastante.

Eu disse-lhe que gosto muito de cogumelos portobello, 
gigantes e certamente também apreciados por gente metalei-
ra e algo lunar. Os cogumelos crescem no escuro, em lugares 
lúgubres, são meio sinistros e até dados a venenos, conside-
ramos que, por base, eram um ponto de partida interessante 
para espíritos desajustados como os nossos. O resto, explicou, 
era segredo e claramente surpresa. Eu, por profunda mara-
vilha, tive a certeza de que estaríamos à mesa como diante de 
um texto vivo que talvez se experimente apenas uma vez. Um 
texto que não se relê mas também não se esquece mais.

A filha do Paulo era uma bebé ainda pequenina. A sua espo-
sa muito simpática e em volta da menina sem se poder separar. 
Lembro-me de dizermos só coisas lindas da família e de que-
rermos que houvesse apenas alegria e, sobretudo, esperança. 

Paulo G.

‘Eu disse-lhe que gosto muito de cogumelos portobello’
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PRETEXTOS
Helder Macedo

Maçon e republicado à moda antiga, 
manteve-se de pé enquanto a Rainha 
se ajoelhava. E ela, de joelhos, olhava-o 
de lado para cima e até lhe puxou pela 
bainha das calças, a ver se ele entendia. 
Mas o nosso Presidente manteve-se 
impávido e sereno, de braços cruzados

“

Sim, também eu quero prestar 
homenagem a Mário Soares. Não fomos 
amigos, nem sempre concordei com as 
suas perspetivas políticas, e os encontros 
que tive com ele foram circunstanciais. 
Tivemos mais em comum recusas 
fundamentais do que opções desejadas. 
Mário Soares foi um político do que 
podia ser desejado. Por isso ele mudou o 

curso da História. Beneficiando também a minha história, 
portanto. Quando ele estava exilado em França e eu já 
residente na Inglaterra, fui sondado para uma possível 
adesão ao Partido Socialista (PS), que ele estava em vias de 
criar. Preferi permanecer sem qualquer filiação partidária, 
considerando prioritária a manutenção de uma mais ampla 
unidade democrática. Se tive razão, a História veio a dar 
razão a Mário Soares. Sem o PS, a democracia portuguesa 
não teria sobrevivido à invasão 
planeada por Henry Kissinger 
em 1975. 

Mário Soares tinha 
uma memória prodigiosa, 
complementada por um 
profundo sentido de lealdades 
manifestadas em sucessivas 
gradações que iam dos seus 
apoiantes mais próximos 
até àqueles que, como eu, 
embora politicamente 
distantes, partilhássemos 
de equivalentes valores 
democráticos. Tornando-
nos desse modo parte de um 
vasto “nós” que a tudo mais 
se sobrepunha. Vou contar 
um pequeno exemplo jocoso 
– como cumpre à celebração 
de uma vida bem vivida – 
em que as suas prioridades 
se manifestaram. Foi logo a 
seguir à sua primeira eleição 
como Presidente da República, 
quando herdou uma visita 
oficial a Londres que tinha sido 
planeada para o seu principal 
oponente, o prof. Freitas do 
Amaral, que tudo indicava que 
iria ser eleito à primeira volta. 

Nesse tempo, certa ou 
erradamente, o prof. Freitas 
do Amaral representava 
uma direita em grande 
parte conotada com o antigo regime. A esquerda estava 
fragmentada. Mário Soares, depois  de alguns insucessos 
como primeiro-ministro, atravessava a sua fase política 
mais impopular. A candidata que eu apoiava era – nem 
poderia deixar de ser – Maria de Lourdes Pintasilgo. Que 
veio em último lugar na primeira volta. Sim, claro, ela era a 
candidata do que deveria ter sido. Mário Soares conseguiu 
apesar de tudo ir à segunda volta e ganhou as eleições 
por uma percentagem mínima, depois de engolidos os 
necessários sapos à esquerda do bem e do mal.

Mas a festa londrina estava pronta para receber em 
triunfo Freitas do Amaral. Começando com uma receção 
na Embaixada. A mrs Thatcher em destaque, quase 
ninguém do Partido Trabalhista e, dos portugueses 

conotados com o 25 de Abril, só a meia dúzia de 
inevitáveis. Como prof. no King’s College, lá estava eu, 
a observar no primeiro andar aquela obnóxia fauna 
circundante quando um emissário fardado me veio dizer, 
em tom de confidência, que o senhor Presidente o tinha 
mandado dizer que “nós estamos lá em baixo”. Larguei o 
copo que me tinha servido de consolação solitária e desci, 
presumindo que o recado era para me despedir e ir à vida. 
Nada disso. Era porque Soares também se estava a sentir 
isolado naquela companhia e queria juntar os portugueses 
com quem pudesse estar entre “nós”. A esquerda unida 
ainda não vencida. Nunca o vi tão afável. Foi o melhor da 
visita.

Ou teria sido se não tivesse também havido missa 
na igreja de Windsor, com a Rainha ao lado. Teria sido 
a culminação dos festejos em honra do prof. Freitas 
do Amaral, que sabia como se comportar em missas. 

Mário Soares, maçon e 
republicado à moda antiga, 
manteve-se de pé enquanto 
a Rainha se ajoelhava. E ela, 
de joelhos, olhava-o de lado 
para cima e até lhe puxou 
pela bainha das calças, a 
ver se ele entendia. Mas o 
nosso Presidente manteve-
se ali impávido e sereno, de 
braços cruzados. O vasto 
público sem saber como 
devia proceder. Um dos 
diplomatas portugueses era 
especialista em protocolo 
e, como o seu Presidente 
estava de pé, também se 
levantou. E, seguindo-lhe o 
exemplo, vários dos outros 
portugueses presentes. 
Mas, como a Rainha 
continuava de joelhos, 
alguns ajoelharam-se de 
novo enquanto outros se 
levantavam. E assim foi 
acontecendo durante alguns 
minutos, numa onda de 
sobe e desce que animou a 
missa. Ah, grande Soares!

