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Almada,

o artista total
Abre na sexta-feira, 3, uma grande
mostra antológica do criador que
marcou o século XX português. Aqui se
fala das múltiplas vertentes da sua obra
e antecipa o que vai ser a exposição.
Textos de Fernando Cabral Martins e
Manuela Parreira da Silva, entre outros,
e entrevista com a curadora Mariana
Pinto dos Santos
PÁGINAS 6 A 12

J/Educação – O governo das Escolas – as opiniões de Licíno C. Lima, J. Eduardo
Lemos e Filinto Lima * O secretário de Estado, João Costa, fala do Plano Nacional do
Sucesso Escolar * O futuro dos Politécnicos, por Rosário Gamboa e Pedro Lourtie
* Camões – O Congresso dos Lusitanistas
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José Manuel Pedreirinho
Mais arquitetura
O novo bastonário da Ordem dos Arquitetos (OA), 66 anos, foi eleito
logo à 1ª volta, com mais de metade dos votos, entre quatro candidatos. Autor também de vários livros da especialidade, foi colaborador
permanente do JL durante muitos, e toma posse até dia 10. Aqui revela as principais linhas dos seu programa, que passam por aproximar a
Ordem da sociedade e dos próprios arquitetos
JL: Acaba de ser eleito bastonário da OA. Qual é o seu plano de
ação?
José Manuel Pedreirinho: O primeiro objetivo é fazer uma aproximação da Ordem à sociedade, pois achamos que as pessoas são
muito desconhecedoras de vários aspetos ligados à importância da
Arquitetura. Por outro lado, queremos aproximar a Ordem dos seus
membros, já que ela tem servido quase só para questões administrativas. Podemos fazer mais.
Como vai fazer, em termos concretos,
essa aproximação à sociedade?
Dando maior visibilidade da Ordem,
através de tomadas de posição sobre decisões executivas. Em projetos
polémicos, entendemos que a OA deve
intervir, manifestando pedagogicamente a sua opinião. Não quer dizer que
uma ou outra vez a Ordem não o tenha
feito no passado, mas julgo que se deve
fazê-lo mais vezes. O mesmo em relação à própria legislação.
Claro que isto passa por uma maior ligação com os vários
orgãos de soberania. Precisamos de atuar junto do Parlamento
e das autarquias, corrigindo a sua forma de trabalhar com os
arquitetos.
E para a aproximação da OA aos arquitetos, o que vai fazer?
Uma das medidas é criar mecanismos de defesa do arquiteto,
nos campos da saúde. E queremos implementar o Orçamento
Participativo, em que os associados poderão propor que aplicação dar
a uma parte da verba orçamental. Além de facilitar o acesso a microcréditos, sobretudo para jovens arquitetos e para outros que queiram
retomar a atividade.
A arquitetura portuguesa tem sido muito premiada
internacionalmente. Como é que a OA pode tirar proveito disso?
Nós temos alguns dos melhores arquitetos do mundo, e não deve
haver outro campo cultural em que o nosso país tanto reconhecimento internacional. Gostaríamos aproveitá-lo para poder
'exportar arquitetura' e não apenas arquitetos. Ou seja, defendemos que é possível que os arquitetos continuem a trabalhar aqui,
exportando a sua arquitetura.
Apesar disso, percorrendo o país, são flagrantes os muitos
exemplo de má arquitetura, ou de "falta de arquitetura". Como
combatê-la?
Isso deve-se à deconsideração sobre o trabalho do arquiteto em
Portugal. A arquitetura continua a ser entendida por muitos
como uma profissão pouco necessária. Poucos correm o risco
de consultar um curandeiro em vez de um médico, mas muitos
acham que podem substituir o arquiteto por alguém que esteja
diretamente relacionado com a construção civil. E assim, corremos o nosso país e encontramos aberrações extraordinárias por
todo o lado Isso tem de ser alterado. É necessário, em primeiro
lugar, uma atitude pedagógica. O arquiteto pode maximizar
os espaço, dar maior qualidade de vida às pessoas, dar outra
qualidade... E, na verdade, também pode minimizar os custos,
racionalizando as estruturas.J

Alice Creischer na Culturgest, em exposição que inaugura
sábado, 4, na Galeria 1. A artista alemã, nascida em 1960,
realiza vários trabalhos com Andreas Siekmann e desenvolve
também intervenção crítica, em textos
acerca da arte enquanto instituição na era do
capitalismo avançado. Recorrendo a técnicas
como a colagem e a montagem, Creischer
tenta refletir acerca da atualidade política
e económica contemporânea. Para esta mostra, patente até
30 de abril, a artista apresenta trabalhos que têm como tema
a crise da dívida soberana e as medidas de austeridade que a
acompanham em diversos países, entre os quais Portugal.
FESTIVAL
UM AO MOLHE

FESTIVAL ÀS VEZES
O AMOR

São homens-banda, multiinstrumentistas que sobem
sozinhos para o palco, e que
agora se encontram num
festival. A terceira edição
do Um ao Molhe realiza-se
quinta-feira, dia 3, às 21
horas, na Zona Livre AC, em
Vila Real. Entre outras Oneman bands estarão presentes
Gobi Bear (um dos nomes
mais sonantes do panorama
nacional), Coelho Radioativo,
Jacketx, Nul, mas não se
fica por aqui, introduzindo
novos nomes como Bié,
Daniel Catarino, Gobi Bear,
Batsaykhantüül e Niels
Meise. O grande ausente é
Legendary Tigerman. Mais do
que um mero festival, o Um
ao Molhe pretende criar um
circuito de concertos para
estes músicos.

Doze espetáculos em 12
cidades, esta é a proposta
do Festival Montepio Às
Vezes o Amor, que celebra
o Dia dos Namorados, a 11
e 14 deste mês. Assim, dia
11 atuam Rui Veloso (Viana
do Castelo), Jorge Palma
(Teatro Aveirense), Aurea
(Castelo Branco), HMB (Vila
do Conde), Raquel Tavares
(Beja) e Rita Guerra (Vila
Nova de Gaia). E dia 14,
Gisela João (Convento de
São Francisco em Coimbra),
Paulo Gonzo (Lagoa), Amor
Electro (Coliseu do Porto),
André Sardet (Teatro Lúcio
da Silva, em Leiria), João
Pedro Pais (Teatro Figuras,
Faro) e Deixem o Pimba em
Paz, com Bruno Nogueira e
Manuela Azevedo (Coliseu
de Lisboa).

CURSO DE FILOSOFIA
Paulo José Miranda, poeta,
escritor e dramaturgo,
vai lecionar um curso
de Filosofia Moderna e
Contemporânea em 17
sessões, na Origem-Cozinha
Saudável, no Espaço
Amoreiras. Com início a 7
de fevereiro até 30 de maio,
todas as terças-feiras das
19h às 20h, o curso promete
um ambiente informal e
aberto ao debate, abordando o pensamento contemporâneo a partir de Kant,
com os limites do conhecimento e os juízos de gosto,
para depois desenvolver
o pensamento de autores
como Friedrisch Nietzsche,
Ludwig Wittgenstein e
Martin Heidegger. As
inscrições fazem-se pela
promotora do curso, a Edge
Arts - Arte Contemporânea.

POESIA EXPERIMENTAL
NA ZDB
E. M. de Melo e Castro, Ana
Hatherly, António Aragão,
Salette Tavares, José-Alberto
Marques, Liberto Cruz (Álvaro
Neto), Abílio-José Santos,
Herberto Hélder, António
Barahona da Fonseca e
Silvestre Pestana são alguns
dos autores que estarão
representados na exposição
VERBIOCOVISUAL, que se
inaugura na Galeria Zé dos
Bois, em Lisboa, a 12 de
fevereiro, e que é dedicada
especialmente a obras de poetas experimentais, entre 1959
e 1974. A mostra é composta
por publicações e trabalhos de
autor e coletivos, gravações
áudio, filmes e trabalhos
artísticos. Além de poetas
portugueses, a exposição conta com vários poetas-artistas
estrangeiros.
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Novos e velhos pessoanos
no Congresso Pessoa
¶ António Feijó, Fernando Cabral
Martins e Richard Zenith, três pessoanos de peso, vão estar na abertura, a 9, do Congresso Internacional
Fernando Pessoa 2017, que decorre
até 11, no auditório 2 da fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
São os intervenientes na mesa-redonda Eu, Fernando Pessoa, em que
se irá debater a identidade ortónima
e heteronímica do poeta.
Nos três dias de trabalhos,
conta-se, entre os participantes
portugueses e estrangeiros, com
o contributo de alguns dos mais
consagrados investigadores da obra
pessoana. Manuela Parreira da Silva
apresentará a comunicação Fernando
Pessoa e António Mora, Polémica em
tempo de guerra, no painel sobre
Pessoa Político, ainda na manhã do
primeiro dia. Da parte da tarde, sob
o tema Pessoa Filósofo, será a vez de
Onésimo Teotónio Almeida, que irá
discorrer sobre Fernando Pessoa e a
Razão em Alguns Textos Inéditos ou,
em Pessoa Cosmopolita, de Osvaldo
Manuel Silvestre, com Um imperialismo de poetas ou um imperialismo de
gramáticos?
O segundo dia abrirá com
uma mesa-redonda dedicada aos
contemporâneos do poeta que, de
alguma maneira, ficaram eclipsados
pela atenção dada à obra pessoana.
Helder Macedo e Gustavo Rubim vão
falar de Camilo Pessanha e Manuel
Teixeira Gomes, entre outros. E ao

Pessoa é tema de estudo dos novos
investigadores

fim da tarde, Fernando Pessoa ou o
Labirinto do Espaço Interior, com
Eduardo Lourenço e José Gil, dois
autores de referência nos estudos
pessoanos que irão conversar sobre
as abordagens do poeta nas suas
obras.
A encerrar o terceiro dia, um encontro entre os ‘históricos’ Arnaldo
Saraiva, Fernando JB Martinho e
José Blanco para fazer a história dos
congressos e encontros de investigadores pessoanos desde os anos 1970
e debater a sua importância hoje e
o papel que devem ter. Um olhar
retrospetivo tanto mais pertinente

quando esta edição do Congresso,
uma iniciativa da Casa Fernando
Pessoa, aposta na divulgação de
novas leituras e conhecimentos
sobre os diferentes heterónimos e
personalidades literários do poeta e
sobre diversos aspetos e facetas do
seu imenso legado.
E se a arca de Pessoa parece não
ter fundo, os estudos que suscita
não parecem ter fim. Ao longo
destas jornadas, assistir-se-á a
diversas comunicações de doutorandos e ‘novos pessoanos’. É o
caso de Bruno Fontes, Os Filmes de
Fernando Pessoa: Escrita, cinema e
cânone; Dalila Milheiro, Fernando
Pessoa pela voz de Ana Hatherly;
Flávio Rodrigo Penteado, Ideias
Teatrais de Fernando Pessoa;
Leonardo Medeiros, Pessoa em
outras Pessoas: processos intermediáticos na sala de aula; Madalena
Lobo Antunes, Bernardo Soares,
Subalterno: Pessoa para além de
Marx; Marisa Mourinha, A utilidade
do inútil: o papel da literatura na
vida e obra de Fernando Pessoa;
Nuno Amado, Ricardo Reis e o
jovem que perdeu; Rita Marrone
- Os “livros ocultos” da Biblioteca
Particular de Fernando Pessoa;
Rui Sousa, Algumas Ideias sobre
a Liberdade Libertina do “Homem
Superior” Pessoano; e Sérgio Lima,
Da Prosápia Que Se Ousou Não
Fazer: Manuel de Freitas, Leitor de
Fernando Pessoa.J

GUIdance: Festival de Adriana Calcanhotto
Dança de Guimarães canta e ensina
A segunda semana de espetáculos da 7ª edição do festival
de dança GUIdance recomeça a 8 de fevereiro com o tema
"corpos em movimento". Às 21h30, a coreógrafa de dança
contemporânea Tânia Carvalho, remonta a peça “De Mim
Não Posso Fugir, Paciência!”, de 2008, na qual apresenta
a dependência entre a música e a dança. No dia 9, é a vez
de Luís Guerra apresentar, no Grande Auditório do Centro
Cultural de Vila Flor (CCVF), "A Tundra". No Pequeno
Auditório do CCVF, no dia 10, à mesma hora, é o momento
de estreia de "This is Concrete", de Jefta van Dinther e Thiago
Granato, onde os corpos de dois homens se envolvem, numa
sexual longa e viagem. A 11 de fevereiro, último dia do festival, são apresentados dois espetáculos: “A importância de ser
(des)necessário”, de Ana Jezabel e António Torres e “Speak
low if you speak love”, de Wim Vandekeybus.
Simultaneamente, decorrem outras atividades: no dia
10, das 18h30 às 20h30, existe uma masterclasse com
Nuhacet Guerra. Dia 8 e 11 de fevereiro, há lugar para
as conversas pós-espetáculo com Tânia Carvalho e a
companhia Ultima Vez. Às 16h de dia 11, Cláudia Galhós
modera o debate “Autoria: o outro a partir de nós”.
O ponto de encontro continua a ser, como nas edições
passadas, no Café Concerto do CCVF, na sexta e no sábado,
a partir de meia-noite, com direito a dj set. O preço dos
bilhetes variam entre os 10€ e os 3,50€, sendo que os alunos
das Escolas de Artes Performativas têm um preço especial de
4,00€ por espetáculo. J

A Universidade de Coimbra (UC) convidou Adriana
Calcanhotto para ser professora da Faculdade de Letras
(FLUC) durante um semestre, de fevereiro a junho, onde irá
realizar várias atividades relacionadas com a escrita criativa
e música. A compositora e cantora brasileira vai dar cinco
aulas ao longo deste período.
Entretanto, a 3, na Gulbenkian (Lisboa) Calcanhotto e
Arthur Nestrovski irão apresentar o espetáculo Das Rosas,
produzido há dois anos para o 725º aniversário da UC, onde
atuam novamente a 4. O espetáculo, que junta poemas de
ilustres escritores portugueses e brasileiros, irá ainda estar
na Casa da Música, no Porto, a 5.
As aulas começam a 22 de fevereiro na FLUC. Na
primeira, Eu ando pelo mundo, a cantora-compositora
aborda o seu percurso musical. Letra e Música é o tema
da segunda aula, que terá lugar no Teatro Académico Gil
Vicente, no dia 30 de março, e no qual se irá debater a
letra da canção versus poesia. A 19 de abril, a palestra
O Parangolé Pamplona a gente mesmo faz, permitirá ao
público dançar com os parangolés (panos coloridos). No
Teatro Paulo Quintela, na FLUC, Adriana Calcanhotto irá
dar uma aula sobre trovadores medievais e no dia 21 de
junho, sobre trovadores contemporâneos. Entre as aulas,
a cantautora irá ainda realizar duas exposições: uma, entre maio e junho, na qual expõe interativamente os seus
discos e DVD e, em junho, uma exposição sobre a música
brasileira em Coimbra.J

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

Assis, a nunca perder

S

e continuasse entre nós, Fernando Assis Pacheco faria hoje,
1 de fevereiro, 80 anos. Mas deixou-nos, desolados, quando
chegara apenas aos 58. Uma idade em que, por exemplo,
o José Saramago não tinha começado sequer a escrever a
maioria, e o melhor, da sua obra. Foi há um pouco mais de
21 anos – a 30 de novembro de 1995 -, e nem se acredita que
passou tanto tempo. Não se acredita porque, para lá da família (e ele, pai
de seis filhos, sempre foi um homem e escritor para quem a família era
muito importante), muitos de nós, seus camaradas e amigos, continuamos a recordá-lo como se estivesse aqui connosco.
Falo por mim: por vezes me parece ainda ouvir a sua voz e as suas
histórias; por vezes penso ainda nele como o único que sobre certo
tema seria capaz de escrever uma crónica ou fazer uma reportagem que
revelaria, aparentando nem o fazer, uma realidade escondida - ou, no
mínimo, deixaria os leitores mergulhados numa onda de prazer graças
à magia de uma prosa e uma arte de contar de tantos secretos sabores;
muitas vezes regresso à sua admirável poesia como se depois ainda lhe
pudesse falar da felicidade de um verso.
Continuamos a recordá-lo como se estivesse aqui connosco. Mas não
está. E o remédio, pobre remédio, é, para lá das incursões na memória,
revisitá-lo nos seus textos. Nos dos livros e nos que resistem nas páginas
de jornais, revistas e publicações avulsas. Ou até fora delas. Como era
o caso das crónicas que escreveu para a RDP, em 1977/78, agora em boa
hora reunidas em Tenho cinco minutos para contar uma história, que também hoje será lançado, pela Tinta da China (ler pp. XX). Chancela que
promete, creio, vir a editar outras recolhas de textos seus. Promessas
também feita antes, mas sem concretização, por duas outras editoras
que começaram a publicar as suas prosas jornalísticas, de óbvia qualidade literária.
Esperemos que agora essas edições venham mesmo a acontecer. Para
o que será necessário fazer uma seleção ou antologia do mais relevante que o Assis escreveu - entre
crónicas, entrevistas, reportagens, textos noticiosos/críticos,
etc.,- e não querer publicar tudo.
Continuamos a
Aliás, o erro de querer publicar
tudo ocorreu logo com os Retratos
recordá-lo como
Falados, uma longa série de excese estivesse aqui
lentes entrevistas que fez para O
Jornal Ilustrado - saiu o 1º volume
connosco. Mas não
(pela ASA, com um longo prefácio
está. E o remédio
meu) e não saiu mais nenhum.
Por exemplo, um livro com textos
é revisitá-lo nos
do Bookcionário, exige uma difícil
seus textos
e rigorosa escolha, além de poder
justificar lhe sejam acrescentados
outros textos semelhantes, saídos
aqui no JL, embora sem esse título ou "chapéu".
Para lá das "décadas" de trabalho em conjunto, isto é: nos mesmos
orgãos de comunicação social, ou de colaboração sua em publicações
que dirigi, desde o tempo de Coimbra até ao Diário de Lisboa, O Jornal,
a Visão, passando pelo primeiro programa literário da RTP pós 25 de
Abril, que fizemos os dois, nesta coluna quero destacar, uma vez mais,
o importantíssimo contributo que o Assis deu ao JL. Pertencendo ao
primeiro conselho editorial (com o Augusto Abelaira e o Eduardo Prado
Coelho), fazendo as primeiras grandes entrevistas, depois como chefe de
redação. Após muita insistência, consegui que ele aceitasse voltar a ter,
nesta 'casa' que também era sua, uma coluna fixa: deu-lhe o título de
"Papelmania" e a primeira saiu na edição de 6 de dezembro de 1995. Seis
dias após a sua morte inesperada! Na edição seguinte dedicamos-lhe
mais nove belas páginas, que vale bem a pena reler, com seis poemas
inéditos seus e textos, entre outros, de Jorge Amado a José Cardoso Pires,
Manuel Alegre a Antonio Tabucchi, Luís Sepúlveda a Joaquim Manuel
Magalhães, José Bento a J. M. Fernandes Jorge. Não esperamos, aliás, que
o Assis morresse para reconhecer e salientar o que ele era na nossa literatura: apesar da sua 'resistência', dedicamos-lhe numerosas matérias e,
designadamente, as capas das edições de 2/4/1991 e de 21/12/1993.J

“
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Correntes D'Escritas
A idade maior

JOÃO CASACA é o orador da sessão
“Pedro Nunes e a Projecção Cilíndrica
Conforme”, promovida pela Secção Geografia
Matemática e Cartografia, hoje, dia 1, às 17e
30, no Auditório Adriano Moreira, em Lisboa.
AUTORES CONTADOS E
CANTADOS, amanhã, 2 de fevereiro, às
18h30, no Auditório Maestro Frederico de
Freitas, em Lisboa. Sessão dedicada à vida e
obra de Tozé Brito. Entrada livre.

REGRESSO AO ANALÓGICO,
Fotografias com História, exposição que percorre o século XX português, com curadoria
de Fernando Ricardo, inaugura amanhã,
quinta-feira, 2, na Pequena Galeira, à 24 de
Julho, em Lisboa.
CORVOS, concerto a 4 de Fevereiro, em
Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval.
Concerto de celebração dos 18 anos e homenagem ao seu falecido violoncelista, Cláudio
Panta Nunes.
BEAUTIFUL HOUSE, espetáculo dos
PATO BRAVO, de 1 a 17 de Fevereiro, às 22h, no
Liceu Camões, em Lisboa.

Francisco Balsemão profere a conferência de abertura desta edição; Karla Suarez e Ignácio de Loyola
Brandão são dois dos muitos convidados

HOW TO BECOME NOTHING, o
filme-concerto com a banda sonora ao vivo
de Legendary Tiger Man, de 28 de janeiro a 14
de abril, em Leiria, Braga, Ovar, Faro, Torres
Novas e Fundão.

SEAN RILEY & THE SLOWRIDERS,
no Pequeno Auditório, no Centro Cultural de
Belém, a 4 de fevereiro, às 21h.

A IMPORTÂNCIA DE SER DESNECESSÁRIO, espetáculo de dança, de Ana Jezabel e
António Torres, de 17 a 19 de fevereiro, Lisboa.

JP SIMÕES apresenta o seu disco de estreia
como Bloom “Tremble like a Flower”, no dia 9
de Fevereiro, na discoteca LUX, em Lisboa.
ALBERTO CARNEIRO-Esculturas e
desenhos (1990-2014) inaugura-se a 4, no
Lugar do Desenho/Fundação Júlio Resende,
Porto. Até 26 de Março.

FAZER CHORAR, HORRORIZAR,
MORRER CANTANDO: Cantores de ópera
italiana no período Romântico, conferência
de Luísa Cymbron, investigadora da UNL, a
2, às 19h, no Museu Nacional da Música, no
âmbito da mostra de gravuras, Cantores de
Ópera, patente até 27.

RESERVADO, um espectáculo poético-teatral, encenação Leonor Álcácer, de 2 a
25, no salão nnobre do Teatro da trindade,
Lisboa. A partir de Pessoa, Almada, Camões,
Régio, Florbela Espanca ou Régio.
MARIA FILOMENA MOLDER, ciclo
de conferências A máquina do mundo, a 7, 14
e 21, às 18,30h, na Culturgest, Lisboa. Sobre
Drummond de Andrade, Dante e Haroldo de
Campos, respetivamente.

Francisco Pinto Balsemão é o convidado da conferência de abertura das
Correntes d’Escritas, que decorrem
de 21 a 25, na Póvoa de Varzim. É a 18ª
edição do festival literário, iniciativa
do município local, que ao atingir a
‘maioridade’ contará com 30 autores
‘estreantes’, além dos ‘habituées’,
participantes vindos de 13 países do
universo hispânico e lusófono.
Ignácio de Loyola, Carlos Quiroga,

Eugénio Lisboa, Hélia Correia, Mário
Cláudio, Teolinda Gersão, Gonçalo
M. Tavares, Afonso Cruz, Rui Zink,
Manuel Rui, Ana Paula Tavares,
Laborinho Lúcio, Cristina Norton, são
alguns dos escritores que vão estar
presentes. Além dos debates e mesas
redondas, subordinadas a um mote-desafio, como é tradição do figurino
da programação, haverá os não menos
tradicionais encontros, lançamentos de

Madalena Victorino, prémio
Universidade de Coimbra
A coreógrafa e animadora
cultural Madalena
Victorino recebeu o prémio
Universidade de Coimbra
(UC). O galardão, no valor
de 25 mil euros, distingue
personalidades portuguesas
que se tenham afirmado de
forma relevante nas áreas
da cultura ou da ciência. A
escolha deveu-se, segundo
disse o reitor da UC, João
Gabriel Silva, ao facto de
a coreógrafa ser "pioneira
em Portugal na chamada
'dança na comunidade' e nas
apresentações em espaços
não convencionais", com "um
contacto muito grande com a
sociedade, sobretudo com os

setores que tendem a ser mais
esquecidos".
Madalena Victorino formouse em dança contemporânea,
composição coreográfica e
pedagogia das artes no The
Place, London School of
Contemporary Dance, no Laban
Centre/Goldsmith’s College, na
Universidade de Londres e na
Exeter University nos anos 70 e
80, no Reino Unido. De regresso
a Portugal, o seu trabalho temse evidenciado pela criação
de muitos projetos culturais
e artísticos de dimensão
comunitária, tendo sido diretora
do Centro de Pedagogia e
Animação do Centro Cultural de
Belém entre 1996 e 2008. J

livros, exposições. Uma vasta oferta de
atividades em torno da literatura que,
ano após ano, fizeram das correntes
um acontecimento com lugar cativo no
calendário literário do país.
Do programa, destaca-se, a 22, às
17h, a mesa 1, sob o tema E as insistentes palavras parecem desistir enquanto
avançam, com Eugénio Lisboa, Hélia
Correia, Ignácio de Loyola Brandão,
Karla Suarez, Mário Cláudio, Valter

J

Hugo Mãe, com moderação de José
Carlos de Vasconcelos.
A 23, às 10h, Nós só jogamos com as
palavras que nos deram terá as intervenções de Cristina Norton, Ignácio del
Valle, Karla Suarez, Teolinda Gersão
e Tony Tchek, Carlos Quiroga, como
moderador. Da parte da tarde, às 15h,
Devo ter cuidado com as palavras será
o aviso a que irão responder Alberto
Barrera Tyszka, Alexandre Marques
Rodrigues, Júlia Nery, Manuel Rui,
Raquel Ribeiro, numa mesa moderada
por Manuel Alberto Valente, enquanto
às 17h30 o tema vai ser Se as torturarmos as palavras acabarão por confessar,
à reflexão de Cláudia Piñeiro, Fernando
Perdigão, Germano Almeida, Luís
Carmelo, Rui Zink e Pedro Teixeira
Neves (mod).
Sempre tudo esteve escrito desde
sempre será o desafio da mesa 5, a 24, às
10h, com a presença de António Brito,
António Mota, David Machado, Goretti
Pina, Marina Perezagua e Onésimo
Teotónio Almeida, a moderar. Depois
do almoço, às 15h, Toda a palavra será
sempre um jogo por inventar, com Gaspar
Hernández, Paula de Sousa Lima, Rita
Taborda Duarte, Selva Almada, Tatiana
Salem Levi e Henrique Cayatte (mod).
Às 17h30, Ana Paula Tavares, João de
Melo, Miguel-Manso, Ondjaki e Sérgio
Godinho vão dissertar sobre Apenas
a certeza de que nenhum verso salvará
ninguém, com a moderadora Anabela
Mota Ribeiro. E às 22h, A única ciência é
a realidade que as imagens inventam será
a temática proposta a Alexandra Lucas
Coelho, Álvaro Laborinho Lúcio, Clara
Ferreira Alves, Gonçalo M. Tavares, Jordi
Llobregat e Francisco José Viegas (mod).
No dia seguinte, 25, às 10h, De um
jogo frágil de palavras se faz a literatura, com Afonso Cruz, Carlos Morais
José, Conduto Pina, Marta Bernardes,
Mbate Pedro e João Gobern (mod). E
às 15h30, Porque não há nada em vez
de tudo?, uma questão para Ana Luísa
Amaral, António Carlos Cortez, Inês
Pedrosa, Juán Gabriel Vásquez, Júlio de
Almeida, Onésimo T. Almeida, e Maria
Flor Pedroso (mod). J

Duelo, nos 20 anos do Útero,
e outras estreias
Ao som da música original de Pedro
Carneiro, sete atores e bailarinos em
palco protagonizam O Duelo, um espetáculo encenado por Miguel Moreira, a
partir do texto do dramaturgo Bernardo
Santareno, com que o Útero celebra
20 anos. A estreia é amanhã, quinta-feira, 2, no Teatro Nacional D. Maria
II, em Lisboa. Beatrice Cordier, Camilla
Morello, Cláudia Andrade, Francisco
Camacho, Romeu Runa, Sandra Rosado
e Sofia Skavotski são os intérpretes e
co-criadores, a conceção plástica é de
Jorge Rosado. Em cena até 19, no final
do espetáculo de dia 18, haverá uma
performance comemorativa do aniversário do grupo, dirigido por Miguel
Moreira, que contará com a participação de Carlos Zíngaro, entre outros.
No Porto, a 4 e 5, no Teatro Helena Sá e

Costa, sobe à cena A Noite Canta, com
encenação de Tiago Correia, o ator e dramaturgo que venceu a edição de 2016 do
Prémio de Teatro Português SPA/Teatro
Aberto, com a peça Pela Água. Criado
com base no texto A Noite Canta os seus
Cantos, do dramaturgo norueguês Jon
Fosse, o espetáculo conta com o desempenho de Ana Moreira e António Parra. É
uma co-produção A Turma, Cão Danado
e FITEI. ATM, Atelier de Tempos Mortos, a
nova produção do Teatro do Chapitô estreia entretanto amanhã, 2, para ficar até
26 de março. É um espetáculo coletivo,
uma “comédia física”, muito “visual”,
sobre a terceira idade. A encenação é
de Cláudia Nóvoa e José Carlos Garcia e
a interpretação de Jorge Cruz, Ramon
de Los Santos, Susana Nunes e Tiago
Viegas. J
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Um editor chamado
Fernando Pessoa
Este livro vai surpreender os leitores que julgam encontrar em
Fernando Pessoa um poeta que se recolhe no anonimato e avesso
à publicação da sua obra. O Planeamento Editorial de
Fernando Pessoa é uma antologia comentada das inúmeras
listas, manuscritas e datilografadas, de projetos editoriais que o
escritor obssessivamente elaborava, conferindo um sentido de
conjunto à sua obra para futura publicação. O estudo permite
traçar ainda uma cronologia do desenvolvimento de títulos e a
atribuição de obras a figuras autorais, onde se incluem os seus
vários heterónimos, que não seria possível de consolidar apenas a
partir da sua obra impressa. O terceiro volume da coleção
Pessoana, publicada em colaboração com a Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, tem autoria de Pedro Sepúlveda e Jorge
Uribe, numa edição da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

PLANEAMENTO-EDITORIAL-FERNANDO-PESSOA-254x300_JL2.indd 1
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Almada, o artista ‘total’
A exposição antológica José de Almada Negreiros, uma Maneira de Ser Moderno, abre ao público na sexta-feira, 3, na
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Cerca de 400 peças, algumas inéditas, e novas leituras e enquadramentos
numa grande retrospetiva da vasta e diversificada obra do artista (1893-1970), figura fundamental da arte portuguesa
do século XX. O JL evoca o poeta, escritor, pintor, ator, performer, bailarino e cenógrafo, em ensaios de reconhecidos
especialistas, Fernando Cabral Martins, que entre muito mais dirigiu o Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo
Português, e de Manuela Parreira da Silva, ambos profs. e investigadores da Universidade Nova de Lisboa, enquanto
curadora da mostra, a também investigadora Mariana Pinto dos Santos, nos revela o que ela é e representa. Antecipamos
ainda fragmentos de alguns dos textos inéditos do catálogo, a que se junta a opinião do historiador de arte e diretor do
Centro Internacional José de Guimarães, Nuno Faria

n

Fernando Cabral Martins

No caso do artista Almada Negreiros,
não se pode dizer que a sua importância como pintor, que marca de modo
profundo o século XX português,
ou como escritor, que tem uma voz
inconfundível e atinge registos que
apenas têm paralelo em Fernando
Pessoa, se possa reduzir ao quadro do
Modernismo. Nem sequer é possível
dar-lhe um lugar claro e determinado
na história paralela das artes plásticas
ou da literatura. Na verdade, entre
as características mais importantes
e mais modernas da sua obra está o
facto de criar relações transversais entre disciplinas e géneros, e de inventar
novas formas da arte, resistentes à
classificação.
Até se poderia dizer que Almada
é artista, simplesmente. Artista de
uma arte total, que começa por definir
como teatro, depois como desenho, e,
por fim, como poesia – uma poesia ao
mesmo tempo formal e performativa.

Sem Título Guache sobre papel (1916)

A EXPERIÊNCIA FUTURISTA

O fulcro da obra de Almada Negreiros
começa por ser a teatralidade. Mas
temos que empregar essa palavra na
sua acepção mais radical, que é a da
Vanguarda sua contemporânea, à luz
do que diz Marcel Duchamp numa
entrevista: “Então, se quiser, a minha
arte seria a de viver; cada segundo,
cada respiração é uma obra que não
está inscrita em nenhum lugar, que
não é visual nem cerebral. É uma
espécie de euforia constante”. A teatralidade, portanto, significa presença
física, como se toda a arte fosse uma
festa ou um jogo, um acto de vida.
Esta concepção performativa da arte
vanguardista consiste na sua ligação
a um lugar e a um momento precisos,
a um palco, cena ou sítio situado.
São performance os manifestos de
Marinetti, declamados por toda a
Europa dos anos 10, o Cabaret Voltaire

dos dadaístas em Zurique – ou as
conferências de Almada Negreiros.
Nestas últimas, o conferencista é um
actor além de ser um autor. E, em
geral, o tom de todos os textos do
autor Almada Negreiros – manifestos,
poemas, ensaios, artigos e romance
incluídos – torna menos interessante
o facto de serem literatura do que
o serem, em última instância, uma
espécie de teatro. Por isso Almada
Negreiros torna a conferência a sua
arte de eleição, junta com a arte
pública, a decoração de edifícios, o
romance ou a pintura.
Só de passagem, note-se que
esta consciência da Vanguarda como
grande arte performativa se expande,
depois do Modernismo, para toda a
arte moderna. E repare-se que as palavras seguintes, que formulam com

“

São performance
os manifestos de
Marinetti, declamados
por toda a Europa dos
anos 10, o Cabaret
Voltaire dos dadaístas
em Zurique – ou
as conferências de
Almada Negreiros

exactidão esse entendimento, não são
de Almada Negreiros mas de Agustina
Bessa Luís (numa entrevista de 1984):

“Escrever tem muito a ver com a arte
cénica. O escritor tem muito a ver
com o artista que se apresenta no
palco, que se projecta para algo. Não
acredito muito nesse artista-escritor
que escreve para a gaveta, a não ser
em casos muito excepcionais. O que
estou sempre a procurar é qualquer
coisa que seja mais que a simples arte
de escrever. De resto, a própria arte de
escrever, só por si, implica qualquer
coisa”. Qualquer outra coisa que não
está nas palavras, porque, precisamente, não pode estar. Porque não é
simples imaginação, é uma experiência, a experiência de uma presença.
A teatralidade não é apenas uma
linguagem que serve para representar
o mundo, mas a integração de todo
um conjunto de técnicas para a transformação do mundo. A presença gestual e falada do autor é tão significativa como aquilo que ele diz, as palavras
não são mais que um ingrediente que
participa de uma acção concreta e
complexa.
Almada escreve no manifesto da
Exposição de Amadeo na Liga Naval
de Lisboa, em 1916, maiusculando as
oposições fulcrais: “Nós, os futuristas,
não sabemos História, só conhecemos
da Vida que passa por Nós. Eles têm a
Cultura, Nós temos a Experiência – e
não trocamos!”.
Tomemos, ainda, a conferência
Modernismo, que Almada Negreiros
faz no encerramento de uma exposição organizada pela Contemporânea
no final de 1926, e, já que em Março do
ano seguinte irá partir por cinco anos
para Madrid, lhe serve de despedida.
É nesse momento que o Modernismo
português é definido. O Modernismo
segundo Almada Negreiros designa a
Vanguarda portuguesa pura e simples,
e o seu grupo corresponde às movimentações a que corresponde o arco
temporal meteórico entre 1915 e 1917,
entre as revistas Orpheu e Portugal
Futurista, e inclui como nomes
maiores Amadeo de Souza-Cardoso,
Mário de Sá-Carneiro e Fernando
Pessoa. A própria Contemporânea
que começa em 1922 é por Almada
Negreiros definida, nessa conferência
seminal, como uma “repetição sem o
fogo sagrado” do momento anterior (opinião que é corroborada por
Fernando Pessoa numa carta a CôrtesRodrigues de 1923).

Mas o que interessa realmente é
o final dessa conferência decisiva,
Modernismo, que consiste numa
exclamação que é surpreendentemente colocada na boca de D.
Sebastião: “Portugueses, façam
como eu! Eu sou o Rei! Eu dou o
exemplo: dou a vida pela nossa
ideia!”
Ora, este “dar a vida por uma
ideia” é a chave para um pensamento de síntese em que o corpo e a voz
reivindicam um lugar ao lado das
formas e das palavras. Isto é, uma
experiência vital. A experiência do
futuro que a cada instante se engolfa
no passado.

A POESIA-DESENHO

Talvez o livro mais importante de
Almada Negreiros seja A Invenção
do Dia Claro, publicado na editora
Olisipo, de Fernando Pessoa, em
1921. É referido muitas vezes como
um livro de “poemas em prosa”,
mas não se pode saber, ao certo, de
que género é este texto. Podemos
achar que se trata de fragmentos
filosóficos, de fragmentos sobre
teoria da pintura, de monólogos
dramáticos, de narrativas breves
ou, até, de um remoto esboço de
autobiografia. E podemos, sem dúvida, chamar-lhe conferência, que
é a exacta forma que tem em 1921.
O que traz como consequência
que o livro A Invenção do Dia Claro
tenha de ser traduzido, pela imaginação do leitor, na performance
realizada na Liga Naval de Lisboa a
3 de Março de 1921.
Em suma, é de um teatro que
se trata, de um teatro concebido
como a raiz de todas as artes. Como
se lê na Invenção: “Nós somos do
século de inventar outra vez as
palavras que já foram inventadas”.
Aqui, é importante a reivindicação
por Almada de uma energia transformadora, que torna a Vanguarda
um Novo Renascimento, que
começa em Orpheu e nunca desiste, até ao extraordinário painel
Começar que pode ser visto no
átrio da Fundação Gulbenkian.
Esta capacidade de estar sempre
a começar é a verdadeira abolição
do tempo, pois parece ser possível
regressar muitas vezes ao momento da primeira invenção.
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Mariana Pinto dos Santos
Retrospetiva plural na Gulbenkian
Maria Leonor nunes
Uma lanterna mágica com seis
dezenas de desenhos é uma das obras
inéditas apresentadas na retrospetiva José de Almada Negreiros, uma
Maneira de ser Moderno, a partir de 3,
na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa.
Quatro centenas de peças, em
oito núcleos vão ocupar as galerias da
sede, numa exposição que percorre a
diversidade de linguagens e de experimentações do artista - nascido em São
Tomé e Príncipe em 1893 - um moderno “plural”, da pintura e do desenho
à escrita e à poesia (com títulos como
Nome de Guerra ou A Invenção do Dia
Claro), passando pela cenografia, ou
pela performance e pelas ilustrações.
Em destaque as narrativas gráficas,
a ligação ao cinema, as incursões
geométricas e matemáticas na pintura,
os autorretratos, e por outro lado, a
colaboração com outras expressões
artísticas e profissionais, arquitetos,
escritores, editores, músicos, cenógrafos e encenadores.
Uma mostra que ficará patente até
5 de junho, onde se pode aferir como
Almada foi um “artista exemplar” de
uma “modernidade levada ao quotidiano”, como adianta ao JL a curadora
Mariana Pinto dos Santos, investigadora integrada do Instituto de História

Depois, o “dia claro” que
Almada Negreiros inventa em 1921
responde à necessidade de um
novo elemento a juntar aos conhecidos quatro – a luz. É de luz que
a pintura precisa para comunicar
com os outros, e a novidade pode
ser vista como um flash, isto é, um
traço.
A própria crítica almadiana tem
associado o desenho, que é uma
materialização conceptual da luz,
a uma definição geral da sua obra.
Citados por João Paulo Cotrim na
introdução do catálogo da exposição lisboeta El Alma de Almada El
Impar, de 2004, que apresenta uma
panorâmica da sua obra gráfica
madrilena, leia-se o que escreve
Eduardo Lourenço: “a frase-Almada é, ela própria, uma frase-desenho, porque, no fundo, o desenho
[...] é para ele a evidência suprema
e, mesmo, única”. E são citados
críticos como David MourãoFerreira, Vitorino Nemésio e JoséAugusto França, que coincidem na
caracterização do romance Nome
de Guerra como uma obra-prima
de “desenho”...
Aliás, no catálogo de uma
outra exposição anterior, Almada
– Obra Gráfica, de 1993, António

Duas Figuras (1927) Foto de Rómulo Fialdini

de Arte, da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, da Universidade
Nova de Lisboa. Uma curadoria con-

junta com Ana Vasconcelos, conservadora do Museu Gulbenkian.
Além da exposição, a primeira de

Rodrigues escreve: “Almada, ao
longo da sua obra, apenas deu
continuidade a três das artes que
praticou: – o desenho, o teatro e o
ensaio (ou a conferência poética)”. Ora, hoje que conhecemos
melhor a dimensão teatral da
conferência, género performativo
que Almada desenvolveu de um
modo único – e que, portanto,
não há diferença de género entre
“teatro” e “conferência poética”
– podemos sintetizar a intuição de
António Rodrigues assim: em toda
a sua diversidade de realizações
artísticas, de bailarino a cenógrafo, de cronista a poeta, pode
ler-se o par essencial teatro-desenho que, em última análise, se
sintetizaria no gesto como grande
forma matriz.

Gigante é o título de um poema de 1921, depois é em parte
publicado em 1922 na revista
Contemporânea, e que constitui
um auto-retrato de Almada. Aí
desenha o símbolo da sua pintura,
mas também do pensamento
sobre ela. Ele é o menino, e nisso
é o vivo elogio da ingenuidade,
símbolo da liberdade sem limites
da criação – mas um menino com
olhos de gigante, o que aponta
para a fabulosa quantidade de
energia que é exigida pelo olhar
de um artista que sabe desenhar
em palavras, linhas e cores e produzirá sem descanso, ao longo de
seis décadas, em todos os géneros
de arte.

A POESIA-DRAMA

Mas o teatro e o desenho como
artes-matriz têm um outro nome
também em Almada Negreiros. O
de poesia, simplesmente. O título
da sua conferência de 1962, Poesia
É Criação, é isso que afirma. Nessa
conferência se pode ler: “Poesia, a
Bela, tem um filho único, chama-se homem”.
Exemplo: O Menino d’Olhos de

“

Mas o teatro e o
desenho como
artes-matriz têm
um outro nome
também em Almada
Negreiros. O de poesia,
simplesmente

grande dimensão 25 anos depois da
mostra retrospetiva que lhe foi dedicada, em 1993, por ocasião do centenário, no Centro Cultural de Belém,
e 32 após a retrospetiva com que se
inaugurou o Centro de Arte Moderna
(CAM), da Gulbenkian, em 1984,
decorrerá até junho, um programa
complementar com debates, conferências, mesas-redondas com vários
investigadores, visitas guiadas à mostra e aos painéis das Gares Marítimas
da Rocha do Conde de Óbidos e de
Alcântara, cinema na Cinemateca, a
peça de teatro Antes de Começar, pelo
Teatro da Esquina, a projeção na sala
polivalente do CAM, da obra multimedia de Ernesto de Sousa, Almada,
Nome de guerra, ou a apresentação
em concerto (versão suíte, já que a
partitura completa se perdeu) da ópera
La Tragedia de Doña Ajada, de Salvador
Bacarisse e libreto do poeta Manuel
Abril, estreada em Madrid, em 1929,
para a qual Almada criou uma lanterna
mágica, com seis quadros, agora interpretada pela orquestra Gulbenkian,
dirigida pelo jovem maestro Nuno
Coelho da Silva.
Será ainda editado um catálogo
com alguns estudos inéditos, que
reproduz as obras da retrospetiva,
sublinhando em página a perspetiva
“renovada” da montagem expositiva,
um outro olhar sobre Almada, poeta,
escritor, pintor, desenhador, ator,

performer, bailarino e cenógrafo, um
dos mais importantes artistas portugueses do séc. XX.