A última vez que o 
vi foi no contexto das 
comemorações dos 40 anos 
do 25 de Abril. Convidaram-
me para coordenar uma 
sessão, na Gulbenkian, com 

os três Presidentes da democracia – Ramalho Eanes, Mário 
Soares e Jorge Sampaio –, em que também participou 
Eduardo Lourenço. Soares estava desatento e impaciente, 
foi ficando fatigado. A certa altura perguntou-me, num à 
parte não muito discreto, enquanto um dos outros falava: 
“Quem é?”  E eu, pensando que era a mim que se referia, 
escrevi o meu nome num papel e passei-lho. “Não, não 
você, esse que está a falar!” Passei-lhe, inquieto, outro 
papel com o respetivo nome. “Ah, é esse. Está a falar 
demais.” Mas na manhã seguinte – no dia 25 de Abril de 
2014 – encontrei-o, em grande forma, no Largo do Carmo, 
encabeçando a multidão que se reunira para celebrar o 
dia exato da revolução. Ele caminhando em frente de uma 
“Chaimite”, a subir a calçada. Antes assim.J

Mário Soares  
e a missa com a Rainha

Álvaro apercebeu-se de que 
alguma coisa estranha se 
passava com o seu tele-
móvel quando, no final de 
uma mensagem corriqueira 
enviada a um amigo, a escrita 

inteligente substituiu abraço por avô. Ficou: 
"Vemo-nos amanhã no sítio do costume :) 
avô". Quando deu por ela a mensagem já 
tinha seguido. Nada de grave. Ao recebê-la, 
Pedro terá eventualmente estranhado, mas 
todos sabemos que a escrita inteligente prega 
as suas partidas.

Aquilo era apenas o começo. A escrita 
inteligente tentava adivinhar sempre o que 
ele queria dizer. Contudo, a do telemóvel de 
Álvaro parecia estar a adquirir um conceito 
muito peculiar sobre a sua tarefa, como se 
tivesse sido programada por algum psicana-
lista louco, quiçá o próprio Freud. Quando ele 
falava em saudades, por exemplo, ele subs-
tituía invariavelmente pela palavra "mãe". E 
às vezes até chegava a ser bastante complexo. 
Se escrevia pai, entendia: "Domingo vou 
buscar-te para jogarmos à bola no jardim, eu 
vou à baliza, defendo os teus remates. Depois 
comemos um gelado de baunilha e jogamos às 
cartas - eu faço batota para te deixar ganhar". 
Quando escrevia praia: "A tia diz que depois 
de comer uma sandes de queijo tenho que es-
perar 15 minutos para tomar banho, por isso o 
melhor é comê-la dentro de água, pois assim 
evita-se o risco de choque térmico." 

Em alguns momentos, a indiscrição do te-
lemóvel chegava a ser embaraçosa. Certo dia 
enviou uma mensagem à Sofia, uma colega de 
trabalho que tinha convidado para ir ao ci-
nema. Dizia: "Queres ir ver o filme do Woody 
Allen? Bjs" O telemóvel escreveu: "Queres ir 
ver o filme do Woody Allen? E depois levo-te 
para minha casa e fazemos amor até ama-
nhecer".  Demorou quase um mês a desfazer 
o equívoco. Não havia como lhe explicar que 
o telemóvel tinha vontade própria. Tentava 
dizer-lhe que nunca teria escrito aquilo as-
sim, sem demasiada veemência, pois também 
não poderia correr o risco de que ela ficasse 
ofendida por ele não a desejar sexualmente. 

Passaram largas semanas sem sequer se 
falarem. Durante esse período, Álvaro foi-se 
apercebendo de quanto gostava de Sofia, 
não como parceira de circunstância, mas 
de forma mais profunda. Ao mesmo tempo, 
irritou-se com aquele maléfico telemóvel, que 
lhe adivinhava pensamentos e sentimentos, 
mas, antes de o deitar fora, decidiu dar-lhe 
uma última oportunidade. Escreveu apenas: 
"Sofia, fazes-me falta". O telemóvel traduziu: 
"Sofia, o teu sorriso lembra-me a minha mãe, 
a tua forma de estar, a minha avó. Quero pas-
sear contigo de mão dada em todos os jardins 
do mundo, quero contar-te os meus segre-
dos mais íntimos, quero que te mudes para a 
minha casa ou eu para a tua, quero ter filhos 
contigo, quero viver ao teu lado. Quero-te, já 
disse, quero-te". J

Inteligência 
emocional

O Presidente Soares, em Londres, com a Rainha
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NA HORA DE COMER O TREINADOR
Patrícia Portela

até ao fundo do aquário, uma, 
duas, três, quarto, cinco vezes 
perante o olhar atónito de um 
público que se dispersa, deixando 
as mesas vazias, ou filma compul-
sivamente a água sem movimento 
com as câmaras dos seus telemó-
veis. Da próxima vez que a puxo 
para o fundo do aquário mordo-lhe 
um braço, devoro-lhe uma perna, 
arranco-lhe o escalpe, rasgo-lhe o 
ventre. 

É hora de comer o treinador. 
Ninguém me interrompe. Nem a 

música para de tocar. 
Enquanto as portas fecham e as 

bilheteiras calculam os lucros do 
dia, os paramédicos chegam ao lo-
cal do crime e aguardam que largue 
o que resta da treinadora. Continuo 
esfomeado. Atiram peixe para 

‘Depois rodopio ora para um lado ora para o outro, ora carregando a minha 
treinadora às costas que me cavalga como num rodeo’

dentro do cubículo para que aceite 
entrar. Fecham-me lá dentro.

Hoje, sem 20 dos 48 dentes, 
todos arrancados por prevenção, 
uma infeção pulmonar e sem qual-
quer interação com outras orcas 
ou seres humanos, sou massajado 
uma vez por semana por uma 
máquina de 300 quilos e mastur-
bado por uma vagina de vaca cheia 
de água quente. Sou um banco de 
esperma que gera uma indústria 
multimilionária e por isso não me 
matam, mas também não me dei-
xam atuar desde que a comi. 

Sei que nem depois de morto 
regressarei ao oceano. Decompor-
me-ei num aterro, bocado a bo-
cado, quem sabe o meu esqueleto 
será exibido num qualquer museu 
de história natural. Na minha 
autópsia encontrarão centenas de 
pedras que fui engolindo, quilos de 
plástico e de metal dos corrimões 
que roí, destroços com que entreti 
a raiva noites a fio, às escuras, cati-
vo nesta banheira de metal. 

* * *
Tenho um metro e setenta, 39 anos 
de idade, os mesmos de cativei-
ro, 80 quilos, quatro filhos, três 
part-times que não pagam a renda, 
uns biscates por fora que faço sem 
cobrar recibo, uma espinha dorsal 
curvada por anos de promessas e 
projetos não cumpridos, e um or-
gulho que se arrasta pelo fundo do 
armário sempre que sou enxova-
lhado no emprego, nos transportes 
públicos, nas festas de família. 
Encarcerado durante a noite numa 
caixa de fósforos onde dormem 
sete, permaneço imóvel e às es-
curas durante as cinco horas que 
não consigo dormir, saindo apenas 
para atuar, cinco, seis, sete vezes 
ao dia, desdobrando-me em todo o 
tipo de malabarismos diários neste 
insustentável parque de diversões 
que é este país plantado entre o 
oceano atlântico e o pacífico. 