A este respeito, e dado que a
linguagem da pintura é sempre
directa e concreta, a figura deste
Menino d’Olhos de Gigante é o
modo de ligar a sua prática visual
ao universo performativo, como
se ela pudesse circular por toda a
parte, passando do campo temático das palavras para o campo
cromático da pintura, e como se
por detrás do poema, do conto, do
ensaio, do quadro, da tapeçaria ou
da conferência estivesse sempre a
mesma personagem, uma espécie
de ser múltiplo, arquitecto renascentista e aviador vanguardista,
contador de histórias, bailarino,
ensaísta, actor, desenhador e
poeta.
A ideia que estrutura a sua vida
talvez tenha como referência um
específico manifesto de Marinetti
de 1913, que Almada traduz e inclui
na conferência futurista do Teatro
República em 1917, onde é lido a
seguir ao seu Ultimatum, e que se
intitula O Music-Hall. Aí se detecta
e se apresenta a “nova sensibilidade”, que corresponde à “decomposição irónica de todos os protótipos usados do Belo, do Grande, do
Solene, do Religioso, do Feroz, do
Sedutor e do Extraordinário”.

A poesia, sempre nova, é criação. Fora de todos os estereótipos.
Porque, nas palavras célebres de
Federico García Lorca, que Almada
chega a conhecer bem durante
a sua longa digressão madrilena
entre 1927 e 1932, a poesia é outro
nome para duende – para o próprio
poder da criação. Na conferência
Juego y Teoría del Duende, pronunciada em Buenos Aires em 1933,
Lorca desenha essa ideia: “Todas
as artes são capazes de duende,
mas onde é mais fácil de encontrar,
como é natural, é na música, na
dança e na poesia falada, já que
estas necessitam de um corpo vivo
que interprete, porque são formas
que nascem e morrem a cada
instante e erguem a sua existência
num presente exacto”.
Almada Negreiros di-lo ainda de
outra maneira, no ensaio Prometeu,
publicado em 1935 na sua revista
Sudoeste: a própria tradição não
pode ser entendida como “uma
série de sistemas a copiar, mas
sim exemplos pessoais a seguir
pessoalmente”. Pelo que se pode
concluir que a tradição apenas
ensina o duende, que é que não se
ensina. Ou a poesia, que é o que
não morre.J

Jornal de Letras: José de Almada
Negreiros, Uma Maneira de Ser
Moderno é uma outra maneira de dar
a ver Almada?
Mariana Pinto dos Santos: O título
da exposição vem de uma citação do
próprio Almada, de uma conferência
chamada O Desenho, que dá em 1927,
em Madrid, na altura em que lá viveu.
Ele disse então que “isto de ser moderno não é uma maneira de vestir, é uma
maneira de ser”. O que vai ao encontro
de vários estudos em curso na História
de Arte, em diversos países, nos quais
incluo também os meus, que têm a ver
com um certo reequacionamento do
que foi a modernidade e a pluralização
do conceito de modernismo.
Em que sentido?
Não houve um modernismo, um
modelo, um figurino do que é ser
moderno, mas várias maneiras de
entender o que era a modernidade e de
a expressar, por vezes contraditórias
entre si, mas que fizeram parte do
mesmo caldo, da mesma tentativa de
fazer o novo.
Quer dizer que Almada já intuía que
havia vários modos de ser modernista?
Creio que quis dizer que o modernismo
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da redação de um jornal. Contam-no
por imagens, um desenho para cada
hora, da receção das notícias, da
composição manual e impressão nas
rotativas, até à madrugada em que
o jornal é dado aos ardinas para o
distribuir. Desde a Idade Média que
se contam histórias por imagens, nos
frisos, nos vitrais das igrejas. E nestes
frescos temos essa tradição ancestral e podemos ver as características
das narrativas gráficas, no registo
do quotidiano. E essa é uma palavra
importante nesta exposição.

é uma questão de atitude que tem que
fazer parte do corpo inteiro do artista.
Não se tratava apenas de ir buscar um
modelo ou figurino e replicá-lo. Era
preciso senti-lo. O artista moderno
não é aquele que vai atrás da modernidade, mas o que a cria, pela maneira
como está presente na sociedade, através da sua obra, que pode ser variada.
E isso é muito notório no Almada, que
se expressa em variadíssimos meios.
O que a exposição irá refletir?...
Exato. Esta exposição parte dessa ideia
de o modernismo ser plural, de haver
vários modernismos. O Almada é nesse sentido uma figura particularmente
interessante, porque é ele próprio
plural, um artista que se desdobra
em várias linguagens, que absorve e
recria. Acho importante que quando se
estuda um artista não nos limitemos a
uma monografia, mas que o trabalho
focado nele possa servir para o repensar e reenquadrar em reflexões mais
abrangentes, no caso de modernismo
e de modernidade.

‘DESARRUMAR’ IDEIAS

A exposição está organizada em oito
núcleos.
Sete na galeria do piso 0 e um no
piso 01. A organização tem que ver
com vários temas e deliberadamente
não com uma ordem cronológica. E
também sem a habitual hierarquia de
artes.
Como?
Muitas vezes, na abordagem da obra
de Almada tem-se feito não só uma
hierarquia das artes em que se expressa, mas também uma arrumação no tempo em que se apresenta,
primeiro como humorista, depois
vanguardista, modernista, abstrato. Com esta exposição pretende-se
desarrumar um pouco tudo isso.
Na verdade, o humor, por exemplo,
persiste ao longo de toda a obra, em
vários suportes.
E é um traço distintivo?
Um dos seus pontos fortes. Mas o interesse pela narrativa gráfica é também
constante, tal como pela geometria,
que de resto surge bastante cedo. Há
coisas que permanecem ao longo de
toda a vida. Os artistas são por vezes
bem mais desarrumados do que o
discurso que sobre eles se produz.
Nessa medida, outro aspeto importante da exposição é efetivamente essa
'desierarquização' das artes.
Sem privilegiar as ditas nobres, como
a pintura.
O visitante poderá encontrar ao lado
da pintura um painel de azulejos, porque Almada fez desenho de azulejos,
tal como pintura a fresco, respondendo a encomendas, aliás também desde
o início. Por exemplo, as pinturas para
a Alfaiataria Cunha ou para A Brasileira
do Chiado foram encomendas. No
contexto do Estado Novo, posteriormente a encomenda muda, visto que
o Estado passa a ser praticamente
a única entidade encomendadora
para os artistas. E aí há uma série de
obras produzidas pelo Almada para
a cidade de Lisboa, embora também
as tenha feito para outras localidades.
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Porquê?
Porque é disso que justamente se trata
em Almada, de levar a modernidade ao quotidiano, ao dia-a-dia das
pessoas. A modernidade era para estar
na rua, nos edifícios, na maneira de
vestir, de falar. Almada é um artista
exemplar para se pensar nessa modernidade quotidiana.

MODERNIDADE QUOTIDIANA

Autorretrato Grafite e tinta-da-china sobre papel

Nesse sentido, vai aprender uma série
de outras linguagens, sempre como
autodidata. E aprende a fazer vitral,
pintura a fresco, cerâmica, para poder
responder ao que essas encomendas, a
partir dos anos 30, vão requisitar.
Muitas vezes, a convite de arquitetos?
Sim. Vêm por via dos arquitetos,
que tinham liberdade de escolha dos
artistas com quem queriam trabalhar.
E há um em particular que escolhe muitas vezes Almada, o Porfírio
Pardal Monteiro, com quem trabalha
muitíssimo. Para esta exposição fomos

fazer, por exemplo, o registo fotográfico dos frescos que o Almada fez para o
edifício do Diário de Notícias.
Que recentemente deixou de ser o
edifício onde o jornal funcionou mais
de um século...
Exatamente. E há ali uma memória do
jornal. O fresco mais conhecido é o do
mapa-mundi, mas há outros dentro
do edifício, alguns escondidos e de
que não havia praticamente imagens,
nem estavam bem documentados. Vai
ser ótimo poder apresentá-los, porque estes frescos mostram as 24 horas

Haverá Almada inédito nesta
retrospetiva?
Essas imagens serão uma das várias
obras inéditas da exposição, das quais
destaco ainda uma lanterna mágica,
chamada O Naufrágio da Ínsula, de
1934, composta por 64 desenhos, cada
um com um metro por 90 centímetros. Vão estar todos expostos numa
caixa de luz, para fazer o efeito que
teriam ao ser mostrados. E essa é uma
peça muito importante.
E haverá ainda uma outra lanterna
mágica que fez para uma ópera em
Madrid.
Sim, mas essa não será inédita, porque
já foi exposta em Portugal, em 2004,
numa mostra com uma amplitude menor. Será bom poder apresentá-la de

Do corpo, a geometria,
da geometria, o corpo
NuNo Faria
Para um estrangeirado como eu, Almada foi durante muitos anos um futurista, o nosso futurista.
Era a ligação possível para quem acedeu - depois do
primeiro contacto, sobretudo literário, com a geração
da Orpheu - ao universo da estranheza artística pela
mão de Álvaro de Campos e dos Pop dell’ Arte. Illogik
Plastik e a Ode Triunfal. A arte como atitude, como
recusa da forma e do estilo. DADA chegou-me nessa
altura e Marinetti chegou um pouco mais tarde, por
mão cúmplice, pois é assim que se passam os manifestos.
Essa pequena parte da biografia autoral de Almada
era para mim o todo. Longe estava eu de sonhar a pluralidade da constelação criativa e produtiva do autor
dos maravilhosos painéis da Gare Marítima da Rocha
do Conde de Óbidos, que descobri anos mais tarde.
Durante anos, passei pelo mural Começar, primeiro
pela mão do meu avô, depois dos meus pais e depois
sozinho, sem saber o que era e de quem era. Era um
ponto de passagem. Aquilo de que mais gosto numa
obra de arte é quando a autoria se insinua como coisa
anónima, sem precisar de assinatura e de caução alheia
e nos vai transformando por dentro.

Depois, regressado a Portugal com a história da
arte europeia e americana melhor ou pior aprendida, fui conhecendo os nossos autores que nela não se
encontravam inscritos. Entre eles, Almada, obra difícil
e dispersa, recepção crítica mitigada.
Até que, um dia, Almada foi-me oferecido inteiramente, resgatado do limbo (como o seu Mural perdido
em Madrid) por outro apocalíptico. O Almada de
Ernesto de Sousa, “Almada, um nome de guerra”, é o
Almada renovador das vanguardas, o Almada corrente
de ar, sem suporte ou disciplina, deambulando por
todas, pela palavra, a gravura, o desenho, a pintura, as
obras monumentais em espaço público, a performance, a atitude tornada forma, a provocação, a contradição, a inteligência imensa do tamanho da testa - em
suma, a melancolia do desaparecimento resgatado
por Ernesto de Sousa, esse incandescente português
do mundo que nele soube reconhecer a dimensão
contemporânea e futurante.
Ainda hoje sei pouco de Almada. Por isso, esta exposição da Fundação Gulbenkian, curada pela Mariana
Pinto dos Santos e com uma edição desenhada pelo
Manuel Rosa, será para mim tão importante.

Num país de “ou és uma coisa ou és outra”, Almada
foi e será sempre um estranho radical. Esteve e volta a
estar em todo o lado.

J

novo e mais do que isso, reconstituir
o espetáculo para o qual foi feita, num
concerto pela Orquestra Gulbenkian.
Mas haverá mais obras inéditas.
Quais?
Nas narrativas gráficas, por exemplo,
um conjunto de 54 desenhos originais,
com uma história contada por desenhos, publicada em 1926, no jornal
Sempre Fixe!.
Como se chama?
Era uma Vez. Haverá mais duas narrativas gráficas que publicou no mesmo
ano, no mesmo jornal, uma delas inédita, mas não completa. Por isso iremos reproduzir em vinil os desenhos
em falta. Da outra já foram expostos
alguns desenhos. Há, de resto, obras
que já foram apresentadas há muito
tempo ou em condições diversas.
Também há pintura inédita?
Sim, haverá pinturas, desenhos inéditos, alguns estudos muito importantes,
porque embora tenham sido por vezes
abandonados, revelam o processo de
trabalho e um lado de experimentação fundamental no Almada. Isso é,
aliás, possibilitado pelas linguagens da
modernidade.
Esta retrospetiva surge mais de duas
décadas depois de uma outra: houve
entretanto um avanço no estudo da
obra que agora será possível verificar?
Sim. Aí, destaco o catálogo, que irá
ficar, enquanto a exposição é efémera.
Vai ter vários estudos que são uma
novidade, nomeadamente a ligação de
Almada ao cinema.
Um núcleo da exposição será, de resto,
dedicado ao cinema.
Chama-se precisamente Cinema,
Humor e Narrativa Gráfica, relacionando esses três temas, no
sentido em que têm em comum
o contar histórias com imagens.
Nele estão expostas as duas lanternas mágicas e abre com uma
grande fotografia, a única imagem
que resta da participação do
Almada num filme mudo, em 1921.
O filme perdeu-se, mas ficou essa
imagem. No catálogo, também há
uma ideia de reconfiguração à luz
do conceito de modernismos e no
desfazer da dicotomia centro-periferia.
De que modo?
Há uma ideia que marcou muitos
estudos de arte em que se defende
a noção de um centro artístico, que
as periferias tentam acompanhar.
Mas todo o trabalho que tem sido
feito aponta para o desfazer dessa
relação, porque na verdade, quando
investigamos os supostos centros,
verificamos que estão cheios de periferias. Ou seja, que a informação está
sempre a circular entre os “centros”
e as “periferias” e que as relações
são feitas de muitas contaminações,
entre nacionalidades e vivências diferentes. Há uma secção na exposição,
Relações Recíprocas, que pretende
mostrar precisamente como os
artistas comunicam entre si e fazem
trocas, de que posteriormente resulta
a sua obra individual.

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:52)

J

ALMADA NEGREIROS

1 a 14 de fevereiro de 2017 * jornaldeletras.pt

letras/artes * 9
Desde logo, o painel Começar, no átrio
da entrada da sede.
É realmente um artista muito representado no acervo, o que constitui a
base da exposição, acrescentando-se as novidades, sendo que houve
obras que estiveram, por exemplo,
na exposição da Gulbenkian de 1984
e das quais se perdeu o rasto, o que é
compensado por outras que entretanto
se conseguiram encontrar.

A parte da escrita, da poesia, dos
manifestos, também é contemplada?
A exposição é sobretudo visual, sem
um grande aparato documental. E
interessou-me apresentar esse lado do
Almada nos momentos em que a escrita se relaciona com a obra plástica.
E são muitos?
São. Por exemplo, Nome de Guerra é um
romance que tem tudo a ver com o quadro que fez para A Brasileira, em 1925.
Quem olhar para o quadro pode mesmo
reconhecer o ambiente retratado. Da
mesma forma, a conferência Pierrot e
Arlequim é híbrida, contém um diálogo
de teatro, não há géneros estanques.
Almada mistura as coisas e é muito
visual quando escreve e traz a narrativa
à pintura. Vamos ter alguns manuscritos
e os livros que vão pontuando a exposição, à medida que se relacionam com
as obras expostas. Teremos também
os três Caligramas que Almada fez em
Paris, papéis muito pequeninos, mas
que constituem uma peça preciosa e
delicada. São mesmo obras ímpares no
contexto dos caligramas feitos nesses
anos, como reconheceu Ernesto Melo e
Castro, que os estudou.

DEBATE ALARGADO E
PERFORMANCES

Irá desenrolar-se um ciclo
complementar da exposição. Uma
outra forma de sublinhar a pluralidade
de Almada?
Com o ciclo de mesas-redondas,
quis-se trazer a debate todas estas
questões. Não nos iremos centrar em
Almada, mas ele será o pretexto para
o debate alargado. O interessante será
poder cruzar o ponto de vista de vários
investigadores. No programa complementar, destacaria a peça de teatro
Antes de Começar, escrita por Almada
e que chegou a ser representada por
Lourdes de Castro, em 1956, o que o
deixou muito comovido. Decidimos
representá-la, desta vez, pelo Teatro
da Esquina, que tem a particularidade
de ser constituído por artistas de circo
e nada melhor do que a figura do saltimbanco para o apresentar. Por outro
lado, quisemos incluir Almada, Nome
de Guerra, de Ernesto de Sousa, uma
obra performativa muito importan-

Inéditos (detalhes): Menina Serpente, publicada no Sempre Fixe, entre setembro e novembro de 1926; em baixo,
pormenores de O Naufrágio da Ínsua (1934)

te criada a partir da apropriação de
Almada.
Apropriação?
Com Almada. Esta apropriação reflete
uma vontade de Ernesto de Sousa, e de
outros da sua geração, de se reivindicarem herdeiros do lado muito performativo de Almada. Quisemos mostrar
essa obra, porque quando o CAM
foi inaugurado, em 1984, com uma
exposição de Almada, ela foi mostrada,
na Sala Polivalente, justamente onde a
iremos exibir de novo. Curiosamente,
Ernesto de Sousa deixou todas as
indicações, até de como usar a sala…
Com o concerto, são três momentos
importantes, na própria Gulbenkian.
Em maio, na Cinemateca, haverá, por
outro lado, um ciclo de cinema, onde
iremos mostrar filmes relacionados
com Almada, como é o caso de Verdes

Anos, de Paulo Rocha, sobre o qual
tem um pequeno texto e a que faz um
grande elogio, numa carta a Manoel
de Oliveira. Aliás, vamos também
ter na exposição uma obra inédita de
Almada, que pertencia a Oliveira.
Uma pintura?
Um desenho, um retrato de Antero
de Quental, que aparece, no escritório, por trás do próprio Manoel de
Oliveira, no filme que ele deixou para
ser visto depois da sua morte, Visita ou
Memórias e Confissões.
E que outros filmes se poderão ver no
ciclo?
Iremos também passar os documentários feitos sobre o Almada. E até a célebre entrevista que deu ao programa
televisivo Zip-Zip, com Raul Solnado,
Carlos Cruz e Fialho Gouveia, a única

vez que foi à televisão. Morre, de resto,
no ano seguinte.
Muitas das obras da exposição são da
própria coleção Gulbenkian?
Sim. Fui convidada ainda por Isabel
Carlos para fazer a curadoria desta exposição, que surgiu primeiro da vontade de colmatar o facto de não haver
uma grande e abrangente mostra sobre
Almada há muito tempo - depois
da comemorativa do centenário em
1993, no CCB, houve apenas algumas
parcelares, da obra gráfica, no Palácio
Galveias, comissariada por João Paulo
Cotrim e Luís Manuel Gaspar, e uma
outra no Museu EDP, centrada nos
livros de artista, com curadoria de
Sara Afonso Ferreira -, mas também
quer assinalar justamente o facto de a
Gulbenkian ter na sua coleção muitas
obras de Almada Negreiros.

Quatro vertentes, quatro visões
O multifacetismo da obra
Carlos Bártolo

Dos três artesanatos da arte mural, vitral,
cerâmica e tapeçaria, guardo o testemunho
do melhor convívio de trabalho que conheço.
É um resto que nos ficou da não-separação
de artes maiores e menores, e que vibra ainda
hoje nos contactos fortuitos do artista com os
artesanatos.
Quando em 1957 Almada nostalgicamente se referiu a memórias de uma não-separação das artes entre maiores e menores,
poderia ter refletido sobre a sua própria
prática em que, desde há meio século até
aí, continuamente contradissera a possível

constatação da existência dessa hierarquia.
Resulta que se se analisar, de uma forma
lata, a obra que José Sobral de Almada
Negreiros realizou ao longo de quase 70
anos de trabalho, e desse bolo se excluírem
os desenhos — muitos estudos preparatórios, outros tantos exercícios quotidianos
—, chega-se à conclusão de que grande
parte da sua produção, se não a maioria,
decorreu da resposta a encomendas de
clientes, fossem estes privados ou públicos.
Refira-se que esta constatação não é uma
excepção à norma da sua geração mas, se
alguns trabalharam num só meio, Almada
destaca-se extraordinariamente pela sua
capacidade de trabalhar nos mais diversos

suportes e registos. Ao longo da sua vida,
das ditas artes «maiores» às «menores», ou
das artes visuais a outras áreas de expressão
como a escrita ou as artes performativas —
em que todas de novo se reencontravam —,
Almada conseguiu praticar uma produção
onde coerentemente estas coexistiram, sem
necessariamente se subjugarem, influenciando se mutuamente.
Não obstante, a historiografia tem quase
sempre entendido estas produções de forma
autónoma, analisando na obra destes criadores
a «Arte» de uma forma diversa das restantes
«artes» — tratando a «encomenda» sumariamente em fundo de página, ou de catálogo,
quando não omitindo-a totalmente —, assim

Depois de todo o trabalho de
investigação que tem feito, o que a
continua a surpreender no génio de
Almada?
Recuso usar a palavra ‘génio’, que
na História de Arte é normalmente
masculina, branca e que tende a ver
o artista como um ser privilegiado,
separado do resto da Humanidade. E,
pelo contrário, o que me continua a
espantar no Almada são as constantes
manifestações anti-elitismo do artista. Ele tinha a ideia de que o artista
tem que ser sempre confirmado pelo
público. Existe um lado individual,
com uma liberdade total de criação,
mas depois é preciso haver uma confirmação da sociedade. Só assim se
consegue a “unanimidade” - a palavra é dele. Esse diálogo, a necessidade
de haver sempre uma comunicação,
de resto confirmado em vários momentos da sua vida, é para mim uma
das coisas mais estimulantes.
Que gostaria que ficasse desta
exposição?
O entendimento que a modernidade
implicou a 'desierarquização' das
artes. Isto é importante e a montagem
da exposição, tal como as páginas do
catálogo, julgo que o refletem. Nesse
aspeto, as pessoas vão encontrar
novidades, porque há obras a que
se calhar não foi dada antes muita
importância e que agora vão aparecer
com mais dignidade.
Que obras?
Podem ser desenhos ou painéis de
azulejos, trabalhos gráficos para
acompanhar textos em jornais, ou
pinturas. Vão surgir ao mesmo nível.
Esse é o trabalho que está na base da
exposição e que espero que fique. J

promovendo uma análise mutilada, que descura
não só a leitura coesa da acção destes, como
a importância — ou até a existência — destas
produções quer para as histórias individuais
quer para a história da arte portuguesa. Mesmo
num caso como o de Almada, em que a vastidão
da obra de encomenda sempre provocou a
obrigatória análise de muitos destes casos,
estes foram, a maior parte das vezes, apenas
interpretados segundo o ponto de vista dos seus
atributos plásticos, como mais um exemplo de
«Arte pura», omitindo-se as particularidades
da mensagem ou função, as circunstâncias da
encomenda e como esta poderá ter influenciado
o resultado final, ou de que forma estas obras se
manifestam no panorama de uma história das
artes gráficas, comerciais ou decorativas, hoje
em dia design. A multiplicidade da extensa obra
de Almada fez que, na maior parte dos casos,
esta tenha sido estudada de forma fragmentária, por assuntos — o desenho, a tapeçaria, o
trabalho humorístico, uma encomenda espe-
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cífica, … — ou, mesmo quando azo de leituras
abrangentes, subdividindo-a posteriormente
de acordo com critérios técnicos, de assuntos,
ou até mesmo de suporte, sendo difícil ainda
hoje, quarenta e seis anos após a sua morte,
ter a visão da sua inerente complexidade. Para
tal, aguarda-se ainda um necessário catálogo raisonné, onde a apresentação total da sua
obra em todas as suas vertentes, devidamente
fundamentadas e cotejadas cronologicamente,
facilite o seu entendimento. Porque grande
parte da obra «maior» de Almada foi «menor», isto é, encontra-se enquadrada nas ditas
«artes menores».

O século XX de Almada
Luís Trindade

Clássico de si mesmo
Ainda não temos um nome para o século XX,
nem julgo que o venhamos a encontrar tão
cedo. Não se trata apenas do impasse entre as
duas grandes narrativas do século: aquela que
o descreve agitado por antagonismos e a que,
pelo contrário, sublinha aqueles momentos
em que os conflitos cessaram, e dos seus
escombros emergiu o totalitarismo. Porque
esses dois séculos XX pairam sobre a narrativa de um terceiro, mais compósito, em que
as revoluções científica e tecnológica foram
vividas, quotidianamente e em massa, como
parte de um mesmo processo libertador em
que muitos sentiram que os caminhos do progresso e da emancipação coincidiam. O truque
está em não separar as duas ordens de século:
a repressão e a luta de milhões fazem parte
da mesma história que conta as vidas mais
longas e tranquilas de muitos mais milhões de
contemporâneos. À primeira vista, a obra de
Almada Negreiros parece habitar sobretudo os
primeiros, os séculos da tensão entre violência
e ordem. Mas nele, esta tensão foi vivida
menos como impasse do que como narrawiva.
Isto porque a sua experiência do século XX é,
antes de mais, uma experiência de longevidade. Ensaiar um balanço sobre a experiência do
século em Almada depara-se assim, à partida,
com o desafio levantado pelo tempo longo
do seu período criador entre os anos 1910
e os anos 1960. Almada parece representar
uma rara oportunidade para narrar a história
completa que decorre entre a rutura modernista que abre o período e o seu encerramento,
o momento em que as obras daquela ruptura
se tornam clássicos e o próprio modernismo
se cristaliza como a Antiguidade do final do
século. A história do século XX através de
Almada Negreiros pode então contar-se pelo
modo como se tornou um clássico de si mesmo, no sentido em que o simples prolongamento da obra através de várias décadas criou
um permanente estado de releitura e fixação
do que foi ficando para trás.

A pintura como um teatro
ana VasconceLos

"Um pintor apaixonado pelo teatro", assim
se descrevia Almada na dedicatória com que
ofereceu, em maio de 1946, o seu livro Pierrot
e Arlequim, Personagens de Teatro ao escritor
espanhol Adriano del Valle. Estava no primeiro ano da execução dos seus dois grandes
trípticos para a Gare Marítima da Rocha do
Conde de Óbidos (1946-1949), conhecidos
por Domingo Lisboeta e Partida de Emigrantes,
pinturas que evocam a sua paixão pela representação do espetáculo. Como disse Almada
"enganei-me muitas vezes na minha vida,
sobretudo com a palavra teatro. […] ainda
hoje estou absolutamente subjugado pela pa-

Tríptico na Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos (1943-1945)

lavra teatro. Mas expliquei-me a mim mesmo
do que se tratava: não é o teatro que me interessa, não é a pintura que me interessa, não é
a escultura, não é nenhuma arte em especial;
o que me interessa a mim é o espetáculo.
Espetáculo quer dizer VER, VER. O espetáculo pode estar onde quiserem, mas que seja
visto". A leitura descontínua dos diferentes
painéis da Rocha do Conde de Óbidos, sobretudo do tríptico sobre o Domingo Lisboeta,
contribui para nos transmitir a sensação de
estarmos perante um espetáculo que tanto
pode ser o circo de rua, com a exibição de
saltimbancos e malabaristas enquanto os
palhaços-músicos se recostam num pequeno
barco em terra, como a animação de cenas
da vida ribeirinha num dia de descanso, com
as personagens-atores encarando o espectador, como, ainda, nos estaleiros navais
do tríptico sobre a Partida de Emigrantes, o
grande andaime azul que serve o transporte
de carvão. A figura atlética que sobe a escada
está a representar a ação que desempenha,
que se repete na Gare de Alcântara, realizada
por personagens-atrizes em que a última da
fila nos interpela com o olhar. Possibilitando
uma leitura fragmentária, estas pinturas
funcionam como cenas suspensas, como
stills de um filme de animação, feito das
várias texturas ampliadas, de um apurado
jogo cromático, de linhas geométricas que
se interseccionam no claro/escuro das cores.
Tê-lo-á pensado assim Almada? O caráter de
banda-desenhada que atualmente atribuímos
a estas obras pouco tem em comum com as
suas imediatas antecessoras, realizadas para
a Gare Marítima de Alcântara (1943-1945), a
poucos metros de distância, ambas estações
fluviais do Tejo. Para Alcântara, Almada
optou por uma pintura muito diferente, que
organizou em dois trípticos e dois painéis isolados, ao todo oito pinturas executadas num
registo naturalista e com um carácter mais
narrativo. Criou, deste modo, grandes ilustrações de quadros ou cenas referenciados em
lendas populares — o tríptico Nau Catrineta
(Lá Vem a Nau Catrineta que Traz Muito
que Contar) e o painel D. Fuas Roupinho,
1.º Almirante da Esquadra do Tejo, ambas as
lendas sobre as metamorfoses do Diabo —,
ou na representação de Lisboa/Portugal — o
tríptico Quem não viu Lisboa não viu coisa boa
e o painel Ó Terra onde nasci. Mais uma vez,
neste ciclo de pinturas, temos a sensação de
personagens que se movimentam "à boca de
cena", como a já referida mulher ou o grupo
de varinas que escolhem o peixe, à esquerda
em baixo, numa das composições. Ambas as

estações se destinavam a acolher os passageiros do grande tráfego marítimo que desembocava em Lisboa, e o hall da Rocha do Conde
de Óbidos foi pensado como "o primeiro contacto com o País, o local decisivo de chegada
e última imagem de partida" dos viajantes.
Não se tratava, no entanto, da plateia imóvel
das salas de espetáculo, mas de uma massa
dinâmica de pessoas cuja atenção as pinturas
queriam atrair. Almada estava satisfeito com
estes trabalhos, chegando a declarar: "Creio
não haver antes cumprido melhor, nem feito
obra que fosse mais minha.". Estas pinturas,
que se afastavam decididamente dos cânones
figurativos estabelecidos pela política cultural
e artística do Estado Novo, baseada na "recriação idealizada de um país campesino", só
foram possíveis - mesmo assim sob ameaça
de destruição - devido ao abrandamento, no
imediato pós- guerra, do controlo relativo exercido pelo Estado sobre a produção
artística. Apesar de evidentemente não se
enquadrar em nenhuma das novas correntes
artísticas opositoras ao regime - surrealistas e neorrealistas -, Almada esteve nestes
painéis mais próximo do espírito neorrealista,
com referências explícitas, ainda que sob um
aspeto performativo, ao trabalho nas suas
várias vertentes, que incluía, nestes anos, a
importante vaga da emigração laboral.

Cinema, modernistas
e modernismos
Tiago BapTisTa

Cinema e modernistas mantiveram, em
Portugal, no início do século XX, um interesse
recíproco muito limitado. Depois de António
Ferro, e excetuando o grupo de escritores
ligados à revista Presença, Almada Negreiros
foi provavelmente quem acumulou mais
colaborações com o meio cinematográfico.
Estas foram listadas numa entrevista de 1959
ao critico de cinema espanhol J.F. Aranda.
Começando por recordar o "impacto estético"
que os filmes de Georges Méliès provocaram
sobre ele enquanto criança, Almada revelou
que, logo em 1913, tentou "fazer um filme de
cartões animados", parte do qual guardou
durante "algum tempo" antes de se perder.
Planeou ainda vários "filmes experimentais
de amador" com o pintor espanhol Pancho
Cossío (que participaria em L’Âge d’Or, de
Luis Buñuel, em 1930), mas nenhum deles
foi realizado. Seguiu-se o trabalho de ator no
filme mudo português O Condenado (Mário
Huguin, 1920), de que não se conhecem atual-
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mente quaisquer materiais fílmicos. Inspirado
na peça de teatro homónima de Afonso Gaio
(representada em 1916 no Teatro Nacional),
O Condenado enquadrava-se na tradição de
adaptações literárias e promoção das paisagens e monumentos portugueses inaugurada pela Invicta Film no final dos anos 1910
(incluía cenas filmadas no convento de Cristo,
mosteiro da Batalha e castelo de Ourém,
bem como a Festa dos Tabuleiros de Tomar).
Almada interpretava o papel de D. António de
Souto, o condenado, e guardou a pior impressão do filme («era detestável »). As críticas da
época receberam-no sem grande entusiasmo,
mas com simpatia, provavelmente porque se
enquadrava tão bem no paradigma cinematográfico do período. Depois, veio a criação
de uma série de 11 baixos-relevos alusivos a
vários géneros cinematográficos e estrelas de
Hollywood para a fachada do Cine San Carlos
(em Madrid); o trabalho no departamento de
publicidade da Paramount portuguesa (onde
fez plaquetes e cartazes durante dois anos);
cartoons para o diário madrileno El Sol; a
participação no Cineclub Español, fundado
em 1928 por Ernesto Giménez Caballero e Luis
Buñuel; e a autoria dos conhecidos cartazes de
A Canção de Lisboa (Cottinelli Telmo, 1933),
primeira produção da Tobis Portuguesa e primeiro filme sonoro inteiramente realizado em
Portugal. A esta lista deve acrescentar-se ainda a produção de seis desenhos que foram projetados durante um concerto com música para
orquestra do compositor Salvador Bacarisse
e libreto de Manuel Abril, no Palacio de la
Música, em Madrid (1929); uma outra série de
desenhos para uma sessão de cinema doméstico, com Lanterna Mágica (1934); e o projeto
(não realizado) de um "documentário cultural"
sobre Amadeo de Souza-Cardoso, enviado ao
Secretariado Nacional de Informação (SNI )
em 1958, com guião e locução de Almada e
realização de Augusto Fraga.
Este panorama fica completo com, por
um lado, as referências ao cinema na obra
escrita de Almada, como em A Engomadeira
(1915), K4 O Quadrado Azul (1917) ou no
poema As Quatro Manhãs (1915-1935),
e, por outro, os textos de reflexão crítica
Charlie Chaplin (1921), O cinema é uma
coisa e o teatro é outra (1935) e Desenhos
Animados Realidade Imaginada (1938).
As primeiras histórias do cinema português
destacam sempre estas colaborações com artistas modernistas, apontando-as como sinal
da conclusão, na passagem para a década de
1930, do processo de legitimação cultural do
cinema. No entanto, como o caso de Almada
demonstra bem, estas colaborações foram
muito pontuais, enquadradas por práticas de
subsistência, ou não descolaram do estado de
projeto. Além disso, uma análise mais detalhada mostra que a relação entre o cinema e
aqueles artistas ficou marcada pelas histórias
particulares do cinema e do modernismo e
pelos seus momentos de encontro e desencontro. Mais do que um ponto focal ilustrativo que se limita a reiterar as interpretações
dominantes destes fenómenos culturais, o
caso concreto de Almada é uma oportunidade
para problematizar esta relação, a começar
pela definição da cronologia e dos conceitos
que a suportam. (...) A análise dos seus textos
sobre cinema, em particular, convida a um
alargamento do conceito de modernismo ao
mesmo tempo que o de cinema, contribuindo
assim para melhorar o nosso entendimento
das diferentes formas de legitimação deste
novo espetáculo público e da diversidade de
aspetos que nele atraíram o interesse não só
dos intelectuais e artistas modernistas, mas
também do próprio Estado.
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O outro discípulo de Caeiro

Estudo para o painel Começar (1968)

Manuela Parreira da Silva
Referindo-se à figura magistral de Alberto Caeiro, escreve
Fernando Pessoa: «Este Alberto
Caeiro teve dois discípulos e um
continuador filosófico»1. Pensava,
obviamente, a partir do círculo
fechado-aberto dos seus «outros»: Campos e Reis, os discípulos; António Mora, o continuador
filosófico. Não lhe cabia, nem
ousaria, convocar para a sua ficção
uma personagem (ou personalidade) alheia. E, no entanto, hoje,
à distância de um século, apetece

acrescentar que o Mestre Caeiro
não desdenharia ver associada ao
seu magistério a personalidade-personagem de José de Almada
Negreiros (não disse este que «Na
sua obra o autor é o actor de si
mesmo»2?).
Um discípulo não é, porém, o
que repete ou copia o mestre; é,
antes, o que permite ao mestre agir
em si, como uma acendalha ou um
«abridor» de caminhos.
Enquanto os discípulos pessoanos de Caeiro se esgotam no plano
da literatura ou da linguagem (e
nem poderia ser de outro modo),
Almada, sendo, entre os compa-

nheiros de Orpheu, aquele que
melhor interpreta e corporiza, e
aprende portanto, algumas das lições seminais do Mestre, extravasa
desse plano e faz delas o desígnio
de toda a sua vida.
A primeira dessas lições está, de
algum modo, sintetizada no verso
do poema XXIV de O Guardador
de Rebanhos: «O essencial é saber
ver»3.
Almada, lembre-se, projectou um livro (que não chegou
a completar) com o título Ver,
escrevendo num fragmento (1943):
«Perguntaram ao autor porque intitulava Ver o livro se, na realidade,

dava igualdade de nobreza à vista
e ao ouvido». A justificação que
encontrou foi o facto de o autor ser
pintor: «porque o pintor é o único
caso do primado da luz em que o
homem há-de ter olhos (…) Não há
pintores cegos». E, mais adiante,
considera que a primazia da vista
sobre os outros sentidos «é o natural do homem». «Em nossos dias
[prossegue Almada] arrebatada que
foi a humanidade do seu perpétuo
primado da luz, recorre ao modo
científico vigente para reaver os
olhos do conhecimento e descobre
na óptica a máquina fotográfica
e a câmara cinematográfica»4.

Acrescenta ainda que «é sempre
o sinal dos sentidos com a primazia do visual que comanda toda a
aprendizagem»5.
Almada Negreiros não poderia
deixar de ser sensível ao verso de
Alberto Caeiro: «Errar é essencialmente estar cego e surdo»6.
Poder ver é poder aceder à única
verdade alcançável, que é a do
mundo sensível. Mas «saber ver»,
ter a «ciência de ver», que consiste em «ver podendo dispensar
tudo menos o que se vê»7, exige, segundo Caeiro, «um estudo
profundo / Uma aprendizagem
de desaprender»8. E esta asserção
surge exemplarmente repetida
no poema XLVI: «Procuro despir-me do que aprendi, / Procuro
esquecer-me do modo de lembrar
que me ensinaram»9; e num dos
Poemas Inconjuntos: «E esqueço
tudo quanto me ensinaram/ (…) /
O que me aprenderam a ver nunca
tocou nos meus olhos»10. Almada,
por sua vez, parece responder-lhe, decerto sem se dar conta, no
poema «Encontro»: «Que queres
que te diga/ se não sei nada e desaprendo?/ A minha paz é ignorar. /
Aprendo a não saber»11
Assim, paradoxalmente, da
primeira lição - «saber ver», isto
é, aprender a ver – decorre uma
segunda lição – aprender a desaprender, a desfazer a imagem do
mundo construído pelos olhos de
outrem (ou das máquinas mediáti-
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cas), para construir a sua própria.
Escreve Almada, em A Invenção
do Dia Claro (sugestivo título, este),
que tudo mudara, «desde aquele dia
inolvidável em que reparei que tinha
olhos na minha própria cara. Foi
precisamente nesse dia inolvidável
que eu soube que tudo o que há no
universo podia ser visto com os dois
olhos que estão na nossa própria
cara. Não foi, portanto, sem orgulho
que constatei que era precisamente
por causa de cada um de nós que
havia universo. (…) Foi-me fácil
compreender que o universo era
precisamente o resultado de haver
quem tivesse olhos na própria
cara»12.
Ao universo - escreve também
Almada no poema «Do Éther o
Destino me lançou em pára-queda»-, disse: «Não saberei ver-te
senão como te vejo»13.
A descoberta do universo ou,
como diria Caeiro, da «espantosa realidade das coisas», passa,
então pelo olhar, pela assunção do
próprio corpo, pela capacidade de
sentir, com os sentidos do corpo,
sem o filtro dos preconceitos.
Porque «é depois de sentirmos que
sabemos»14; porque «é o que se
sente que importa – não o que sabemos, a menos que o que se sabe
determine, profundamente, o que
se sente»15, ensina-nos também
Vergílio Ferreira (outro discípulo
do «existencialismo avant la lettre» de Caeiro?). Dito lapidarmente por Almada: «Conhecer é antes
e saber depois»16.
Essa descoberta passa também
por recuperar a inocência do olhar,
pelo «reaver da ingenuidade»,
no dizer de Almada Negreiros. E
lembro aqui a conferência, realizada em 1936, significativamente
intitulada Elogio da Ingenuidade
ou As Desventuras da Esperteza
Saloia, que o autor pretende ser
dirigida sobretudo aos poetas. Aí,
sublinha o sentido etimológico da
palavra ingénuo, «nascido livre»,
designando, no direito romano,
«a condição do que não tinha sido
nunca escravo». O ingénuo é,
agora, salienta Almada, aquele que
mantém a sua naturalidade, a sua
simplicidade, aquele que está livre
de preconceitos. Mas o que diz
querer elogiar não é o ingénuo, senão a ingenuidade: «Porque nós, o
que sabemos, não é o que os outros
nos ensinaram, mas apenas o que
nós mesmos aprendemos por nós,
à custa da nossa ingenuidade»17;
«Porque na ingenuidade tudo é de
ordem emocional. Tudo. O que não
acontece com as outras espécies
do conhecimento onde tudo é de
ordem intelectual»18.
Parece ser esta uma resposta
afirmativa ao ensinamento poético
de Alberto Caeiro, que acentua
justamente que escreve, «como se
escrever fosse uma cousa que [lhe]
acontecesse, / Como dar-[lhe]
o sol de fora», «querendo sentir
a Natureza, nem sequer como
homem, / Mas como quem sente
a Natureza, e mais nada.»19, procurando, enfim, dizer o que sente,
sem pensar o que sente.
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não da palavra que interroga».25
É ao ver, ao contemplar, de
olhar descomprometido, o Ecce
Homo, pintura de autor anónimo
do século XV, e, mais tarde, ao reparar nas linhas dos ladrilhos pintados nas seis tábuas em políptico
dos Painéis de Nuno Gonçalves,
que Almada logra conhecer, em
Geometria – antes de saber, pela
aturada pesquisa a que se entrega a
partir desse acto inaugural de encontrar sem ter buscado, paralelo
do «saber ver» de Alberto Caeiro
– que o Cânone é (de) sempre.
Que, como salienta Almada, numa
entrevista concedida a António
Valdemar, «o novo está perpetuamente no antigo»26.
O eternamente novo surge,
assim, intuitivamente, ao «Menino
d’olhos de gigante», aquele que
diz: «Eu sou do tamanho certo/
que cabe por toda a parte,/ eu
ando atrás dos meus olhos/ ‘té
onde forem parar»27, aquele que
sabe «que Deus não s’engana/ ao
pôr olhos em cada um»28; como
pudera surgir a Mestre Caeiro, cujo
«olhar é nítido como um girassol»29.J