O dia há muito raiou. Abro, 
obediente, as portas do meu cárce-
re em horário de expediente. 

É hora de começar um novo 
espetáculo. 

E hoje, tudo deve ser meticuloso 
porque cruel. 

Faço o caminho habitual para o 
trabalho, abro a caixa do correio, 
leio as cartas que me garantem 
que a água e o gás aumentaram 
mas nunca o salário, que devo ao 
hospital porque não tenho seguro, 
que tenho os dias contados para 
a penhora, passo pela mercearia 
local prometendo pela centésima 
vez pagar o que devo fiado para 

Com sorte a morte 
será um sonho onde 
me esqueço da vida 
que levei e me imagino 
em mar alto, como 
um peixe preto que 
todos temem e que, 
todos sabem, não 
deve ser atacado nem 
capturado. Aliás, 
como deveria ser com 
qualquer ser humano

que todos reconhecem do car-
taz que nos anuncia. Demonstro 
a minha velocidade à volta do 
tanque e despeço-me da audiência 
chapinhando com a cauda na água 
e encharcando toda uma deliciada 
plateia que tira mais uma foto com 
flash ao ritmo de um remix pop. 

Regresso até à casa da partida 
para receber a ração de peixe que 
me cabe e percebo pelo tilintar do 
balde que está quase vazio. Dou 
meia volta e ignoro uma ordem. 
Regresso ao balde, não há peixe 
e sou castigado por desobedecer 
ao apito. Dou mais uma volta, 
desta vez não ignoro nova ordem. 
Cumpro-a, nado mais uma vez 
até à casa da partida, abro a boca, 
recebo o último peixe. 

Sentada à beira da piscina com 
os pés mergulhados na água, a 
treinadora acaricia-me numa 
rotina pós-espetáculo. Agarro-
lhe numa das botas de borracha e 
puxo-a com lentidão até ao fundo 
da piscina. Aguardo lá em baixo 
por um minuto e depois largo-a, 
deixando-a regressar à tona de 
água por breves momentos para 
que respire e logo lhe apanho o 
outro pé. Desço de novo até ao fun-
do da piscina para de novo a largar. 
Prendo-a de novo mal chega à 
superfície da água e mantenho-me 
agora imóvel, à tona, mas não lhe 
largo o pé. 

Ela acaricia-me com palmadi-
nhas no dorso e falinhas mansas. 
Não entra em pânico. Puxo-a de 
novo até ao fundo da piscina, agora 
por um minuto e meio para de 
novo a largar e a deixar subir até 
à superfície, para de novo a puxar 

O peixe preto e a América branca

T enho sete 
metros de 
comprimen-
to, 29 anos 
de idade, 27 
de cativeiro, 
seis toneladas 
de peso, uma 
barbatana 

dorsal com dois metros que mur-
chou quando fui capturado e uma 
barbatana caudal que se arrasta 
pelo fundo do tanque quando me 
ergo para receber a ração diária 
de peixe. Encarcerado durante a 
noite numa banheira de metal de 
8 metros, permaneço imóvel e às 
escuras durante 12 horas, saindo 
apenas para atuar, cinco, seis, sete 
vezes ao dia, na maior atração do 
mais popular parque marinho, 
um restaurante ao ar livre onde se 
provam acepipes ecossustentáveis 
ao ritmo dos meus malabarismos 
aquáticos.

Em pleno mar alto, os pescado-
res que acompanho chamam-me 
peixe preto e dizem que nunca 
devo ser capturado ou atacado. 
Aliás como deveria ser com qual-
quer qualquer ser humano. 

Em cativeiro chamam-me 
baleia assassina e o único contacto 
que tenho com outro ser vivo é 
com a treinadora que me ensina 
truques a troco de peixe.

Sou um mamífero insone que 
ocupa as noites em permanente 
automutilação, a roer os seus pró-
prios dentes ou a recuar para me 
atirar contra as paredes do aquário 
até fazer mossa. 

O dia há muito raiou. As grades 
do cárcere sobem.

É hora de começar um novo 
espetáculo.

E hoje, tudo deve ser meticuloso 
porque cruel. 

Entro na piscina sem ser visto 
para saltar de surpresa e tocar com 
o meu bico na bola mais alta. 

Depois rodopio ora para um 
lado ora para o outro, ora car-
regando a minha treinadora às 
costas que me cavalga como num 
rodeo; lanço-a pelo ar para que 
mergulhe à minha frente e me fin-
te emergindo logo a seguir agar-
rada à minha barbatana dorsal. 
Dou-lhe boleia até à plataforma 
principal, ela qual sereia, de braços 
estendidos, equilibrada num só pé 
no meu bico, e eu, qual Neptuno, 
sou o rei que domina as águas e 
imagino-me livre.

Somos o pas-de-deux perfeito 
que ela confirma ao microfone en-
quanto pede o aplauso compassado 
dos espectadores e faz uma pose 

a semana, troco as piadas e os 
manguitos habituais com o dono 
do café central para aliviar a alma, 
insulto todos os políticos e cuspo 
em todos os intelectuais que escar-
rapacham nos jornais o que sabem, 
é o melhor para mim, e dirijo-me 
com toda a  calma até à sala de voto 
onde preencho o meu boletim.

É hora de comer o treinador.
As suas pernas, a sua boca, a sua 

alma, a sua hubris, as suas meias 
verdades.

Ninguém me interrompe. Até a 
música de campanha parece conti-
nuar a soar.

Sinto-me por breves momentos 
no papel principal, e as sondagens 
com que abrem os telejornais con-
firmam que hoje sou eu o rei que 
brilha à superfície da água revolta 
mesmo antes de se afogar.

Quando as urnas fecham e 
contam os votos, os paramédicos 
chegam ao local do crime mas já é 
tarde. Já estou frente à televisão e 
continuo esfomeado. Atiram-me 
pão recesso, atiram-me culpas, mas 
eu recuso-me a sair do cubículo. 

Sem 20 dos 48 dentes, to-
dos apodrecidos por décadas de 
comida instantânea, uma infe-
ção pulmonar por causa das más 
condições no trabalho, e com uma 
interação mínima com outros 
mamíferos que não sejam a família 
nuclear, sou hoje um banco de 
esperma que alimenta com filhos 
operários indústrias multimilioná-
rias e só por isso não me matam. 