Fotografia de Almada por Vitoriano
Braga, c. 1920; em cima, à dir., Sem
Título, grafite e guache sobre cartão;
Banhistas, pintura para o café A
Brasileira do Chiado, Lisboa, 1925, óleo
sobre tela

Para Almada, «a posição do
poeta é ainda a de reaver-se, reaver
a sua ignorância, reaver a sua ingenuidade, reaver todas as condições
em que foi gerado».20 Significa isso
saber ou (re)conquistar o pasmo
«Que tem a criança se, ao nascer, /
Reparasse que nascera deveras…»,
sentindo-se «nascido a cada momento / Para a eterna novidade do
mundo»21 ; ser capaz de nascer ou
renascer todos os dias; acordar para
a luz, cada dia como se fosse sempre
a primeira vez. «Põe-te a nascer
outra vez!», exclama Almada em A
Cena do Ódio.
A ideia de nascer como sinónimo de regresso do ser humano à
sua pureza original, preside, não
esqueçamos, ao emblemático
romance de Almada Negreiros,
Nome de Guerra. Aí, o protagonista
é levado a nascer por três vezes,
correspondendo as duas últimas a
uma tomada de consciência, a um
abrir de olhos, como quem abre as
portas da Realidade. «Saber ver» é
também a lição que importa reter
– aprender a encarar a claridade,
o «dia claro». A Luís Antunes,
acontece-lhe, paulatinamente,
dolorosamente (como em todas as
iniciações), «regressar por assim
dizer à sua virgindade, a reaver a
sua inocência»22, desfazendo, desaprendendo a vida que os outros
lhe foram construindo, tornando-se, em última instância, mestre,
senhor de si mesmo.
Este poder regenerativo do
homem, de que fala Almada,
remete-nos ainda para a pedagogia caeiriana, e para o (blasfemo)
poema VIII de O Guardador de

J

Rebanhos, onde se lê: «A Criança
Eterna acompanha-me sempre.
/ A direcção do meu olhar é o seu
dedo apontando», numa referência
a esse deus menino, «o deus que
[nos] faltava», metáfora viva de
uma comunhão permanente com
a fonte, de uma familiaridade com
a origem.
Neste sentido, há uma
«maneira de ser original» que
é comum a Caeiro e a Almada.
Original, porque comunga da
matriz, do lugar adâmico da
criação. É Adão, o nomoteta, que,
ao pôr o nome às coisas, à medida
que as vê desfilar diante dos
seus puros olhos, as faz existir,
as individualiza, as objectiva:
uma pedra é uma pedra, uma
flor é uma flor (como poderia
dizer Caeiro). Original, porque
comunga do começo ou, melhor,
do «antes de começar». Antes
de Começar é, não por acaso, o
título de uma peça de teatro de
Almada (de 1919) – diálogo naïf
entre um boneco e uma boneca,

modelos das duas pessoas em que
se transformam. Cada um deles
poderia dizer, como no poema
«De 1 a 65»: «nasci antes de mim
/ antes de forma de gente»23.
Original, porque toca o mundo
primordial, o «mundo da aparição» (para usar, de novo, outra
expressão de Vergílio Ferreira), o
mundo que aparece - antes de ser
pensado, expresso por palavras,
legitimado – ao olhar «ingénuo»
do poeta, à «lúcida ingenuidade»24 do artista.
«O dom do “ingénuo” é encontrar», escreve em Mito-AlegoriaSímbolo, opúsculo de 1948. É a esse
dom que Almada, de algum modo,
deve a descoberta do Cânone, da
relação 9/10, do número imanente
ao mundo, do número anterior ao
Verbo. De facto, a Mestre Almada,
os números e as formas geométricas revelam-se como (tomando eu
de empréstimo as palavras sábias
de Maria Zambrano) «os antepassados imediatos das “ideias”; filhos
directos do olhar que contempla e
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p. 103; 29 Poema II de O Guardador de
Rebanhos, in Poesia, ed. cit., p. 24.
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À MARGEM...

EDUARDO LOURENÇO

Literatura e realidade

O

que é literatura? Um texto
vivido com
a mesma ou
superior evidência do que
chamamos
“real”? Ou
um texto cujo
efeito primeiro é o de perturbar sem fim
essa relação de evidência com tudo o
que de maneira original e ingénua se nos
define como real? Reiteração simbólica do real ou expressão real de uma
carência constitutiva, se não do mesmo
real, ao menos da relação que com ele
mantemos e manteremos sempre?
Que de começo aquilo que se nos
apresenta como “literatura” possa
suscitar uma tão oposta perplexidade,
bastará como índice de que a questão
óbvia: “a literatura e a realidade” não
só é óbvio, mas acaso sem autêntico
sentido e que talvez sejamos obrigados a contorná-la substituindo-a por
outra de aparência mais modesta mas
não menos enigmática: “a realidade da
literatura é o quê?” Usaríamos assim
da mesma estratégia memorável de
Aristóteles diante da porta fechada por
Parménides ao definir O Ser “como
aquilo que é”. Essa definição só deixava lugar para uma perceção ou visão
do Ser como “uno, simples, eterno,
esférico, imortal,” rejeitando tudo o
que é múltiplo e mudável para o não
ser ou para o domínio da aparência.
Há uma maneira de nos referirmos
à “realidade” e ao “real” que não deixa
outra possibilidade do que a de ter como
aparência ou irrealidade tudo quanto
não é ou não participa dessa “realidade”.
Se a literatura não é a realidade, como
obviamente a não é para quem admite
como horizonte mesmo da possibilidade
de autodesignação do real a não coalescência entre as palavras e as coisas ou a
linguagem e aquilo que designa, o seu
ser, enquanto descrito a partir do real,
não pode ser outro que o da irrealidade.
Não se exclui que o seja e até que a história inteira do que só retrospetivamente
chamamos “literatura” seja a longa
marcha para a consciência de si como
pura irrealidade. Mas se assim é que fazemos nós aqui, jogando a sério e pagos, o
drama das veladoras de O Marinheiro de
Pessoa que ao menos sabiam que a sua
vigília era vigília de um sonho?
Voltemos a Aristóteles: há possivelmente, como Espinosa, novo
Parménides, apenas o repetir essa única
substância, essa espécie de existência que
merece como todos os místicos o pretenderem sempre só o nome de ser, mas
nós não pudemos jamais pensá-lo como
objeto da enunciação que tem o ser como
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Pintura de Kandinsky

“

mente o deviam ser.
No que diz respeito à “literatura”
isso nos asseguraria já a possibilidade
de a considerar como “realidade”, sem
a inscrever no círculo daquela que é
vista como a realidade por excelência
ou fazer depender a priori a definição
do seu ser próprio do laço que nela
existe ou que ela é, entre o sujeito para
quem é a literatura e essa paradigmática
realidade. Mas este acessório estratégico
deixa bem claro que a questão da literatura e da realidade permanece no coração da literatura, enquanto faz parte
do ser literatura, de maneira imediata,
se não a interrogação pelo sentido do
real ou sentido pleno, pelo menos a
interrogação sobre a nossa realidade de
sujeitos para quem a literatura existe.
O real que se problematiza na
Literatura só em segundo grau é aquele
que o conceito original e ingénuo da
realidade determinou, aquele que
designa como conteúdo dessa realidade
a figura do mundo e de tudo quanto ela
contem. Sob a sua forma mais problematizante do real enquanto ordenamento do mundo objetivo ou vivido
como tal, a literatura chamada fantástica visa, conscientemente, desfigurar,
tornar irreconhecível, lugar supremo
da estranheza, tanto quanto possível

absoluta, do espaço e do tempo dentro
do qual as personagens existem e agem;
mas por isso mesmo literatura alguma
está mais dependente da referência ao
real objetivo que a literatura fantástica.
Todorov tem razão em notar que à
ameaça fantástica é consubstancial um
elemento realista como polo de oposição
interna. No sentido da perturbação do
nosso laço habitual com a figura ritualizada do mundo, não cabe à Literatura
propriamente ter o primeiro nem o principal papel, que cabe ao conhecimento
científico e discurso filosófico. Não é por
acaso que a literatura fantástica manifesta uma tão evidente dependência em
relação a esses dois tipos de conhecimento. O real perturbado na Literatura,
em sentido próprio, é o do próprio sujeito,
o do leitor. Indiretamente, no caso da
literatura fantástica onde só de algum
modo se irrealiza o esquema da nossa
perceção abstrata do mundo exterior.
Diretamente, naquela literatura onde
é a figura mesma do homem, o que ele é
como realidade emotiva, sentimental,
ética, ideológica, que está em causa e é
(ou não) remodelada, reformulada pelo
texto literário.J
* Este texto inédito, inacabado, é datável da
década de 70

Não se exclui que a
história inteira do que
só retrospetivamente
chamamos “literatura”
seja a longa marcha
para a consciência de si
como pura irrealidade
Literatura alguma
está mais dependente
da referência ao real
objetivo do que a
literatura fantástica

sujeito, renunciando ao mesmo tempo ao
conhecimento das suas determinações.
Contestemos, como Aristóteles, a
evidência dessa enunciação unívoca do
Ser, e admitamos, para aceder ao uso
de uma língua em que a realidade já é
falada como múltipla e articulada segundo as clivagens que a nossa maneira
de a assumir criaram, que o ser se diz
de diversas maneiras. Em suma, que
não nos é acessível essa mítica realidade
como horizonte/ cisma, paradigma de
todas as manifestações ou fenómenos
que se reportam ao mundo exterior ou
à nossa relação com ele, mas tão só a
realidades afetadas na sua manifestação
por uma impotência congenital de ser
tão “reais” como sendo-o inequivoca-
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Fernando Assis Pacheco
“Literatura-literatura, bah!”
Nasceu há 80 anos, que hoje, 1 de fevereiro, exatamente se completam, morreu a 30 de novembro de
1995, foi um poeta e jornalista/cronista de primeiríssima água, além de ficcionista e outras coisas mais.
A assinalar aquela data, saem em volume, com o título Tenho cinco minutos para contar uma história, as
crónicas que escreveu há cerca de quatro décadas para a rádio pública, a RDP, e que ele próprio lia crónicas nunca antes editadas (ver caixa). O JL, de que logo no início foi elemento muito importante e
em que colaborou até ao fim, recorda-o na p. 3, no comentário de JCV, e nestas páginas, com um texto
sobre a sua obra e uma das 'histórias' reunidas naquele livro, que é também hoje lançado

Se não tivessem disparado
“aquelas taxas de que se morre”,
à entrada da Buchholz, penalizando família e roda de amigos,
os que o seguiam nos jornais e lhe
liam os livros que primeiro fazia
circular, quase clandestinamente,
em modestas edições de autor - e
a própria livraria, pois era um
leitor omnívoro - Fernando Assis
Pacheco (FAP) completaria hoje, 1
de fevereiro, 80 anos. Muito embora o autor de Variações em Sousa
dominasse a arte de esconder a
técnica, encaixaria sem dificuldade naquele grupo de poetas
que Alberto Caeiro lamentou não
saberem florir, perspetivando o
trabalho poético como um labor
limae. Mas não montava banca
sequer nas imediações da história
da literatura.
Viveu com um pé na Primavera
outro no Outono. Uma atitude
jovial perante a vida, tão capaz de
celebrar a Nini, rapariga que lhe
deu uma tampa, como da irreverência saudável de um manguito.
Convivia com uma visão melancólica originada numa camoniana
experiência da alegria: fugaz,
espaçada, envenenada, pronta a
entregar-nos rosas e malmequeres
brancos, “violetas precoces”, num
ramo que nos devolve uma escala
cromática de sensações e sentimentos regularmente passados
pelo crivo da (auto)ironia.
Todos os poetas relevantes nos
dão, de um modo ou de outro, a sua
visão do mundo. Mas se lermos a
poesia de FAP ficaremos a saber o
que pensa sobre uma infinidade de
coisas, das mais complexas às mais
triviais: o amor e a guerra, a academia coimbrã e o fado (“o faaado
é uma chumbada”), as tendências
poéticas do seu tempo, os comentadores do dia. Se umas vezes
assume as suas opiniões com uma
razoável veemência irónica, como
acontece em Desversos, outras
elas encobrem-se numa aparente
neutralidade descritiva. Além de
que nem sempre é fácil decidirmos
se se trata da opinião do autor ou se

JOÃO RIBEIRO

Teresa Carvalho

Fernando Assis Pacheco Na redação do JL, no início dos anos 90, coma sua
inseparável máquina de escrever

a devemos antes atribuir a “um tal
de Fernando Assis Pacheco”, essa
espécie de personagem de si próprio que circula nos seus poemas.
Efemérides como a que hoje
aqui se assinala mereceram a FAP
a qualificação coloquial de “muito
chatas”: “Não tendo nós o dom da
ressurreição – explicava – caímos
não obstante num discurso tão
próximo do evangélico que soa a
falso.” Em todo o caso, podemos
sempre subverter a máxima pombalina que dá título ao seu primeiro
livro de poemas, Cuidar dos Vivos
(1963), dispensando as ronceiras
rememorações de claustro, não o
regime de restrição sentimental a
que parece obedecer a sua poesia.
Há poetas de respeitável
nome de quem se pode dizer que
entregaram à posteridade uma
obra essencial, que ergueram um
monumento perene (dirão os mais
literatos – e mais confiantes –,
piscando o olho a Horácio), que
ocupam na história da literatura o
lugar próprio de uma personalidade singular, revelando uma visão
do mundo fundamental - patati
patatá, acrescentaria talvez o autor
de A Profissão Dominante. E há a
autoirónica figura de Fernando
Assis Pacheco, que passou a vida
a dar cabo da própria ideia de
autor-com-obra-feita, ora sovando
o autor, um “refinado bruto”, capaz

de mandar “Minerva e a Porta
apanharem/ onde o macaco mete
com vossa licença as nozes”, narrador sem qualidades que bem poderia, como ironicamente admite
numa entrevista, ter-se dedicado à
literatura espanhola ou à culinária aplicada, ora sovando a obra,
constituída por “vãos poemas”,
“versos ribaldeiros” integrando
um “universo poético escasso,
pobre de referências. A família,
a amizade, os acontecimentos do
quotidiano, a iminência da morte,
tudo distorcido pelo óculo da ironia”, mais não podendo deixar aos
filhos como herança, além de uma
garrafeira considerável, “uma rude
& tosca escritura”.
Avessa ao instituído, ao solene,
ao canónico (e aos odores da naftalina), à cartilha académica que
saudavelmente desrespeitava, ao
cliché, a poesia de FAP, tendencialmente prosaica, orienta-se por
um programa pronto a sabotar o
oficial e os formatos agigantados,
monumental incluído: passo por
alto a sua recatada vida editorial,
para destacar, por exemplo, "um
Baco de Aldeia". A verdade é que
a auto-derrisão vai constituindo
nós de significação muito pessoal,
configuradores de um universo
próprio e articulado que, mesmo
na sua expressão fragmentária
(“Ainda falta ó gaita o primeiro

verso / legível desta narração
partida em cacos”), se sente preso
a obsessões e a núcleos temáticos
que vão progressivamente criando
o sentido de uma ideia de obra.
Bem mais próximo dos homens
que dos deuses, FAP descria das
virtualidades da poesia, como fica
claro logo num poema do livro
de estreia, “Eu Tinha Grandes
Naus”, marcado pelo minimalismo
retórico e pelo efeito esmagador da
banalidade quotidiana: “Os poetas
lamentam-se de mais./ Gastam-se
por vezes num choro muito fino,/
quase impraticável. Querem ser
ouvidos,/ e vá de escreverem tal e
tal desgraça./ Mas estão desempregados? perderam a mãe?/ a chuva
entra pelas solas com buracos?/ ou
vão mover o mundo, as azenhas do
mundo?”
Se, por infelicidade, oferecessem um panteão à poesia de
Fernando Assis Pacheco, o único
que lhe conviria seria o dos grandes pícaros, como Fernão Mendes
Pinto, erguido em destacada epígrafe em A Musa Irregular, ao lado
do dos anti-heróis. Nunca o dos
terramotos e dos grandes cataclismos, uma imagem que percorre a
sua obra poética e contra a qual se
parece precaver, expulsando entulho, eliminado cascalho, “liricalha
lusa” – o que não serve, atravanca,
pesa e derruba.
Atenta ao pequeno espetáculo
do mundo – folhas secas ao vento,
a geada na relva, brisas e furores
amenos, a força vertical de uma
árvore… – esta poesia foi construída em regime fronteiriço (confina com o romanesco, o registo
diarístico), num terreno de sólidos
alicerces culturais, cujos ecos por
vezes nos chegam em bem realizadas contrafacções irónicas (“noiva
minha gentil”, “sôbolas rodas que
giram”, “Nausicaah!”). Passa ao
largo da literatura-literatura, mas,
ainda assim, mostra-se capaz de
abanar as suas paredes e corroer
os fundamentos do género lírico.
Coisa pouca.
* Teresa Carvalho é investigadora do Centro de
Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra

J

Histórias
São 41 histórias/conversas, no seu
estilo inconfundível, que escreveu
para ele próprir ler na "Crónica da
Manhã", aos domingos, na pública
RDP (Radiofusão Portuguesa),
em 1977 e 19878. "Passaram três
ou quatro anos do 'dia em que
acabou a censura' e Fernando Assis
Pacheco anda pelos 40 anos, tem
barbas grandes e uma família que
já vai em cinco filhas", anota, na
entrada a este Tenho cinco minutos para contar uma história, João
Pacheco - ou seja, o sexto filho,
nascido já depois das crónicas,
se assim não fora talvez tivesse
'aparecido' em alguma delas. João,
também jornalista, intitula assim,
expressivamente, essa espécie de
prefácio: "Um pardal chamado
Fernando". E sublinha que esse
"pardal", ao tempo muito popular,
de mais para o seu gosto, por se ter
vitoriosamente celebrizado num
famoso concurso televisivo, A visita
da Cornélia, nestas crónicas "finge
estar vocacionado para 'chalacear
sobre coisíssima nenhuma', por
formação coimbrã". Mas "encontra
sempre bons motivos para ocupar
os minutos de rádio semanais: nem
precisa de procurar assunto, porque
a vida, a vida insidiosa e metediça,
a vida piolho na costura, comichão
na pele, assombração inesperada, a
vida afinal está sempre a eletrizar-nos."
Pois é, FAP falava de tudo como
só ele. Bastava-lhe, escreveu e leu
ao microfone, "a vida que desliza,
o tempo que é como um cheiro
intensíssimo e belíssimo e se evola
da minha pele cheia de ácidos. Hoje
tive 13 anos, amanhã tenho 13 anos,
que já não tenho afinal. E o que eu
queria era dormir ao sol". Nessa
altura tinha publicado Cuidar dos
Vivos (1963), o seu livro de poesia de
estreia, mais os poemas da guerra,
que tanto o marcou (mas não entra
nestas crónicas), de Câu Kien: um
resumo (1972, reedição em 1976 com
o nome autêntico, Catabalanza,
Quilolo e volta), estava na redação do
Diário de Lisboa, desde meados da
década de 60; depois viriam outros
livros, de poesia e prosa, a redação
de O Jornal, o JL, por aí fora, tudo
que para aqui não é chamado.
Chamado é assinalar a edição
deste Tenho cinco minutos para
contar uma história e o prazer que
a sua leitura proporciona, e acrescentar que o book, como o autor do
ímpar Bookcionário diria, é lançado
hoje, 1, às 18 e 30, no Hot Clube
de Portugal, com apresentação de
Fernando Alves.