Sei que nem depois de morto 
serei livre. Decompor-me-ei num 
aterro, quem sabe serei exibido num 
qualquer museu da história de um 
século que lutou pelo direito à igno-
rância e à humilhação do próximo. 
E conseguiu. Na minha autópsia 
encontrarão centenas de sapos que 
engoli, quilos de amarguras malig-
nas, destroços de um conhecimento 
que um dia me fez curioso mas que 
calcificou quando me tornei cativo.

Com sorte a morte será um sonho 
onde me esqueço da vida que levei e 
me imagino em mar alto, como um 
peixe preto que todos temem e que, 
todos sabem, não deve ser atacado 
nem capturado. Aliás, como deveria 
ser com qualquer ser humano. J

Nota: A história de vida da orca Tilikum 
que inspirou esta crónica pode ser vista 
no documentário BlackFish de Gabriela 
Cowperthwaite.

jornaldeletras.pt   *   18 a 31 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
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

até 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
IV momento da exposição Do Mar 
e da Terra… uma História no Atlântico
até fevereiro

B E J A

Núcleo Museológico 
da Rua do Sembrano
E Sob a Terra e as Águas. 20 Anos de
Arqueologia entre guadiana e Sado
até maio

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 O Corvo
De Edgar allan Poe. Encenação de 
alexandre Lyra Leite. Interpretação e 
Rui baeta (músico), Yara Cléo (bailarina). 
19 e 20 de janeiro – 21h30
M You Can’t Win, Charlie Brown
21 de janeiro – 21h30
T Ainda o Último Judeu e os Outros
De abel Neves. Interpretação de alexandre 
sá, Carlos Feio, Eduarda Pinto, entre outros.
3ª a 5ª, às 21h30
24 de janeiro a 2 de fevereiro
M Yael Naim
28 de janeiro – 21h30

B R A g A N ç A

Centro de Arte Contemp. graça Morais
R. abílio beça, 105. Tel.: 273 302 410
3ª a Dom., Das 10h às 18h30

E graça Morais: 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

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 Roque gameiro: Uma Família de Artistas
até 22 de março

E Sílvia Patrício: Humanário
27 de janeiro a 22 de março

Centro Cultura Contemp. Castelo Branco
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

Teatro Académico de gil Vicente
Pç. da República. Tel.: 239 855 630
T Hiatus
Criação e interpretação de Cheila 
Pereira, Cláudio Vidal, margarida 
Cabral, Paula Rita Lourenço. 
18 de janeiro – 21h30
M Pela Banda Sinfónica do Exército
19 de janeiro – 21h30
T How do You Like me Now?
De Cláudia morais.
25 de janeiro – 21h30
T Diário de um Louco
Encenação de américo Rodrigues. Interpretação 
de Luciano amarelo, Élia Fernandes. 
27 de janeiro – 21h30
T Não Quero Morrer
Texto, encenação e interpretação 
de Elmano sancho e Juanita barrera. 
31 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 Lambchop: Flotus
18 de janeiro – 21h30

É V O R A

Casa de Burgos
R. de burgos, 5. Tel.: 266 769 450
P Websites e Documentos 
Digitais Acessíveis
ação de formação por Norberto 
sousa, sob inscrição prévia.
30 de janeiro

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 A Reserva das Coisas 
no seu Estado Latente
mostra de trabalhos de Fernanda Fragateiro.
21 de janeiro a 28 de abril

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
E Júlio Resende: Fado & Further
Convidados: Carolina e salvador sobral.
21 de janeiro – 21h30
M Concerto Promenade
Pela orquestra Clássica do sul. 
22 de janeiro – 12h
M Memória de Peixe: Noites de Sofá
27 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 9h30 às 18h

E DéjàVu 1. (Des)cobertas
Exposição coletiva de pintura.
até 5 de maio

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
E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
1 8  a  3 1  d e  j a n e i r o  2 0 1 7

1 H D  -  U m a  H i s t ó r i a  d a  D a n ç a
Teatro Camões, em Lisboa, acolhe viagem multimédia pela história da dança. De 28 de janeiro a 3 de junho

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
M Recital de Piano e Eufónio
Por marta Tojal e Inês Luzio.
22 de janeiro – 16h
T Quarteto Estillus
28 de janeiro – 16h
M O Criptopórtico de Aeminium
Produção Teatro de sombras. mediante
inscrição, limite de 25 participantes.
29 de janeiro – 11h
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

G U A R D A

Museu da Guarda
R. Gen. 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
T O Conto de Inverno
Texto de William shakespeare. Encenação 
de marcos Barbosa. Interpretação de Alheli
Guerrero, Anabela Faustino, Carolina Amaral,
Xose Barato, Ivo Alexandre, entre outros.
20 e 21 de janeiro – 21h30
E Bufos
Exposição de fotografia de José Almeida Pereira.
3ª A sáB., DAs 10h às 13h E DAs 14h às 19h

23 de janeiro a 3 de junho
T Nunca
Encenação e interpretação de Rui Q. de matos. 
27 de janeiro – 10h30
28 de janeiro – 16h
M Som de GMR: Captain Boy
27 de janeiro – 23h59
T Wonderland
28 de janeiro – 22h

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
Av. Conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª A Dom., DAs 10h às 13h E DAs 14h às 19h

E Destinerrância - O Lugar do 
Morto é o Lugar da Fotografia
Exposição de fotografia de Edgar martins.
28 de janeiro a 04 de junho
E Rui Moreira: Os Pirómanos
28 de janeiro a 05 de junho
E Cosmic, Sonic, Animistic. 
Coleção Permanente e Outras Obras
28 de janeiro a 31 de dezembro

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 E I R I A

Teatro José Lúcio da Silva
Av. heróis de Angola. Tel.: 244 834 117
T Filho da Treta
Texto de Filipe h.Fonseca e Rui C. martins.
Encenação de sónia Aragão. Interpretação 
de José Pedro Gomes e António machado.
18 e 19 de janeiro – 21h30
M À Descoberta de José Vianna da Motta
Recital de piano por João Costa Ferreira.
21 de janeiro – 21h30

M Palavra Cantada – O Espetáculo
22 de janeiro – 16h
M How To become Nothing
Cine-concerto com Pedro maia 
e The Legendary Tigerman.
28 de janeiro – 21h30

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 Reverso, o Mesmo e o Outro. 
34 fotografias de Mariano Piçarra
até 21 de janeiro
E Pela Saúde, Aviso-te! 
Os Avisos ao Público no Portugal 
Moderno (ca 1770 - ca 1820)
até março
C RISM – Répertoire 
International des Sources Musicales
Por sílvia sequeira (BNP).
24 de janeiro – 14h30

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
Av. 5 de outubro, 6. Tel.: 21 354 0923
3ª A Dom., DAs 10h às 13h E DAs 14hàs 17h30

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 Violoncelo e Piano
Por mafalda santos e Alexei Eremine. 
obras de R. schumannm, C. Debussy 
e D. shostakovich.
19 de janeiro – 19h

M You Can’t Win, Charlie Brown
19 de janeiro – 21h
D Suspensão
De Clara Andermatt, Jonas Runa, António sá-Dantas.
20 e 21 de janeiro – 21h
P A Princesa e a Ervilha
Performance interativa para os mais 
novos (3 aos 5 anos) de siri Dybwik.
21 a 29 de janeiro – 10h e 11h30
M Pamelia Stickney (Teremin)
21 de janeiro – 18h
T Terra Sonâmbula
De Nuno Pino Custódio (a partir de 
mia Couto). Encenação de Nuno Pino 
Custódio. Interpretação de Rosinda Costa.
26 e 27 de janeiro – 11h
28 de janeiro – 19h
29 de janeiro – 11h30
M Ateliê de Ópera da Metropolitana
Pela orquestra metropolitana de 
Lisboa e Coro de Câmara Lisboa Cantat.
27 de janeiro – 20h
29 de janeiro – 16h
M Há Fado No Cais: Os Mestres
27 de janeiro – 21h
M Concerto Duplo com Alexander
Stewart e Isabella Lundgren
29 de janeiro – 21h

Cinemateca Portuguesa - 
Museu do Cinema
R. Barata salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E A Parte Imersa do Iceberg: 
Imagens do Arquivo Nacional 
das Imagens em Movimento
até 10 de março

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
D Climas
Direção de André Braga. Cocriação e 
interpretação Costanza Givone, Daniela 
Cruz, Gil mac, margarida Gonçalves, 
Paulo mota e Ricardo machado.
20 e 21 de janeiro – 21h30
T Pangeia
Criação e instalação visual e sonora de 
Tiago Cadete. Interpretação de Leonor 
Cabral, Bernardo Almeida. Produção Eira.
21 e 22 de janeiro – 11h e 16h
M Fado: a Música e as Palavras
Por Aldina Duarte.
27 de janeiro – 21h30

M Afonso Pais e Rita Maria
27 de janeiro – 21h30
C A Máquina do Mundo
Com maria Filomena molder.
31 de janeiro – 18h30

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: 
nversões do Olhar
até maio

Fund. 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 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 Concerto de Chopin
Pela orquestra Gulbenkian, sob a direção 
do maestro stéphane Denève e com a 
participação de Yulianna Avdeeva (piano).
obras de h. Berlioz F. Chopin e J. Brahms.
19 de janeiro – 21h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
obras de G. Rossini, A. Dvořák.
20 de janeiro – 21h30
M Romeu e Julieta
Transmissão em direto da metropolitan opera.
21 de janeiro – 18h
M Cuarteto Casals: Maratona Mozart
22 de janeiro – 16h
M Cappella Andrea Barca
András schiff - piano / direção.
obras de L. Beethoven, A. Dvorák e J. Brahms.
25 de janeiro – 19h
M Cappella Andrea Barca
András schiff - piano / direção.
obras de J. haydn, W.A. mozart.
26 de janeiro – 19h
M As Estações Harmónicas
Wang Li - berimbau / flauta calabash.
Wu Wei – sheng.
28 de janeiro – 21h
M Grandes Coros de Ópera
Pelo Coro e orquestra Gulbenkian e Coro
Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa.
Jorge matta – maestro.
obras de G. Verdi, L. Beethoven, 
P. mascagni, G. Puccini, entre outros.
29 de janeiro – 11h e 16h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M Lambchop: Flotus
17 de janeiro – 22h
T Arde Brillante en 
los Bosques de la Noche
Texto e encenação de mariano Pensotti. 
Interpretação de susana Pampín, Laura 
López moyano, Inés Efrón, entre outros.
21 de janeiro – 21h30
22 de janeiro – 18h30
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C Espaços Urbanos Comuns: 
Prefigurando Experiências 
de Emancipação Social
Por stavros stavrides.
24 de janeiro – 18h30
D Glimpse – 5 Room Puzzle
Coreografia e direção deTânia Carvalho. 
Interpretação de Luís Guerra, Marta 
Cerqueira e Tânia Carvalho.
26 a 28 de janeiro – 21h30

MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
av. Brasília, Central Tejo
ToDos os DIas, Das 12h às 20h. EnCERRa às 3ª.

E Eduardo Batarda. Misquoteros: 
A Selection of T-shirt Fronts
até 13 de fevereiro 
E Dominique Gonzalez-Foerster. 
Pynchon Park
até 20 de março 
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 Viagens – Itinerários 
de Memórias Silenciosas
até 5 de março
E A Ópera Chinesa
Grande exposição da coleção Kwok on.
até 31 de dezembro 2018
E Jun Shirasu: Azulejo 
em Viagem 1998 > 2015
26 de janeiro a 19 de março

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

E Memórias da Praia de São Torpes, Sines
até 31 de janeiro

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 pertencente 
ao Museu Quinta das Cruzes, Funchal.
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 10 Anos Depois: Objetos de Outros
Lugares. Doação Francisco Capelo
exposição de longo prazo
E Arquitetura Timorense
até 19 de fevereiro

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

E Clima - Expo 360º
Uma exposição sobre alterações climáticas.
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 Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª a DoM., Das 10h às 18h

T O Patinho Feio
Espetáculo infantil pela Companhia Cativar.
22 de janeiro – 10h30
T Os Sete Cabritinhos
Teatro infantil pela Comp. Palco de Chocolate. 
29 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. EnCERRa à 2ª FEIRa.

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

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 30 de abril

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 Camões
Parque das nações. Tel.: 218 923 470
D 1HD - Uma História da Dança
Coreografia e direção artística de 
Bruno Cochat. Interpretação de artistas da 

Companhia nacional de Bailado, Ruben 
saints e alunos da Escola a Voz do operário.
25 de janeiro - 11h30 (escolas)
28 de janeiro - 16h
D E Se Tudo Fosse Amarelo?
Direção de sílvia Real. Cocriação de Bruno
Cochat. Interpretação e cocriação de Joana 
sammarfull, Manuel Támen e Vasco sequeira.
20 de janeiro – 15h (escolas)
21 de janeiro – 17h30

Teatro da Politécnica
R. da Escola Politécnica, 58. Tel.:  213 916 750
T A Estupidez
De Rafael spregelburd. Encenação de João 
Pedro Mamede. Interpretação de andreia 
Bento, antónio simão, David Esteves, 
Guilherme Gomes, Rita Cabaço.
3ª E 4ª, às 19h; 5ª E 6ª, às 21h; sáB., às 16h E 21h

até 25 de fevereiro
E Agora
Exposição de pintura de sérgio Pombo.
3ª a sáB., Das 15h aTé FInaL Do EsPETáCULo.
até 25 de fevereiro