› Fernando Assis
Pacheco
TENHO CINCO
MINUTOS
PARA
CONTAR UMA
HISTÓRIA
Tinta da China, 200 pp.,
17,90 euros
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Fechando a janela à Primavera dinamarquesa
Como gosto muito de viajar,
uma vez fui à Dinamarca ver se
era exactamente igual aos livros
de estampas. Não era, claro, e já
nem me admirei porque a vida
sem surpresas parece um bolo de
creme sem creme.
O meu companheiro de viagem
chamava-se José. Era escritor,
pelava-se por meter o nariz em
todos os sítios giros, e já tinha estado de passagem em Copenhague
a dar umas aulas de Literatura
Portuguesa. Propus-lhe pararmos
em Madrid, à ida. Aceitou logo,
pois a ideia de ambos, a ideia de
viagem, complicava-se alegremente com jantares ruidosos e
umas caliçadas leves a desoras.
Prantei-o como pude diante
de um leitão assado, aliás bem
regado, e pela minha parte entretive-me a afiar o dente numa
tortilha de batata que precedeu
os inevitáveis callos, pedacinhos
de dobrada guisada à maneira
madrilena, isto é, saturada de
temperos. O escritor José admirou-se com a voracidade do
colega de mesa. Porém, o resultado foi um empate, celebrado daí
a meia-hora no drugstore da rua
Fuencarral, onde o serviço se estende pela noite dentro, e só bares
tem uns três.
Já que eu sou meio espanhol
– melhor dizendo meio galego –,
entendi que devia fazer as honras
da casa ao escritor José, ciceroneando de um lado para o outro.
Inútil — ele preferia dormir e nisso se aplicou com razoável esmero
às cinco da manhã. Resta acrescentar que entrámos no avião
Madrid-Copenhague tontos de
sono. Mas havia lá duas hospedeiras às fintas, sobraçando enormes
bandejas com almoços insípidos
e não vimos mais remédio do que
provar um bocadinho.
«Está óptimo, já viste este
frango de plástico?»
«Quero lá saber que seja de
plástico» – dizia o escritor José.
«Pede aí mais tinto Ribeiro.»
A tripulação pasmava.
Em chegando a Copenhague,
eram horas do lanche. Apareceume então um senhor dinamarquês
que nos levou a ambos ao jardim da praxe, o Tivoli, que é um
Eduardo VII gradeado e repleto de
barraquinhas, jogos de ar livre,
escadas românticas, árvores de
diversos portes e restaurantes.
Já enjoávamos os dois mas,
para não sermos desmancha-prazeres, o dinamarquês atento e
obrigado aos mínimos gestos dos
portugueses, sempre arriscámos
um canapé nacional, o smrrebrd, largamente besuntado
de maionese e todo enfeitado de
cisquinhos de alface.
«Hoje, o filho do meu pai não

FAP De elétrico, em 1983, em foto de Rui Pacheco (que trabalhou no DL) publicada
no livro

come mais nada» – decretou o
escritor José.
Pois sim, às oito e meia da
noite, uma hora tardíssima para
os dinamarqueses, numa aldeola
piscatória de ruas estreitas, um
anfitrião — era outro anfitrião,
não era já o primeiro — induzia-nos a saborear um amável
peixe de coloração encarnada, em
Português «rodovalho», cozido
na altura, como deve ser, cercado de batatas novas e, ó José,
que bem me lembro, suicidado
num molho branco e doce, com
leite, açúcar, etc., que ia agoniando toda a história da Literatura
Portuguesa dos últimos 40 anos.
Estas aventuras não foram assim tão sentadas à mesa como as
pessoas podem pensar. De resto,
nenhum ser vivo, excluído provavelmente o coelho de capoeira,
consegue retouçar o tempo todo
sem mais preocupação. Mas que
a fome ancestral nos deu para
batermos vários records, garanto
que deu. Uma semana depois, torcíamos as ventas só de ouvirmos
falar em pequeno-almoço.
Passo a contar a forma sincronizada como o escritor José dava
as boas-noites. Explicando-se
em poucas palavras acerca do
seu apetite da posição horizontal,
para o que recorria a meia-dúzia de bocejos eloquentíssimos,
acendia um último cigarro, e
desatava a subir as escadas direito
ao quarto. No quarto ao lado, eu
adivinhava-o ainda uns dez minutos lavando os dentes, fechando
a janela à Primavera dinamarquesa, enfim folheando um livro.
Um anjo não dormiria com tanta
desfaçatez adolescente. O pior
é que a Dinamarca, encravada
num fuso diferente do nosso,
por aquele mês de Maio tinha o
alvorecer previsto para as três da
manhã. Aí levantava-se o escritor
José, ia à janela, dava marteladas

na gelosia, e eu levantava-me, ia à
janela, dava também marteladas
na gelosia — agora me recordo
— com o secreto desejo que fosse
uma aurora boreal de curta duração, uma aurora de meia-hora.
Complexidade absolutamente dinamarquesa, os próprios melros,
que os havia pretos e gordos, num

relvado a perder de vista, saudavam a sua manhã, a meio da noite
portuguesa da nossa memória
de dias antes. Impossível voltar
a adormecer. Ficava-se num sobressalto, numa semi-sonolência
mais desperta que outra coisa, a
catalogar ruídos estranhos: umas
espécies de portas que batiam em
trincos, umas espécies de vozes
escandinavas que conversavam,
Santo Deus!, e punham rádios a
tocar alto.
O escritor José resistia até às
seis da manhã. Por essa ocasião, abria a torneira do lavabo
do quarto e, perdido por cem,
perdido por mil pretos melros
do país, barbeava-se a preceito.
Acabávamos por encontrar-nos
no corredor, de toalha à cintura, saltitando a caminho do
duche. «Estes tipos são loucos!», vociferava o escritor José.
Simplesmente, a culpa do mau
humor não era dos pobres, amáveis, um pouco solenes dinamarqueses. E depois, que Diabo, um
fuso horário é um fuso horário, há
que compreender.
«Não compreendo nada!» –
teimava o escritor José.

Ele tinha vindo à Dinamarca
sempre noutra altura do ano, com
noites standard, alvoradas normais, suponho que sem melros
— pois não há melros nos hotéis
do centro de Copenhague; ou, se
os há, são bem comportados, em
nome do turismo.
Assim durou a semana a fio.
Levantar, comer, falar com dinamarqueses, comer, falar de novo
com dinamarqueses, desentorpecer as pernas, comer, falar, bocejar, deitar a carcaça na cama. Que
Dinamarca aquela! E que melros!
E que manhãs às três da manhã!
O escritor José foi levar-me ao
avião porque de Copenhague seguia para Londres e o seu Boeing
só levantaria voo a meio da tarde.
«Ã! Meu malandro, agora é
que vai ser xonar até Lisboa» –,
deliciou-se o escritor José, que
daí a pouco faria o mesmo. Estava
finalmente feliz.
E eu também, que me enrosquei no assento.
Que me enrosquei no assento
depois de limpar a bandeja do
almoço e pedir bis ao doce de
plástico, autêntico manjar dos
deuses.J FERNANDO ASSIS PACHECO
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GRANDE PRÉMIO DE ROMANCE E NOVELA
APE/DGLAB – 2016
ABERTURA DE CONCURSO – REGULAMENTO
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PALAVRA DE POESIA

António Carlos Cortez

Rui Lage é um dos poetas que,
na última década, melhor tem
sabido construir uma voz original
e até isolada, atendendo ao
universo de temas que convoca e
processos de construção textuais
que, quase sempre, passam pela
alegoria e pelo prosaísmo. E,
no entanto, se há outra marca
estilística na poética de Lage,
essa é a subtil rede fonética
– aliterações e assonâncias,
paronomásias e efeitos de rima
interna – com que a voz do poeta
se torna não um mero falar em
verso, mas antes um inquirir,
na própria voz, o sentido de
um mundo que morreu. Em
tempos, um ensaio de Maria
do Céu Fraga sobre Camões
tinha este sintomático título:
Camões: Um Bucolismo Intranquilo
(1989). É talvez nessa linha de
continuidade – a do bucolismo
que de Sá de Miranda, Bernardim
e Camões chega a Rodrigues Lobo
ou, mais tarde, a Bocage e Cesário
(este último é central nessa
historicidade), e que do mestre
de Cristalizações vem até Caeiro,
e passa pela dicção oralizante de
Nemésio, às paisagens de Afonso
Duarte e de Carlos de Oliveira

Rui Lage

(que chega a recuperar formas
poéticas da tradição bucólica
como o romance), encontrando
hoje num poeta como A. M. Pires
Cabral um possível herdeiro
–, é talvez nessa linha de
continuidade, dizia, que Rui Lage
se integra.
Todavia, no poeta de Estrada
Nacional o bucolismo, sendo
fingimento, não deixa de trazer
à superfície dos textos uma
verdade “autobiográfica”, quase

que podendo ver-se (e ouvirse) nos poemas o sentimento
de uma geração que nasceu já
depois de qualquer hipótese de
aurea mediocritas. Uma vez que
o mundo está já rasgado pelas
diversas estradas, auto-estradas
e vias de sentido secundário ou
itinerários principais, por meio
de cujo asfalto a urbanidade
faz chegar os seus vícios e
algumas pequenas virtudes,
resta ao flaneur o choque frontal

LUCÍLIA MONTEIRO

Rui Lage
Um boculismo intranquilo

com as coisas e os seres que
legitimam uma direção "em
sentido contrário", sem triunfos
ou derrotas de maior, posto que
regressar é aparência e "só se
regressa postumamente".
Nesta perspetiva, Estrada
Nacional é sobretudo progresso,
mesmo do passado que abate,
progride, atua sob o olhar de
alguém que viveu em pleno
tempo de fundos comunitários
e não viu senão o legislar da
Europa tecnocrata escravizando
os meridionais com as PAC e as
DRAP. No limite, o bucolismo
intranquilo de Rui Lage participa
desse mundo às avessas,
vicentino até à caricatura, e onde
tudo foi caçado – pricipalmente
"quinteiros penumbrosos",
"quelhas", "carreiros/ outrora
acossados por lobisomens e génios
caprinos" (p.50). Ubi sunt, eis o
que permanentemente se diz em
Estrada Nacional.
O livro, com duas secções,
“Partida” e “Regresso”, é, no
seu mapa de lugares, pessoas e
memórias, um elegíaco território
onde se encontram o olhar
merencório do poeta e o mundo
de ontem que o sujeito, à força
de conduzir pelos campos,
gostaria de recuperar. Paragens,
recuos, avanços hesitantes, o eu
destes textos perscruta, na noite
escura, o que nas estevas, nas
empoeiradas moitas, se adivinha.
Os títulos mostram isso mesmo:
o sujeito percorrendo o mapa
real ou imaginário das estradas
nacionais onde, às ocultas ou
de modo abruto, é o futuro que
irrompe ("Encosto à berma da
estrada nacional 15 / para tirar
a bexiga do aperto/ em que se
achava./ [...]/ Miro de soslaio
as aldeias agarradas,/ quais

carraças,/ ao dorso insone
dos montes/ e verto, sob um
pinheiro, as toxinas do passado"
(p.11). Em face dos carros que
avançam, dos clarões que passam
nas estradas, o eu, avisado, bate
em retirada. Esse gesto – bater
em retirada – traça o movimento
da escrita: o poeta bate em
retirada para a sua «cabeça
deitada", lugar onde há uma
"terra prometida".
Decerto, porém, não é a
poesia ou a literatura essa
terra prometida, mas tão-só
a floresta, emblema de um
mundo primevo, sem presença
humana, onde o poeta, depois
de "[escavar] as trevas à força de
faróis" e iluminando o ominoso
cenário (os "pilares de pesadelo
que suspendem sobre os vales/
absurdos viadutos aéreos" (p.14)),
poderia saber o peso do seu corpo,
os caminhos de regresso ao eu
perdido ("o corpo/ passa noites
em claro à procura de caminhos/
de regresso a mim"). Assim se
justifica que o poeta diga que é
"a floresta que se fecha sobre a
estrada" ou que é "estes montes
espaçosos". Movimento do carro

› Rui Lage

ESTRADA NACIONAL

Imprensa Nacioanl - Casa da
Moeda, 72 pp., 12 euros

› Argumento
de Jason Aaron,
K. Vaughan, desenhos desenhos de Ron
de Fiona Staples
Garney

› Argumento Brian

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

SAGA 4 E 5

G. Floy Studio. 150 pp.,
11 Euros

Família
Como dizia Tolstoi, as famílias
felizes parecem-se todas; as famílias
infelizes são infelizes cada uma à sua
maneira; e, acrescenta-se, dão mais
pano (ficcional) para mangas. Várias
obras interessantes em banda desenhada abordam relações familiares e
suas consequências, sendo particularmente notável “Saga”, escrita
por Brian K., Vaughan com desenho
elegante de Fiona Staples (G. Floy
Studio). Nesta série a miscigenação, o
racismo, ou as tensões nacionalistas,
relacionais e geracionais, bem como
a aprendizagem mútua constante que
decorre disto tudo, são discutidos de
uma forma pungente e realista; embora para tal se utilize um contexto

J

alegórico de guerra e “space opera”,
por detrás do qual se escondem
questões reconhecíveis na sua simplicidade profunda.
Infelizmente o mundo real não
permite escapismos, embora algumas
das suas propriedades não fossem
consideradas credíveis num registo
de ficção-científica. No segundo
tomo da autobiografia “O árabe
do futuro” (Teorema) Riad Sattouf
continua o relato de uma infância no
Médio Oriente, focando a escolaridade na Síria de Hafez al-Assad
nos anos 1980, e o modo como a sua
família (não) se adapta a um contexto
de penúria e controlo, onde a doutrina oficial e a hierarquia familiar são
absolutas, e no qual a sua mãe (francesa), e sobretudo o seu pai (educado
em França) têm dificuldades em
assumir uma posição confortável. Na
verdade, se a versão ingénua do Riad
Sattouf-criança é importante para
marcar a realidade (a desorganização,

› Argumento e
desenhos de Riad
Sattouf
O ÁRABE DO
FUTURO 2 (SER
JOVEM NO
MÉDIO ORIENTE,
1984-1985)
Teorema. 160 pp., 19,90
Euros

o racionamento, o ódio aos judeus,
mas também a beleza do país e a
“normalidade” das pessoas), fulcral
mesmo é a posição do seu pai, incapaz de um olhar crítico que lhe permita resolver as incongruências entre
a Síria que crê existir, e a que o seu
filho vê. No fundo, Abdul-Razak al-Sattouf representa o dilema de todos
os conflitos, na medida em que nem
quem conhece os dois lados parece
habilitado a intervir de forma útil.
Embora mantenha todo o interesse,

a verdade é que este segundo volume
repete temas, algo que sublinha o
problema maior do desenho: o traço
caricatural, potenciado pela visão infantil, torna difícil não encarar a obra
(também) enquanto caricatura.
Por fim, o imenso sul dos Estados
Unidos de onde é natural o argumentista Jason Aaron, é retratado na série
“Southern Bastards” e em “Má Raça”
(G. Floy Studio), como um agregar
de espaços minúsculos (físicos e
mentais), onde a religião, o futebol

MÁ RAÇA (MEN
OF WRATH)
G. Floy Studio. 136 pp.,
11 Euros

› Argumento
de Jason Aaron,
desenhos de Jason
LaTour.
SOUTHERN
BASTARDS VOL
1 E 2.
G. Floy Studio. 120 pp.,
10 Euros.

americano, as armas e uma autoridade paternalista (entendidos enquanto
diferentes formas de poder) são fatores identitários. Dotadas de desenhos
apropriadamente diretos e “sujos”,
nestas obras a noção de “família”
tem mais a ver com um comungar
de espaço e filosofia, e menos com
relações de sangue. Pais e filhos (quase sempre no masculino) repisam
dinâmicas violentas canónicas, e o
talento de Aaron está no modo como
cria interesse gerindo o óbvio. Se “Má
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atravessando, rasgando artérias
do país real, o próprio livro se
transforma no roteiro de uma
viagem deformada. Um breve
poema, "EN 1035", suspende o
tom funéreo com que se diz que
regressar à natureza inviolável e
inviolada é morrer: "Miradouro
deserto, paro para olhar-me/ e
acendo, ao longe, um cigarro"
(p.17). Quem olha vê-se a si
mesmo, mas ao longe. A situação
é, mais que contemplativa,
decetiva: acender o cigarro, ver
as aldeias às três da madrugada,
"crostras incandescentes/
que amortalham calvários
passados,/ são braseiras viradas
nas encostas", uma realidade
condenada ao olvido.
Rui Lage, que bem conhece a
densidade daquilo que é a tradição
elegíaca, cultiva uma linguagem
impessoal, ou melhor, fria no
modo como, sem exclamações,
delimita o perímetro da evocação
e da melancolia. Próximo de A. M.
Pires Cabral (há mesmo um poema
dedicado ao autor de Arado), a sua
voz procura uma coloquialidade
que não cai nunca em facilidades
ou inautênticas frases-feitas. O
alusivo e o descritivo (um sapo
que atravessa a estrada, animal
de antigos rituais de bruxaria,
hoje sem préstimo – como o
poeta – saltando pedras da
memória) harmonizam-se com
essa evocação da infância, castelo
onde, "nos lavatórios de esmalte"
e lançado o poeta n’"a ideia de que
o breu as moveria", tudo se reduz
ou se resume, no presente, a essa
"astutas centopeias", às "aranhas
estampadas" de um tempo em que
Pã é só "inofrível utopia", deus
menor às mãos de um qualquer
“agarrado” deste tempo em que o
bucolismo é só cadáver.J

Raça” é muito previsível, “Southern
Bastards” tem o grande mérito de
contextualizar de maneira credível o
modo como certas tendências se reproduzem, humanizando no segundo
volume o que no primeiro parecia
arbitrário e abjeto.
Tal como Riad Sattouf, Jason
Aaron é uma espécie de “arrependido” convicto, ambos olhando de fora
para mundos que renegaram (por
excelentes motivos). E estes olhares
não devem servir, nem para ridicularizar com base na incompreensão,
nem para aceitar acriticamente com
base na tolerância. Mas para algo que
ainda não fomos capazes de articular;
porque a complexidade, por definição, não é simples. Se o mundo onde
viveu Sattouf está subjacente a crises
na Europa, o mundo onde nascem as
histórias de Aaron facilitou a eleição
de Donald Trump. Mundos onde
os conflitos elaborados de “Saga”
parecem quase utópicos. Brian K.
Vaughan será talvez um otimista,
mas, diriam Sattouf e Aaron, não
viveu o que eles viveram. Talvez só
criando (semi)ficções poderemos
abordar realisticamente os verdadeiros problemas.J
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OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

João de Araújo Correia
A formação do cânone

R

aramente o tempo da literatura se conjuga
com a velocidade na mudança de gerações
e a necessidade de invenção de temas e
estilos recentes que prendam o público
leitor. A literatura habita, por assim dizer,
num tempo sem tempo, horizonte espiritual
onde as obras dos autores dialogam entre si,
independentemente dos períodos existenciais,
perfazendo, neste diálogo, a representação
literária da história de um país, cada uma retratando-o segundo a
singular maneira da escrita do autor. Trinta anos após a morte de
João de Araújo Correia, Ana Ribeiro, no âmbito da Tertúlia Araújo
Correia, vem recordar e reatualizar a memória da obra do autor, não
esquecida, que a História da Literatura não o permite, mas abafada
pela pressão editorial de momento.
De certo modo, com os dez estudos de Ana Ribeiro presentes no
livro Ao Lume Brando da Urze. Estudo sobre João de Araújo Correia,
publicado no final de 2016, conclui-se a formação do cânone
por que será doravante lido a obra do autor que elevou a “pátria
vinhateira” do Douro a fértil campo literário e estético.
A formação do cânone interpretativo da obra de João de Araújo
Correia (JAC) ter-se-á iniciado na década de 1960 com o prefácio
de Guedes de Amorim a Os Melhores Contos de JAC, de 1960, e o
ensaio Perfil Literário de JAC, de Cruz Malpique, publicado em 1964.
Em ambos os textos se vincula o autor a um realismo duriense
João de Araújo Correia
como tema exclusivo dos seus contos, retratando o sofrimento
contínuo de trabalhadores e camponeses; se salienta a ligação
umbilical entre o homem, a terra e o fruto desta, a uva e o vinho;
acima referidas, ou como Mara Alzira Seixo escreve, JAC “pode ser
se elege Contos Bárbaros (1939) como um dos seus melhores livros
considerado, sob vários ângulos, um clássico da prosa portuguesa
e se privilegia a pedagogia do autor relativo ao uso clássico da
contemporânea” (p. 52). No mesmo livro, António José Borges
língua portuguesa. Foi, porém, João Bigotte Chorão, em JAC. Um
salienta e prova que “o regionalismo característico da escrita de JAC
Clássico Contemporâneo, publicado em 1986, um ano após a morte
é universal, pois as situações humanas descritas podem ter voz em
do autor, quem estabeleceu definitivamente a influência da novela
qualquer lugar” (p. 38). Em 2014, pela mão de Helena Gil, JAC chega
camiliana na obra de JAC, tanto na caracterização psicológica e
às escolas dos 1ª e 2ª ciclos por via do livro pedagógico “Papagaio de
social das personagens como na utilização vernacular do léxico
Papel”. Leitura de um Conto de JAC, de Maria da Assunção Morais.
duriense. Neste sentido, Bigotte Chorão observou com muita
correção ser JAC um “clássico contemporâneo”, detentor de
Neste sentido, em diversos capítulos, o livro de Ana Ribeiro, fechando
uma escrita tão bela quanto projetava a sua luz para um passado
em 2016 a interpretação canónica da obra de JAC, evidencia: 1. – a defesa
linguístico morfosintáctico e lexical que ia fenecendo ao longo da
do autor pelo uso correto da língua, figurada tanto na sua versão gramatical
passagem entre as duas metades do século XX.
tradicional como na versão de oralidade comum vernacular; 2. – a criação
Em 2000, Altino Cardoso, em O Homem do Douro nos Contos
de uma representação estética da sociedade duriense harmonizando as
de JAC, opera a vinculação antropológica entre as
personagens individuais com o desenho social coletivo, sem
populações e os costumes durienses e as personagens
a sobreposição de ambos ou a anulação de um pelo outro;
dos contos do autor, evidenciando a gravidade realista
3. – neste sentido, a obra de JAC opera, ao nível da Literatura,
da representação literária, asserção confirmada para o
um inventário antropológico da realidade social do “país
universo das crónicas, em 2013, no livro JAC. Cronista
vinhateiro”, conjugando a representação realista com uma
das Gentes do Douro, de Manuel Martins de Freitas.
intensa vivência emotiva das populações, sublinhando
Em 2003, Andrea Santos defende a primeira tese de
estados endémicos de pobreza e analfabetismo; 4. – a obra
mestrado sobre o autor, Do Conto e da Crónica em JAC.
de JAC é presidida por uma visão ética humanista do mundo,
De novo, é afastada a interpretação regionalista por
no qual a “lentidão” (referida na introdução e na escolha
que se intentou aprisionar a sua obra. Em segundo
do título) se constitui como um valor em si, motor de uma
lugar, considera-se, à semelhança de B. Chorão, ter a
sociedade rural e urbana que estima mais o sabor do tempo
obra de JAC retratado de um modo perfeito, ainda que
do que a sua velocidade.
geograficamente situado, a existência universal da
João de Araújo Correia: autor clássico, autor
personalidade humana por via da figuração literária
contemporâneo, autor indispensável e duradouro da
› Ana Ribeiro
das vivências emotivas do homem duriense. Em
AO LUME BRANDO história da literatura portuguesa, que é necessário
terceiro lugar, estabelece-se o estatuto da crónica como
voltar a ler sem preconceitos modernistas ou pósDA URZE.
intervenção cívica ativa e empenhada do autor.
modernistas. E se é verdade que cada livro de
ESTUDOS SOBRE
Em 2010, foi publicado o In Memoriam de JAC,
qualidade e cada autor de grande singularidade
JOÃO ARAÚJO
conjunto de artigos e testemunhos sobre a obra e a
encontram sempre leitor apropriado, então João de
CORREIA
vida do ilustre médico e escritor de Peso da Régua,
Araújo Correia será sempre lido pelos tempos fora,
Âncora Editora, 272 pp.,
no qual se comprovam as características estéticas
19 euros
infindáveis. J
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O regresso da Coleção ‘Miniatura’
A Coleção Miniatura, da Livros do Brasil,
marcou uma época em que, graças à competência e dinamismo do seu fundador,
editor e proprietário, António de Sousa
Pinto, aquela foi uma das principais editoras
portuguesas. Do seu catálogo se destacando
três coleções: sem nenhuma hierarquização, a atrás referida, a Dois Mundos e a com
o nome da própria chancela – pois lançar
em Portugal grandes escritores brasileiros,
como aconteceu, foi um (realizado) objetivo
fundamental de Sousa Pinto, cumprindo a
missão inversa à dos Livros de Portugal no
Brasil. A Livros do Brasil foi também a editora de Eça de Queirós, quando os direitos
sobra a sua obra saíram do domínio público
para ‘retornar’ aos seus herdeiros, e dos
populares policiais da Coleção Vampiro.
Mas, após a morte do fundador, a chan-