Teatro da Trindade
R. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T Vanessa Vai À Luta 
De Luísa Costa Gomes. Encenação de antónio
Pires. Interpretação de Carolina Campanela,
Cátia nunes, hugo Mestre amaro, João Veloso
e Participação especial de Julie sergeant.
5ª a sáB., às 21h30; DoM., às 16h30 (JanEIRo). 
sáB., às 16h (FEVEREIRo E aBRIL)
19 a 22 de janeiro, 11 de fevereiro a 1 de abril

Teatro Ibérico
R. de xabregas 54. Tel.: 218 682 531
T Romeu e Julieta
Texto de William shakespeare. Direção 
de João Garcia Miguel. Interpretação 
de David Pereira Bastos e sara Ribeiro.
24 a 27 de janeiro – 21h30

Teatro Municipal de São Luiz
R. antónio Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
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.
25 de janeiro, 7 e 22 de fevereiro– 10h30
T A Noite da Iguana
De Tennessee Williams. Encenação de Jorge
silva Melo. Interpretação de nuno Lopes, 
Maria João Luís, Isabel Muñoz Cardoso, 
Joana Bárcia, Pedro Carraca, entre outros.
4ª a sáB., às 21h; DoM., às 17h30
18 a de janeiro a 5 de fevereiro

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
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

até 22 de janeiro
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª a DoM., 30 MIn. anTEs Do InÍCIo Dos EsPETáCU-
Los Da saLa GaRRETT PaRa PoRTaDoREs DE BILhETE

até 29 de julho 
T Daniel Faria
Criação e texto de Pablo Fidalgo. 
Com Pablo Fidalgo e Tiago Gandra. 
5ª a sáB., às 21h30; DoM., às 16h30

19 a 22 de janeiro
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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

U m  O l h a r  R e a l
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G U A R D A

Museu da Guarda
R. Gen. 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
T O Conto de Inverno
Texto de William shakespeare. Encenação 
de marcos Barbosa. Interpretação de Alheli
Guerrero, Anabela Faustino, Carolina Amaral,
Xose Barato, Ivo Alexandre, entre outros.
20 e 21 de janeiro – 21h30
E Bufos
Exposição de fotografia de José Almeida Pereira.
3ª A sáB., DAs 10h às 13h E DAs 14h às 19h

23 de janeiro a 3 de junho
T Nunca
Encenação e interpretação de Rui Q. de matos. 
27 de janeiro – 10h30
28 de janeiro – 16h
M Som de GMR: Captain Boy
27 de janeiro – 23h59
T Wonderland
28 de janeiro – 22h

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
Av. Conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª A Dom., DAs 10h às 13h E DAs 14h às 19h

E Destinerrância - O Lugar do 
Morto é o Lugar da Fotografia
Exposição de fotografia de Edgar martins.
28 de janeiro a 04 de junho
E Rui Moreira: Os Pirómanos
28 de janeiro a 05 de junho
E Cosmic, Sonic, Animistic. 
Coleção Permanente e Outras Obras
28 de janeiro a 31 de dezembro

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 E I R I A

Teatro José Lúcio da Silva
Av. heróis de Angola. Tel.: 244 834 117
T Filho da Treta
Texto de Filipe h.Fonseca e Rui C. martins.
Encenação de sónia Aragão. Interpretação 
de José Pedro Gomes e António machado.
18 e 19 de janeiro – 21h30
M À Descoberta de José Vianna da Motta
Recital de piano por João Costa Ferreira.
21 de janeiro – 21h30

M Palavra Cantada – O Espetáculo
22 de janeiro – 16h
M How To become Nothing
Cine-concerto com Pedro maia 
e The Legendary Tigerman.
28 de janeiro – 21h30

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 Reverso, o Mesmo e o Outro. 
34 fotografias de Mariano Piçarra
até 21 de janeiro
E Pela Saúde, Aviso-te! 
Os Avisos ao Público no Portugal 
Moderno (ca 1770 - ca 1820)
até março
C RISM – Répertoire 
International des Sources Musicales
Por sílvia sequeira (BNP).
24 de janeiro – 14h30

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
Av. 5 de outubro, 6. Tel.: 21 354 0923
3ª A Dom., DAs 10h às 13h E DAs 14hàs 17h30

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 Violoncelo e Piano
Por mafalda santos e Alexei Eremine. 
obras de R. schumannm, C. Debussy 
e D. shostakovich.
19 de janeiro – 19h

M You Can’t Win, Charlie Brown
19 de janeiro – 21h
D Suspensão
De Clara Andermatt, Jonas Runa, António sá-Dantas.
20 e 21 de janeiro – 21h
P A Princesa e a Ervilha
Performance interativa para os mais 
novos (3 aos 5 anos) de siri Dybwik.
21 a 29 de janeiro – 10h e 11h30
M Pamelia Stickney (Teremin)
21 de janeiro – 18h
T Terra Sonâmbula
De Nuno Pino Custódio (a partir de 
mia Couto). Encenação de Nuno Pino 
Custódio. Interpretação de Rosinda Costa.
26 e 27 de janeiro – 11h
28 de janeiro – 19h
29 de janeiro – 11h30
M Ateliê de Ópera da Metropolitana
Pela orquestra metropolitana de 
Lisboa e Coro de Câmara Lisboa Cantat.
27 de janeiro – 20h
29 de janeiro – 16h
M Há Fado No Cais: Os Mestres
27 de janeiro – 21h
M Concerto Duplo com Alexander
Stewart e Isabella Lundgren
29 de janeiro – 21h

Cinemateca Portuguesa - 
Museu do Cinema
R. Barata salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E A Parte Imersa do Iceberg: 
Imagens do Arquivo Nacional 
das Imagens em Movimento
até 10 de março

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
D Climas
Direção de André Braga. Cocriação e 
interpretação Costanza Givone, Daniela 
Cruz, Gil mac, margarida Gonçalves, 
Paulo mota e Ricardo machado.
20 e 21 de janeiro – 21h30
T Pangeia
Criação e instalação visual e sonora de 
Tiago Cadete. Interpretação de Leonor 
Cabral, Bernardo Almeida. Produção Eira.
21 e 22 de janeiro – 11h e 16h
M Fado: a Música e as Palavras
Por Aldina Duarte.
27 de janeiro – 21h30

M Afonso Pais e Rita Maria
27 de janeiro – 21h30
C A Máquina do Mundo
Com maria Filomena molder.
31 de janeiro – 18h30