REVISTAS

A Ideia
e A Abjeção
É um número quádruplo
(77/80), quase ‘enorme’, nas
suas 432 pp. em grande formato,
este de A Ideia, “revista (anual)
de cultura libertária”, dirigida
por António Cândido Franco,
de e fundada por João Freire,
simbolicamente tendo como
consultor editorial Artur
Cruzeiro Seixas (ACS). A não
chegar às livrarias, pois está

Um regresso que aqui se saúda e espera faça jus
ao seu passado. Faltam agora os Livros do Brasil…
embora hoje já haja quem edite bem mais autores
brasileiros do que havia quando António de Sousa
Pinto lançou a sua chancela.

cela foi perdendo peso e ‘apagando-se’. Até
que no início de 2015 entrou no “universo”
do poderoso grupo Porto Editora que, além
do mais, relançou já alguns livros na coleção
Dois Mundos, de cujo catálogo constam escritores como Albert Camus, André Malraux,
Ernest Hemingway, John Steinbeck, etc.. E,
agora, (re)aparece a Miniatura, exatamente no mesmo formato (12X18 cm.), com o
mesmo aspeto gráfico e com três livros, um
dos quais o Steinbeck e um dos seus romances mais famosos: A um Deus desconhecido.
Além dele, dois bons autores contemporâneos espanhóis, Javier Cercas, com Soldados
de Salamina, e Rosa Montero, com A Louca
da Casa – ambos os livros já editados entre
nós, em formato não de ‘bolso’, por outra
chancela agora também da Porto Editora, a
ASA, respetivamente em 2002 e 2004.

fora do circuito
comercial (três
depositários no
entanto: livrarias
Letra Livre, em
Lisboa, Uni-verso,
em Setúbal, e
Miguel Carvalho, em Coimbra;
pedidos para rua Celestino
David, 13-C, 7005-389 Évora),
esta edição, relativa a 2016,
divide-se tematicamente
em quatro partes: Abjeção &
Abjecionismo; Documenta;
Sade, Bocage, Mariana e Carrol;
Surrealismo e Abjecionismo;
Leituras e Notas. Como se

explica a abrir, em 1966, houve
o projeto de uma revista,
chamada Abjecção, proposta por
ACS a Luiz Pacheco (LP), mas a
revista “nunca chegou a ver a
luz do dia por força da repressão
policial que então se abateu
sobre o grupo”. E, então, A Ideia
“50 anos depois retoma o projeto
de Cruzeiro Seixas e constrói”
este nº “com os fios de então,
mostrando a projeção libertária
sempre atuante” desse grupo,
no que pretende ser porventura
“o primeiro esforço sério para
compreender aquilo que em
Portugal foi o abjecionismo”.

› John Steinbeck

A UM DEUS
DESCONHECIDO

280 pp

› Javier Cercas

SOLDADOS DE
SALAMINA
216 pp.;

› Rosa Montero

A LOUCA DA CASA

todos Livros do Brasil, 224 pp.,
8,80 euros

Diversíssima colaboração, entre
a qual inéditos de Teixeira de
Pascoaes, Mário Cesariny, LP,
ACS, J. P. Grabato Dias, Vitor
Silva Tavares, Afonso Cautela,
Carlos Loures, Ricarte-Dácio
de Sousa, Bruno da Ponte
e Franklin Rosemont. Em
separado, ainda uma plaquete
com Vinte & Um Poemas, de
Virgílio Martinho.

› A IDEIA, REVISTA
DE CULTURA LIBERTÁRIA
432 pp., sem indicação de preço
(atribuindo-se-lhe, em texto final,
o de 25 euros)

Teresa Veiga, um livro ‘meio’ novo
É um caso tão marcante nas
letras nacionais contemporâneas quanto arredio dos baluartes mediáticos ou dos grupinhos
das unanimidades das redes
sociais. Teresa Veiga tem agora
um novo livro de novelas que
é em simultâneo uma espécie
de ‘semi-reedição’ de um livro
de editado em 1990, O Último
Amante, título que se mantém.
Explicamos: a chegar às livrarias neste início de fevereiro, a
obra, à novela que lhe dá o título, e a A Minha Vida com Bela, já
ali publicadas, acrescenta outras
duas novelas, inéditas: Antes da
Revolução e Canção do Lagarto
Negro. Tendo-se estreado em
1980, a autora só deu a lume até
agora sete livros - e, não obstante, já ganhou duas vezes, em
1992 e 2008, o Grande Prémio
de Conto da APE, além de em 92
lhe ter sido atribuído também o
do Pen. Sabendo-se que nasceu
em Lisboa em 1945, é licen-

ciada em Direito e em Literaturas
Românicas, tendo sido "por um
breve período", conservadora do
Registo Civil, a escritora prefere
não revelar a sua identidade. O que
não tira nem acrescenta nada ao
seu verdadeiro talento, em especial
como contista, das mais dotadas e
originais da nossa atual literatura.
E as duas novelas inéditas deste
volume confirmam-nos, compondo com as outras duas, como
na contracapa se acentua, "uma
história de famólia em tempos
e lugares diferentes, cada uma
iluminando lugares obscuros das
outras". Adiantamos, do final de
Antes da Revolução, um fragmento
“- Vou-me embora satisfeito, Xana.
Não consegui o que queria mas acho
que a minha vinda foi providencial.
Sinto-me o herói que irrompe de
repente em cena e corta as grilhetas
da princesa cativa. Melhor ainda,
sinto que você fez emergir o anjo
que há em mim. «Ó anjo em mim,
perguntei, Alguma vez eu maldisse

J

› Teresa Veiga

O ÚLTIMO AMANTE

Tinta-da-China, 216 pp, 15,21 euros

o sol? Fala e confia.» Sabe inglês,
não sabe? Então ouça: «May you
live out your life, Without hate,

without grief, And your hair
ever blaze, In the sun, in the
sun, When I am undone, When
I am no one.» Agora muito a
sério: sabe o que acho? Que
chegou a altura de largar a pele
de vítima. Escolha um papel à
sua altura e assuma a sua nova
identidade. Proponho que depois
de ter sido filha de um casal de
desconhecidos e filha adoptiva
de Alexandrina, seja agora a filha
de Alexandrina e do Dr. Passos.
- Do Dr. Passos?
- Porque não? Ele adora-a.
Podia ser seu pai. Se a engendrou ou não, não sei, mas já vi
coisas mais estranhas à face da
terra. E agora, peço-lhe, vá para
dentro e deixe-me dormir aqui
mais umas horas. «A mind too
active is no mind at all.» Isso
mesmo, vá-se embora. Sabe o
que está a ver? Chama-se fade
out: é quando uma imagem
desaparece gradualmente na
escuridão”. J

JOSÉ CARLOS CARVALHO

18 * letras

Mário Zambujal
Amor e humor
Qualquer semelhança com o
enredo de Romeu e Julieta, de William
Shakespeare, não é pura coincidência. Mário Zambujal, com o humor
que lhe é conhecido, 'parte' da tragédia do inglês e transporta-a, gozoso,
para o século XVIII português. É o 15.º
romance de Zambujal, o jornalista
que como escritor se estreou com
o enorme 'êxito' de A Crónica dos
Bons Malandros (1980), adaptada ao
cinema por Fernando Lopes. Entre
os seus últimos títulos estão Cafuné,
Uma Noite não são dias e Talismã - a
Desordem Natural das Coisas.
Porque decidiu 'reimaginar' o Romeu e
Julieta, à moda portuguesa?
Não houve uma razão definida.
Pretendia fazer uma versão menos
trágica e mais divertida uma história
de amores contrariados.
Diz que o amor é diferente em
Portugal...
Tudo na vida depende das circunstâncias e da época, a única coisa que
se mantém são os sentimentos. E
nenhum autor inventa sentimentos,
já estão todos nos clássicos da literatura e sempre existiram. São sempre
os mesmos, é um aspeto da condição
humana que não se altera. A diferença
estará somente no contexto e nos
'acessórios' que os rodeiam.
Opta por deixar o final em aberto.
Porquê?
Como leitor, porque no fundo o que
sou mais é leitor, gosto de criar expectativas e ao mesmo tempo dúvidas.
Para que depois tentem adivinhar.
Aqui, conhecendo-se a história, seria
tudo um pouco previsível. Por isso, no
fim, resolvi afastar-me do "original",
criando um elemento surpresa.
Tem escrito muito nos últimos anos. Já
sabe o que será o próximo romance?
Não. Sou de impulsos, e nem tinha
pensado escrever nada em 2016.
Surgiu-me a ideia de fazer uma história de amores contrariados e avancei.
Escrevo sobretudo porque me dá
prazer. J

› Mário Zambujal
RÓMULO E
JULIANA,
COMO É
DIFERENTE
O AMOR EM
PORTUGAL

Clube do Autor, 144 pp,
15 euros
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Ângelo de Sousa
A cor e o grão negro das coisas
A pintura e a fotografia de Ângelo de Sousa (1938-2011) numa exposição no Centro Gulbenkian, em Paris, até 16 de abril.
É a primeira grande mostra do artista, um dos mais decisivos da segunda metade do século XX português, na capital
francesa e pode ser um passo importante na internacionalização da sua obra. Nascido em Lourenço Marques, onde
começou a pintar, e tendo vivido no Porto até à sua morte, Ângelo de Sousa começou a expor o seu trabalho no final dos
anos 50. Experimentou diversos materiais e linguagens, do desenho ao vídeo, passando pela escultura e pela instalação,
abordando, entre outras, as questões da cor e da luz ou da mão, como se sublinha na presente mostra, centrada sobre o
trabalho pictórico e fotográfico. A curadoria é de Jacinto Lageira, professor de Estética da Sorbonne, de quem publicamos
um excerto do ensaio do catálogo, que inclui ainda textos de Leonor Nazaré, João Pinharanda e Jorge Molder
Jacinto Lageira

caramos por nossa vez, não acusa o
purismo e os formalismos redutores
que, geralmente, vêm associados – a
pureza da linha, do traço, do enquadramento, da montagem. Classificar
ou distinguir as obras abstratas e as
figurativas, a pintura (supostamente
imaginária) e a fotografia (supostamente realista), a escultura como
uma «arte mecânica» – visto exigir
um esforço físico – em oposição à
pintura e ao desenho enquanto artes
do conceito e da ideia, são ideologia
estéticas herdadas do Renascimento
que ainda perduram e que, com
raras exceções, já não são pertinentes, e menos ainda no trabalho de
Ângelo de Sousa.

Texto extraído do catálogo
Na presença das obras de Ângelo
de Sousa, tão diversificadas pelas
suas temáticas, materiais, técnicas,
suportes, formatos e escalas, a principal dificuldade experiencial encontrada pelo espectador dever-se-á
menos à abundância da produção,
à exuberância das cores ou ainda às
espantosas capacidades de invenção
formais continuamente renovadas
do que à questão de saber como tudo
isto é possível em simultâneo. O
vil, o putrefacto e o baixo disputam
a primazia ao brilho e à doçura, o
curso das pequenas coisas anódinas
ombreia com a rude exigência da
execução, o humano é tanto mais
apaixonadamente observado quanto
o olhar psicossocial sobre si lançado
o assimila às ervas, aos regatos, ao
betão e aos animais mortos. Tudo se
afigura ao mesmo tempo excecional
pela sua unicidade e uma interminável repetição inútil e ociosa que
fatiga até à metonímia das coisas e
dos seres: um vulgar boião de iogurte
pode tornar-se numa orelha humana. Até mesmo esta figura de retórica
é suspeita, como o é a de metáfora
ou de símbolo, pois não saberíamos
estabelecer equivalências diretas ou
sequer alegóricas entre as coisas, os
seres vivos, os objetos, a natureza,
de forma a que obtivéssemos num
ponto dessa metamorfose o resultado
de uma progressiva coisificação da
realidade circundante e, em vez
disso, víssemos operar-se uma lenta
humanização de todo e qualquer
elemento que não releve dessa
categoria. Se pegarmos no tema da
mão, cujas posturas e texturas são
exploradas quer em pintura, quer em
fotografia e em desenho, vemos ao
mesmo tempo um instrumento, uma
parte do corpo, uma forma floral,
uma figura abstrata, em suma, uma
coisa pousada entre as coisas.
A perspetiva organicista sob a
qual é frequentemente apreendida
a produção de Ângelo de Sousa,
em que as obras nascem indefi-

[…]

Sem Título (2001) e a temática da mão em Sem Título, de 2003

nidamente umas das outras como
numa partogénese, é sem dívida
justificada e confirmada por análises detalhadas, com a diferença
de que os assuntos ou os temas
abordados pelo artista sofrem simultaneamente essas transformações, em vez de passarem de um
a outro estádio abandonando caso
a caso o estado anterior. As suas
formas, estatutos, significações,
valores são possíveis ao mesmo
tempo. A execução artística e a
curiosidade patente nas diversas
formas de operar não explicam por
completo o tratamento igualitário
dos temas e das formas abordados. Pedaços de metal, pedras,
plásticos, alumínio, tela abstrata,
transeuntes, plantas, céu, areia ou
crianças, nada disto tem decerto a
mesmo importância, mas é considerado plasticamente da mesma
importância. E isto porque a sua
representação possibilita diferentes maneiras de ser, faz coexistir
estados contraditórios, dá consistência ao incompatível, àquilo

que deveria permanecer distinto,
separado, hierarquizado.
[...]
A démarche de Ângelo de Sousa
é muitas vezes desconcertante na
medida em que a contingência, ou
até o acaso das descobertas, das
tentativas mais ou menos conseguidas, performativas e probativas
se apresenta efetivamente como
essencial. Atento às técnicas,
às capacidades dos materiais e
à sua maneira de condicionar a
obra enquanto está a ser feita, ele
poderia igualmente desligar-se
delas e ser-lhes indiferente. Que as
suas buscas e as suas obras sejam
formais, isso é óbvio; mas que sejam
formalistas, isso nunca. A ideia pode
parecer estranha, mas há na sua
produção uma ética do material.
Pode produzir-se obra com quase
tudo, mas não de qualquer maneira.
Apreender a forma por si mesma
seria uma compreensão inadequada
das suas obras, tal como a eventua-

“

A démarche de Ângelo de
Sousa é desconcertante
na medida em que a
contingência, o acaso
das descobertas, das
tentativas mais ou
menos conseguidas,
performativas e
probativas se apresenta
efetivamente como
essencial

lidade de uma função autocrítica
da arte nos seus processos e na sua
história. O artista estava manifestamente vigilante quanto a estas
problemáticas, mas a maneira como
encara o material, e como nós o en-

Artista das coisas e dos materiais,
Ângelo de Sousa não poderia deixar
de conceder uma grande importância, quer temática quer estética,
à mão e às suas capacidades. Não
existe aqui qualquer mística da
criação, da competência ou da habilidade; a mão, e portanto o corpo,
é abordada ao mesmo tempo como
aquilo que está ao seu alcance ou do
comprimento do braço numa envolvência espacial que nos oriente e nos
situe na realidade, fornecendo-nos
a nossa âncora primordial, e enquanto órgão explorador de distâncias mais longínquas, por intermédio de aparelhos, desta vez adaptada
a valores táteis. Retrospetivamente,
a antiga teoria que prevaleceu por
mais de mil anos e que defendia que
a vista, tida como órgão principal do
conhecimento, partia do nosso corpo rumo às coisas a fim de as tocar e
as apalpar, e que é definitivamente
falsa, diz-nos sem dúvida algo
acerca do nosso comportamento
prático-sensível. A visão tem de ser
confirmada pelo toque, mesmo que
este toque seja da ordem dos valores
visuais. O permanente jogo de escalas das obras de Ângelo, abarcado
desde o imenso até ao minúsculo,
do pequeno ao grande formato, do
bidimensional ao tridimensional,
tem por modelo essa contínua interação entre valores óticos e táteis. J
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CINEMA

Manuel Halpern

Wim Wenders
Arte, poesia, desejo
A Leopardo Filmes prossegue
o seu magnífico trabalho de
reposição em sala e lançamento
em DVD de obras de grandes
cineastas mundiais. Depois
de Bergman, Satyajit Ray,
Rossellini, Visconti, Eisenstein
(e outros russos), é agora a vez
de Wim Wenders. Não só é o
mais novo dos homenageados,
como é o único que mantém uma
relação de grande proximidade
com Portugal - tendo inclusive
o seu último filme, Os Belos
Dias de Aranjuez, contado
novamente com a produção de
Paulo Branco. A retrospetiva
começou, precisamente, com
um dos seus filmes rodados em
Portugal. O Estado das Coisas
conta com a produção de Paulo
Branco e interpretação, entre

outros, de Artur Semedo. É um
filme-ensaio, que se desmonta a
si próprio. Um filme sobre o filme
que se está a fazer. Ao criar essa
camada coloca o cinema a refletir
sobre si próprio, numa prática
contemporânea de desconstrução
narrativa e esquisso ensaístico.
É brilhante nos seus mais
subtis pormenores, incluindo a
componente estética, que sempre
foi uma valia do realizador
alemão.
É neste filme que profere a sua
famosa frase: "A realidade é
a cores, mas o preto e branco
é mais realista". E talvez seja
esta a ponte perfeita para
As Asas do Desejo, a mais
emblemática das suas obras,
que se estreia agora em sala,
onde contradiz totalmente

Paris, Texas As grandes obras de Wim Wenders voltam às salas, em cópias restauradas

esta ideia: um filme a preto e
branco, mas simultaneamente
etéreo e mágico, de anjos de
asas caídas, da fronteira desfeita
entre o transcendente e o real.
As Asas do Desejo começa por
ser uma sinfonia de Berlim,
cidade monumental, esventrada
pelo muro, mas que se exibe
no redemoinho de gente, de
pessoas levadas pela vida.
Os anjos, observadores não
participantes, pairam sobre a
cidade, miram-na do seu plano
superior, compadecem-se, mas
não intervêm, deixam-se intrigar
pela condição humana (assim
como acontece em O Olho do
Diabo, de Bergman). Este olhar

dos anjos, perante uma fotografia
magnífica, é dominado por uma
voz off, de profunda intensidade
poética e filosófica, num texto
de Peter Handke, inspirado
na poesia de Rainer Maria
Rilke. Tudo se desfaz quando,
inexplicavelmente Damiel, um
dos anjos (interpretação icónica
de Bruno Ganz) se apaixona por
uma trapezista. Desfazem-se as
fronteiras entre o Céu e a Terra,
entre o sagrado e o profano, entre
o espírito e a carne. Uma obra
maior.
Quase nos seus antípodas,
em terras que o senhor
abandonou, nos confins do
deserto texano, Paris, Texas é

DANÇA
Daniel Tércio

Michael Pear tree Dance Company
Primeira advertência: o título
deste artigo é uma ficção.
Entrando na ZDB Negócio, na
Rua do Século, em Lisboa, hoje
e nos próximos dias, ninguém
encontrará uma Companhia de
Dança. Tão pouco encontrará
uma pessoa chamada Michael
Pear tree. No seu lugar estará
Miguel Pereira, l’enfant terrible
da dança contemporânea,
agora, menos enfant, mas
certamente ainda terrible. Em
cena, a solo, Miguel Pereira.
Mas também o técnico José
Alho. Para quem entra na
ZDB Negócio pode colocar-se
imediatamente esta pergunta:
quem está verdadeiramente no
lugar de representação? Ah, é
verdade, existe algo mais: um
escadote que vai mudando de
lugar, cuja importância não é
descartável. E um monte de
projetores.
O trabalho tem por título
Peça para Negócio, dura cerca
de 50 minutos e apresenta
uma informalidade divertida,