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: 
nversões do Olhar
até maio

Fund. 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 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 Concerto de Chopin
Pela orquestra Gulbenkian, sob a direção 
do maestro stéphane Denève e com a 
participação de Yulianna Avdeeva (piano).
obras de h. Berlioz F. Chopin e J. Brahms.
19 de janeiro – 21h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
obras de G. Rossini, A. Dvořák.
20 de janeiro – 21h30
M Romeu e Julieta
Transmissão em direto da metropolitan opera.
21 de janeiro – 18h
M Cuarteto Casals: Maratona Mozart
22 de janeiro – 16h
M Cappella Andrea Barca
András schiff - piano / direção.
obras de L. Beethoven, A. Dvorák e J. Brahms.
25 de janeiro – 19h
M Cappella Andrea Barca
András schiff - piano / direção.
obras de J. haydn, W.A. mozart.
26 de janeiro – 19h
M As Estações Harmónicas
Wang Li - berimbau / flauta calabash.
Wu Wei – sheng.
28 de janeiro – 21h
M Grandes Coros de Ópera
Pelo Coro e orquestra Gulbenkian e Coro
Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa.
Jorge matta – maestro.
obras de G. Verdi, L. Beethoven, 
P. mascagni, G. Puccini, entre outros.
29 de janeiro – 11h e 16h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M Lambchop: Flotus
17 de janeiro – 22h
T Arde Brillante en 
los Bosques de la Noche
Texto e encenação de mariano Pensotti. 
Interpretação de susana Pampín, Laura 
López moyano, Inés Efrón, entre outros.
21 de janeiro – 21h30
22 de janeiro – 18h30
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C Espaços Urbanos Comuns: 
Prefigurando Experiências 
de Emancipação Social
Por stavros stavrides.
24 de janeiro – 18h30
D Glimpse – 5 Room Puzzle
Coreografia e direção deTânia Carvalho. 
Interpretação de Luís Guerra, Marta 
Cerqueira e Tânia Carvalho.
26 a 28 de janeiro – 21h30

MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
av. Brasília, Central Tejo
ToDos os DIas, Das 12h às 20h. EnCERRa às 3ª.

E Eduardo Batarda. Misquoteros: 
A Selection of T-shirt Fronts
até 13 de fevereiro 
E Dominique Gonzalez-Foerster. 
Pynchon Park
até 20 de março 
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 Viagens – Itinerários 
de Memórias Silenciosas
até 5 de março
E A Ópera Chinesa
Grande exposição da coleção Kwok on.
até 31 de dezembro 2018
E Jun Shirasu: Azulejo 
em Viagem 1998 > 2015
26 de janeiro a 19 de março

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

E Memórias da Praia de São Torpes, Sines
até 31 de janeiro

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 pertencente 
ao Museu Quinta das Cruzes, Funchal.
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 10 Anos Depois: Objetos de Outros
Lugares. Doação Francisco Capelo
exposição de longo prazo
E Arquitetura Timorense
até 19 de fevereiro

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

E Clima - Expo 360º
Uma exposição sobre alterações climáticas.
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 Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª a DoM., Das 10h às 18h

T O Patinho Feio
Espetáculo infantil pela Companhia Cativar.
22 de janeiro – 10h30
T Os Sete Cabritinhos
Teatro infantil pela Comp. Palco de Chocolate. 
29 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. EnCERRa à 2ª FEIRa.

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

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 30 de abril

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 Camões
Parque das nações. Tel.: 218 923 470
D 1HD - Uma História da Dança
Coreografia e direção artística de 
Bruno Cochat. Interpretação de artistas da 

Companhia nacional de Bailado, Ruben 
saints e alunos da Escola a Voz do operário.
25 de janeiro - 11h30 (escolas)
28 de janeiro - 16h
D E Se Tudo Fosse Amarelo?
Direção de sílvia Real. Cocriação de Bruno
Cochat. Interpretação e cocriação de Joana 
sammarfull, Manuel Támen e Vasco sequeira.
20 de janeiro – 15h (escolas)
21 de janeiro – 17h30

Teatro da Politécnica
R. da Escola Politécnica, 58. Tel.:  213 916 750
T A Estupidez
De Rafael spregelburd. Encenação de João 
Pedro Mamede. Interpretação de andreia 
Bento, antónio simão, David Esteves, 
Guilherme Gomes, Rita Cabaço.
3ª E 4ª, às 19h; 5ª E 6ª, às 21h; sáB., às 16h E 21h

até 25 de fevereiro
E Agora
Exposição de pintura de sérgio Pombo.
3ª a sáB., Das 15h aTé FInaL Do EsPETáCULo.
até 25 de fevereiro

Teatro da Trindade
R. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T Vanessa Vai À Luta 
De Luísa Costa Gomes. Encenação de antónio
Pires. Interpretação de Carolina Campanela,
Cátia nunes, hugo Mestre amaro, João Veloso
e Participação especial de Julie sergeant.
5ª a sáB., às 21h30; DoM., às 16h30 (JanEIRo). 
sáB., às 16h (FEVEREIRo E aBRIL)
19 a 22 de janeiro, 11 de fevereiro a 1 de abril

Teatro Ibérico
R. de xabregas 54. Tel.: 218 682 531
T Romeu e Julieta
Texto de William shakespeare. Direção 
de João Garcia Miguel. Interpretação 
de David Pereira Bastos e sara Ribeiro.
24 a 27 de janeiro – 21h30

Teatro Municipal de São Luiz
R. antónio Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
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.
25 de janeiro, 7 e 22 de fevereiro– 10h30
T A Noite da Iguana
De Tennessee Williams. Encenação de Jorge
silva Melo. Interpretação de nuno Lopes, 
Maria João Luís, Isabel Muñoz Cardoso, 
Joana Bárcia, Pedro Carraca, entre outros.
4ª a sáB., às 21h; DoM., às 17h30
18 a de janeiro a 5 de fevereiro

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
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

até 22 de janeiro
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª a DoM., 30 MIn. anTEs Do InÍCIo Dos EsPETáCU-
Los Da saLa GaRRETT PaRa PoRTaDoREs DE BILhETE

até 29 de julho 
T Daniel Faria
Criação e texto de Pablo Fidalgo. 
Com Pablo Fidalgo e Tiago Gandra. 
5ª a sáB., às 21h30; DoM., às 16h30

19 a 22 de janeiro
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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

U m  O l h a r  R e a l
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T A Visita Escocesa
Criação de Inês Barahona e Miguel Fragata.
21 de janeiro
T Força Humana
A partir de Os Lusíadas de Luís de 
Camões. Direção de António Fonseca 
e José Neves. Dramaturgia e interpretação
de António Fonseca, José Neves.
5ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 16h30
26 a 29 de janeiro

Teatro Politeama 
R. Portas de Sto. Antão, 109. Tel.: 213 405 700
T Amália
Musical de Filipe La Féria. Interpretação 
de Alexandra, Anabela, Liana, Carlos 
Quintas, Tiago Diogo, entre outros.
4ª A 6ª, àS 21h30; SáB., àS 17h e 21h30; DOM., àS 17h

a partir de 09 de fevereiro

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

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

até 29 de janeiro
T Annie, o Musical
espetáculo infanto juvenil pelo Grupo Animarte.
SáB., àS 16h e 21h; DOM., 16h

até 12 de fevereiro
E Amor com Amor se Paga 
exposição de pintura de Ulrich hilmer.
2ª A SáB., DAS 11h àS 21h

até 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
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 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
D Quebra Nozes
Pela Companhia de Dança do Algarve.
21 de janeiro – 16h
M Choque Frontal Ao Vivo
SáB., DAS19h àS 21h

25 de janeiro a 28 de junho
T Leôncio e Lena
A partir de Georg Büchner. Criação de 
João de Brito. encenação de João de Brito. 
Interpretação de André Nunes, Carlos Malvarez,
Joana Ribeiro Santos.
28 de janeiro – 21h30

P O R T O

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M João Canedo
19 de janeiro – 22h
M Showcase de Compositores Britânicos
Apresentação de Cathy Graham.
20 de janeiro – 19h
M Sagração Britânica
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, sob a direção musical de Baldur
Brönnimann, e o Coro Casa da Música, 
sob a direção musical de Paul hillier.
Obras de J. Dowland, Sir h. Birtwistle, 
G. holst Júpiter, T. A. Rule.
20 de janeiro – 21h
C O Impacto do Brexit na 
Vida Musical Britânica
Com Sir Nicholas Kenyon, Cathy 
Graham, emmanuel hondré e Susanna 
eastburn. Moderação de Tom Service.
21 de janeiro – 16h30
M Inglaterra Hoje
Pelo Remix ensemble Casa da Música, 
sob a direção musical de Peter Rundel e Pedro
Neves e a participação de Juliet Fraser (soprano).
Obras de R. Saunders, J. Anderson e Sir h.
Birtwistle.
21 de janeiro – 18h
M Andarilho 2.0
21 de janeiro – 22h30
M A Vida das Palavras
Pelo Coro Casa da Música 
sob a direção musical de Paul hillier.
Obras de J.  Dunstable, J. Taverner, 
T. Tallis , h. Birtwistle , entre outros.
22 de janeiro – 18h
M Música de Câmara ao Fim da Tarde 
Com Iris Oja (meio-soprano) e Luís Duarte (piano).
Obras de M. Mussorgski, D. Chostakovitch, 
S. Rachmaninoff, F. Lopes-Graça.
24 de janeiro – 19h30
M Alceu Valença: Vivo! Revivo!
24 de janeiro – 21h30
M Renato Mont Trio
26 de janeiro – 22h
M Planeta Mozart
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, sob direção musical de David 

Angus e a participação de Paulo Barros (flauta).
Obras de J. Domingos Bomtempo, W.A. Mozart 
27 de janeiro – 21h
M Spicy Noodles
27 de janeiro – 22h
M Edu Mundo Trio
28 de janeiro – 22h30
M Sinfonia Júpiter
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de David Angus.
Concerto comentado por Mário Azevedo.
Programa: W.A. Mozart Sinfonia nº 41, Júpiter.
29 de janeiro – 12h
M Quarteto de Cordas de Matosinhos
Obras de T. Marques, C. Azevedo e M Tippett.
31 de janeiro – 19h30

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 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 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

Teatro Campo ALegre 
R. das estrelas. Tel.: 226 063 000
T Romeu Costa
Texto de Isabel Minhós Martins. 
Criação e direção artística de Romeu 
Costa. Interpretação de Carla Galvão.
27 de janeiro – 10h30 e 15h (escolas)
28 de janeiro – 16h
D Nem a Própria Ruína
Criação, interpretação de Francisco Pinho, João
Dinis Pinho e Dinis Santos. Música de José Cid.
28 de janeiro – 21h30

Teatro Carlos Alberto
R. das Oliveiras, 43. 223 401 900
T Fã
Música dos Clã. Texto de Regina Guimarães.
encenação de Nuno Carinhas. Produção TNSJ.
4ª e 5ª, àS 21h; SáB., 16h e 21h; DOM., àS 16h

até 29 de janeiro

Teatro Rivoli
Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200
M Recital de Piano por Laura Quaresma
28 de janeiro – 17h
T Um Inimigo do Povo
Texto de henrik Ibsen. 
Direção artística de Tónan Quito.
27 de janeiro – 21h30
28 de janeiro – 19h

S E T Ú B A L

Fórum Municipal Luísa Todi 
Av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127
M Hands On Approach
20 de janeiro – 21h30
M Orquestra Académica Metropolitana
Pascal Verrot – direção musical.
Obras de e. Grieg e R. Schumann.
21 de janeiro – 21h
T Do Céu Caiu um Anjinho
Texto e encenação de Fernando Gomes.
28 de janeiro – 21h30
29 de janeiro – 17h

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

T O R R E S V E D R A S

Galeria Municipal de Torres Vedras
Pç. do Município. Tel.:  261 334 042
2ª A SáB., DAS 09h30 àS 19h

E Serralves em Torres Vedras - 
Edgar Pera: Uma Retrospetiva
21 de janeiro a 04 de março

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 Do Essencial Ponto
exposição do artista plástico Ruy Silva.
até 29 de janeiro

Teatro Viriato
Lg. Mouzinho de Albuquerque. Tel.: 23 2480 110
2ª A 6ª, DAS 13h àS 19h e eM DIAS De eSPeTáCULO

M Fausto: Trilogia
21 de janeiro – 21h30
T Filho da Treta
Interpretação de José Pedro 
Gomes e António Machado.
26 e 27 de janeiro – 21h30
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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 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
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
Riccardo Minasi - violino e direção musical.
Paulo Guerreiro - trompa.
Luís Vieira – trompa.
Maestrina titular - Joana Carneiro.
Obras de G. Paisiello, J. haydn.
21 de janeiro – 18h

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
D Antes que Matem os Elefantes
Direção de Olga Roriz. Interpretação 
de Beatriz Dias, Carla Ribeiro, Marta
Lobato Faria, André de Campos, Bruno
Alexandre, Bruno Alves, Francisco Rolo.
5ª A SáB., àS 21h

26 a 28 de janeiro
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