Peça para Negócio Coreografia de Miguel Pereira na ZDB

mas nem por isso menos
séria. Michael Pear tree Dance
Company é apenas um momento
no exercício de desconstrução
ficcional do espetáculo. Um
exercício que Miguel Pereira leva
a cabo com a alegria e a energia

que lhe conhecemos desde há 25
anos.
Assim, Peça para Negócio
F unciona também como uma
celebração da carreira. Em que
direção segue o percurso deste
criador? Estaremos prestes a

assistir à fundação de uma nova
Companhia de autor? Esta pergunta tem uma ironia simétrica
à do título deste artigo. Na verdade, desde o primeiro minuto,
o espetador entrará em zona de
ambiguidades. Será melhor não
levantar demasiado o véu para
não revelar o que vai acontecer.
Não penetrar para além da quarta
parede. Mas será que verdadeiramente existe uma quarta parede?
Se sim, onde é que ela está? E em
que lugar é que ficam os espetadores?
A reflexão sobre as possibilidades, as convenções e os limites
do espetáculo tem atravessado
toda a obra de Miguel Pereira. Ao
trazer para cena as angústias,
os desejos, os entusiasmos e os
fracassos do próprio processo de
criação, Pereira coloca-nos numa
zona de cruzamento de interrogações. De uma ou de outra
maneira, em diferentes momentos, em diferentes peças, ele
tem questionado os limites dos
corpos - como em António Miguel

J

o filme que se segue. Um dos
primeiros filmes americanos de
Wenders, mostra mais uma vez
do seu extremo ecletismo. Uma
obra prima, com interpretações
fabulosas de Harry Dean
Stanton, Nastassja Kinski e
Dean Stockwell, e argumento
de Sam Shepard. Travis é
igual ao deserto que o rodeia.
Homem calado e amnésico,
figura misteriosa, que se
prepara para fazer uma viagem
física e espiritual em busca de
si próprio. Ao contrário de As
Asas do Desejo, é um realismo
colorido, feito de horizontes
sem fim e expressões que
valem mais do que palavras.
Não há vozes em off, nem
pensamentos discursados, tudo
se adivinha pelas expressões,
pelos olhares, pela luz e pelas
tréguas. A história reconstroise e o mistério desvenda-se no
seu tempo, como um trauma
pós-trauma. O mais brilhante
Wenders.
Mais à frente estreiam-se
outros grandes filmes, como Alice
Nas Cidades, Ao Correr do Tempo,
A Angústia do Guarda-Redes no
Momento do Penalty, Movimento
em Falso ou Buena Vista Social
Club. E também, bem a propósito,
A Mulher Canhota, realizado por
Peter Handke, o seu argumentista
de eleição. J

(2000) -, os limites do palco e dos
bastidores - como em Notas para
um Espectáculo Invisível (2001) -,
as (im)possibilidades de colaboração - como Miguel meets Karina
(2006) - e a própria condição do
intérprete.
Acerca de Peça para Negócio,
Miguel Pereira considera que o
facto deste trabalho ser construído e apresentado num espaço
que se chama “Negócio”, o levou
a refletir também sobre a relação
inerente entre criador e espectador, numa lógica de negociação
permanente dos papéis que cada
um assume na existência do
espetáculo. Este solo - diz ele - é
uma espécie de aceitação de um
tempo vazio e incerto que muitas
vezes atravessa a criação de uma
peça.
Hoje, no princípio do mês de
Fevereiro de 2017, na sala da ZDB
Negócio, fica-se porventura com
a sensação de que podemos estar
perante, não apenas o corolário
de um percurso artístico, mas
também face ao início de uma
viragem. Uma viragem que não
abdica da desconstrução e da
capacidade de não funcionar em
zona de certezas. Na verdade, em
teatro e em dança, as certezas
podem simplesmente servir para
ocultar a natureza efémera do
espetáculo.
Obrigado, Miguel, por nos
lembrares.J
Peça para Negócio, de Miguel Pereira, na
ZDB em Lisboa, de 1 e 4 de fevereiro
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Dulce Pontes
Entre Bragança e o resto do mundo
Cinco anos depois de Momentos,
Dulce Pontes está de volta com um álbum duplo. Peregrinação será editado
em meados de fevereiro e é servido em
discos separados. O primeiro álbum,
Nudez, é mais introspetivo, com canções em português, em grande parte
da sua autoria. O segundo, Puertos de
Abrigo, em castelhano, com temas
que a marcaram nas suas viagens por
Espanha e América Latina. A cantora
e compositora que divide o seu tempo
entre a tranquilidade de Bragança,
onde vive, e a azáfama das digressões
internacionais, fala ao JL da sua peregrinação musical
JL: Há cinco anos que não gravava um
disco. Por onde tem andado?
Dulce Pontes: Estive em Cuba, em
vários países na América Latina, em
Espanha, Itália, Holanda, Grécia...A
pausa foi só em termos de gravações.
Fiz uma tour em torno deste
reportório, ainda mesmo de saber
que este se iria chamar Peregrinação.
O disco foi sendo construindo nos
espetáculos.
O disco é espelho de tudo o que tem
feito, de todas essas viagens?
Sim e das pessoas que tenho conhecido.

celtas, brasileiras, etc, mas mesmo
assim encontra uma identidade
muito própria. Não encontro isso em
mais lugar nenhum.
Aqui volta a cantar Amália. É um regresso ao que sempre a marcou?
Não resisto. Vou sempre gravando um
ou outro fado. A Amália é inimitável e
impossível de voltar a acontecer.

A língua espanhola tem progressivamente assumido grande importância
na tua música... Como isso aconteceu?
Nunca imaginei que pudesse ser assim.
Com o tempo e com o conhecimentos
de novas músicas, como o folclore argentino, passei a sentir uma proximidade tão grande da língua castelhana,
que já nem noto que estou a cantar
noutro idioma. Nem sequer penso na
pronúncia, é algo que me sai naturalmente. Isto muito embora a minha
língua seja sempre o português.

Dulce Pontes

Há um lado que é fruto da minha experiência com o exterior, dos momentos
em que não estou aqui. Há outro que
surge quando estou em casa e tenho
espaço para a solidão que me faz falta.
Está dividida entre a azáfama das
digressões e a tranquilidade de Trásos-Montes, onde vive...
Isso nota-se bem no percurso
poético-musical deste disco. Sendo
que Nudez, o álbum em português, é
muito mais interior. É muito bom para
o processo criativo o contraste entre
as viagens e a quietude e o silêncio.

Gravei muito, ficaram muitos temas
de fora, havia material para fazer
um quádruplo.... Só que ninguém
aguentava.
Será por acaso que o disco em português é mais interior do que o disco em
espanhol?
Os temas em castelhano são, na sua
maioria, clássicos da música universal.
No Nudez, sente-se essa interioridade
porque a maioria dos temas são meus e
foram compostos aqui em casa, a altas
horas da madrugada, com esse tempo
de introspeção.

E não se grava o Grândola impunemente. Porque resolveu fazê-lo agora?
Já tinha gravado o Grândola uma
vez, só que não tinha ficado satisfeita
com o resultado. Nasci em 1969, não
vivi nada daquilo. No 25 de Abril,
lembro-me da minha mãe fechar as
janelas todas, com receio, enquanto
a vizinha chorava de felicidade, pois
o filho iria regressar da guerra. Para
mim o 25 de Abril era uma guerra que
tinha acabado. Hoje não tenho qualquer orientação política nem acredito
em nenhum sistema.

Também há um tema em inglês.
É dedicado à minha amiga Kaat
Tilley. Ela estava para me visitar aqui
e Bragança, mas acabou por morrer
entretanto. E esta foi a forma que
encontrei para a homenagear.
O primeiro disco começa de forma
surpreender com uma versão cantada
do Concerto de Aranjuez. Como surgiu?
Tenho uma ligação muito forte à
música clássica. Costumo dizer que o
Bach já era fadista. E tenho a sensação que depois do Debussy e do Ravel
já não se inventou nada, abrindo um
parêntesis enormíssimo para o folclore. O nosso folclore tem influências

TEATRO

Helena Simões

A Noite da Iguana, pelos Artistas
Unidos com encenação de Jorge Silva
Melo, no Teatro Municipal São Luiz,
é considerada uma peça charneira na
dramaturgia de Tennessee Williams
(1911-1983), o celebrado dramaturgo e
poeta norte-americano que o cinema de
Hollywood imortalizou e popularizou
em inesquecíveis filmes de elenco e
direção memoráveis. Depois de representadas e premiadas na Broadway,
onde entre 1948 e 1959 foram estradas
sete peças, as versões cinematográficas
viriam a granjear-lhe fama mundial. É
também o caso desta peça, que depois
de muitas revisões estreou na Broadway
em 1961 e a partir de 1964 pôde ser
vista no grande ecrã em realização de
John Huston e com Richard Burton, Ava
Gardner e Deborah Kerr nos principais
papéis.
Jorge Silva Melo e os Artistas Unidos
nos últimos três anos têm vindo a
dar-nos a ver novas leituras cénicas das
obras de Tennessee Williams, nomeada-

mente Gata em Telhado de Zinco Quente
(2014), Doce Pássaro da Juventude
(2015), Jardim Zoológico de Vidro (2016) e
agora A Noite da Iguana, um ciclo especial e coerente que permite aprofundar
o conhecimento do autor e confirmar a
sua atualidade.
A obra de Tennessee Williams é
sempre a reescrita de si mesmo, mas
A Noite de Iguana talvez seja a sua peça
mais realista e ao mesmo tempo mais
poética. Inspirada e trabalhada a partir
de um conto escrito na varanda do Hotel
Costa Verde, em Puerto Barrio, durante
uma viagem de Tennessee Williams ao
México, a peça recria o espaço onde se
hospedou: um lugar isolado, no cimo
dos penhascos no meio da floresta de
onde se vê a praia. Rita Lopes Alves
criou uma cenografia belíssima, que
reflete o prosaísmo da realidade de um
alpendre de um hotel barato, num lugar
isolado e de difícil acesso, entre uma
imponente floresta tropical e o Oceano
Pacífico. O calor sufocante e a possibi-

JORGE GONÇALVES

Desejo de Viver
A Noite de Iguana Tennessee Williams no Teatro São Luiz

lidade de redenção são sinalizadas pela
iluminação de Pedro Domingos, que
sugere raios de sol a romperem através
da densa vegetação e a estabelecerem a
ligação com a tensão poética presente
nos extraordinários diálogos. O claro/
escuro da oposição bem/mal materializa
o contexto exato para a representação.
Tal como nas peças anteriores,
o dramaturgo analisa a sociedade
americana da classe média através do
microcosmos das suas personagens,
seres desesperados e incompreendidos
pelos que o rodeiam, enclausurados em
vários preconceitos, inadaptados ao
meio social e económico em que vivem.
Porém, neste caso, essas temáticas
mudam a forma como se desenvolvem,

a permitirem ao frágil herói uma trégua
de esperança, pelo menos por algum
tempo. É o caso de Shannon, numa
interpretação soberba de Nuno Lopes,
o dilacerado reverendo despadrado,
acusado de heresia e de abusos sexuais,
que em vez de encontrar a crueldade
e acabar na loucura (como Blanche du
Bois), se cruza com um ser compassivo e nobre, a artista Hannah, que
no espaço de uma noite de verdadeira
comunicação lhe devolve a esperança e
a autoestima.
A chave da peça é Hannah, (a “pintora de caricaturas rápidas” que viaja
com o seu avô Nonno, “o mais velho
poeta vivo ainda no ativo”); Joana
Bárcia é uma presença constantemen-

Como vai ser ao vivo?
Já foi rodado ao vivo. Os temas vão ser
transportados de um forma lógica e
natural, com os músicos que integram
a banda. Existem várias hipóteses
de encadeamento. Mas não gosto de
repetir os alinhamentos. Prefiro abrir
espaço nos arranjos para o improviso, a
repetição mata.
E agora teremos de esperar cinco
anos por um novo disco?
Se calhar não vai demorar muito. Já
tenho a ideia de juntar um quarteto...
Quem sabe não voltarei a gravar já este
verão.J MANUEL HALPERN

te luminosa, de timbre firme e doce a
dar autenticidade à ideia de aceitação
do seu destino e de sensibilidade ao
sofrimento de Shannon pelo exemplo
de resistência às adversidades contínuas. A libertação da iguana presa por
uma corda para ser comida corresponde à de Shannon, anteriormente preso
na rede da crise neurasténica.
O contraponto a esta busca espiritual
surge com um conjunto de outras personagens igualmente angustiados mas
que resistem pela alienação e pela fuga,
nomeadamente Maxine (Maria João
Luís), a resignada viúva e dona do Hotel,
Miss Fellows (Isabel Muñoz Cardoso) e
Charlotte (Catarina Wallenstein), a ninfeta sedutora que atormenta Shannon.
É A (longa) Noite da Iguana, simbólica, subtil, forte e generosa em acordo
com a encenação e as prestações dos
atores, um drama lírico de grande impacto plástico e emocional. J

› A NOITE DA IGUANA
de Tennessee Williams, Tradução Dulce Fernandes, com
Nuno Lopes, Maria João Luís, Isabel Muñoz Cardoso,
Joana Bárcia, Pedro Carraca, Tiago Matias, João Meirelles, Vânia Rodrigues, Pedro Gabriel Marques, Catarina
Wallenstein, Américo Silva, João Delgado, Bruno Xavier
e Ana Amaral, Cenografia e Figurinos Rita Lopes Alves,
Luz Pedro Domingos, Som André Pires, Coordenação
Técnica João Chicó, Produção João Meireles, Assistência
de Encenação Nuno Gonçalo Rodrigues e Bernardo Alves, Encenação Jorge Silva Melo, Uma produção Artistas
Unidos/SLTM/TNSJ.
Teatro Municipal São Luiz, Lisboa, quarta a
sábado às 21h, e domingo às 17h30. Até 5 de
fevereiro.Teatro Nacional de São João, Porto, de 9 a
26 de fevereiro.
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O milagre
Perahia

Este é o mais
recente “milagre
Perahia”, com
a música de
Johann Sebastian Bach: as seis
“Suites Francesas”, na estreia
do pianista na Deutsche Grammophon, depois de uma carreira de
décadas, na CBS- Columbia/Sony.
As “Suites Francesas” remontam
aos últimos anos de Cöthen, do compositor alemão, antes da sua partida
para Leipzig, e fazem parte dos três
grandes ciclos de danças, incluídas
nos livros para instrumentos de tecla,
com as Partitas e as “Suites Inglesas”.
Cada uma destas seis suites tem
em comum quatro tipos de dança,
de acordo com a chamada sequência
francesa da época – “allemande”,
“courante”, “sarabande” e “gigue”
– às quais se juntam, à vez, minuete,
“gavotte”, ária e “bourrée”.
A interpretação de Perahia
mantém-se leal a si mesma e tudo
é certeza, perfeição, tudo seduz. O
milagre atinge o ponto máximo com
a sensação de que cada uma destas
peças poderia ter sido desde logo
composta para um piano moderno
– já a pensar num piano moderno -,
tão natural, tão iminentemente pianística se apresenta a abordagem,
com os seus fraseados e dinâmicas
bem medidos, em que tudo é equilíbrio, graça e nitidez. É impossível
resistir ao deslumbramento e o corpo depressa cede ao ritmo de dança.
A música é um milagre, Bach é outro, pleno de humanidade e saber.
Murray Perahia permite perceber a
dimensão de ambos.

› Murray Perahia

JS BACH, SUITES FRANCESAS

2CD Deutsche Grammophon

Oh, boy!

Um programa
à medida de uma
cantora, a meio-soprano francesa Marianne
Crebassa, uma
confirmação
do seu próprio
percurso. A sequência combina
Mozart e Gluck, com compositores
franceses que vão do século XVIII
até aos primeiros anos do século
XX, como Meyerbeer, Offenbach,
Gounod, Chabrier, Massenet ou
Hahn. O objetivo é a revisitação
de papéis de jovens adultos, com a
sua vontade de afirmação, através
de personagens masculinas como
Siebel, de “Fausto”, e Lazuli, de
“L'étoile”, ou de Sesto e Cherubino,
de “La clemenza di Tito” e de “As
bodas de Fígaro”, respetivamente.
Do propósito provém o título do CD,
“Oh, boy!”. Crebassa transforma o
programa numa sequência lógica,
plena de elegância, imune ao tempo,
com argumentos comuns a todas as

DISCOS
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Celebrar Vivaldi
Giuliano Carmignola e
Amandine Beyer somam anos
de trabalho e descoberta com
a obra de Vivaldi, cada um no
seu percurso e cada um com a
sua orquestra – a Barroca de
Veneza (e Andre Marcon), no
caso do violinista italiano, Gli
Incogniti, no caso da francesa.
Em comum, sempre, o deslumbramento e a excelência das
interpretações.
Na celebração dos dez anos
da orquestra francesa, os dois
músicos unem esforços e oferecem um lote raro de seis concertos para dois violinos, cordas
e baixo contínuo, do compositor
de Veneza.
Para esta formação, estão
atualmente identificados perto
de trinta concertos de Vivaldi.
Todos são ricos em fantasia e

gerações. Sobressai a voz da cantora,
o domínio – o dom certeiro – da
ornamentação, a técnica segura e o
bom gosto. A par de árias mais familiares surgem igualmente raridades,
como “Sommeil, ami des deux”,
de “Psyché”, de Ambroise Thomas,
ou a revisitação de Mozart, por
Reynaldo Hahn, em “Alors, adieu
donc, mon amour!”, no drama sobre
o compositor de Salzburgo, escrito a
meias com Sacha Guitry, em plena
década de 1920. Em 2013, Marianne
Crebassa, quase incógnita, em início
de carreira, cantou em Lisboa “Le
Martyre de Saint Sébastien”, “o
mistério em cinco atos” de Claude
Debussy, com o Coro e a Orquestra Gulbenkian, sob a direção de
Alain Altinoglu. Regressaria pouco
depois, para protagonizar “Romeu
e Julieta”, de Hector Berlioz, com o
maestro Lawrence Foster. Na altura,
estreara-se já no festival de Salzburgo, com Marc Minkowski, em
“Tamerlano”, de Handel. É também
com o regente francês, à frente da
Orquestra Mozarteum de Salzburgo,
que agora se estreia em disco – o
primeiro disco em nome próprio. As
cumplicidades estão estabelecidas, e
tudo bate certo, “Oh, boy!”.

› Marianne Crebassa
OH, BOY!

CD Erato/Warner
MARIA AUGUSTA GONÇALVES

imaginação, todos são fulgor e
encanto, tudo o que caracteriza
a escrita do compositor e dá
origem ao seu poder de sedução.
Frente a frente, os dois solistas

› Giuliano Carmignola,
Amandine Beyer e Gli
Incogniti
ANTONIO VIVALDI,
CONCERTI PER DUE
VIOLINI
2CD Harmonia Mundi

Lovens são
seguramente
forjadas de olhos
bem fechados,
contemplando
o mais imperscrutável âmago
criativo desta modelar tríade do jazz
convicta e livremente improvisado. Mas este é, simultaneamente,
um labor de ouvidos bem abertos,
despertos, atentos e sedentos das
possibilidades exponencialmente
infinitas da plasticidade da música
no seu estado mais radicalmente
impoluto. Acumula-se e reflete-se
quase meio século de fraterna conspiração – exímia diegese passível
de ser sucintamente compreendida
entre a primeva sabedoria de “First
recordings” (Trost Records, 2014) e
os esquissos (com as doses perfeitas de erro) dos vieses trilhados na
vanguarda cadastrados no superlativo “Features” (Intakt Records,
2015) -, sem jamais perder o fôlego
da perenal demanda de aventura. O
facto de se tratar do registo de um
recital é meramente circunstancial
- esta é uma ação derivativa do mais
recatado refúgio da ancianidade expressionista destes três primordiais
mestres. Arte sonora espontânea
como a vida. Vital como a respiração. Uma obra desassombradamente
assombrosa.

› Schlippenbach Trio

WARSAW CONCERT

JAZZ

Fraterna
conspiração

Pela sua tão afoita, emérita e
vetusta cumplicidade, as improvisações do pianista Alexander von
Schlippenbach com o saxofonista
Evan Parker e com o baterista Paul

Intakt Records / DistriJazz, 2016
BRUNO BÈNARD-GUEDES

pensam em voz alta, falam,
dialogam, imitam-se, brincam
entre si, celebram a música, a
vida, e tudo se transforma em
algo fascinante.
O duplo CD reúne os concertos RV 505, 507, 510, 513, 527 e
529, aos quais se junta, a meio
do programa, o RV 127, para
cordas e baixo contínuo.
Beyer e Carmignola são
ágeis, saborosamente rápidos,
quando têm de o ser, tocante
e sabiamente lentos, quando a
reflexão se impõe. As qualidades técnicas e expressivas dos
solistas são secundadas pelos
músicos de Gli Incogniti.
Aos concertos para dois
violinos, reunidos neste CD,
juntam-se os concertos RV 509,
511, 514, 516, 523 e 524, gravados há perto de uma década por
Carmignola e Viktoria Mullova,
com a Venice Baroque Orchestra, de Andrea Marcon (CD Archiv). Outro disco notável, para
a celebração da obra do “Padre
Rosso”. J M. A. G.

mais atual). É
impressionante
a forma como
consegue variar
de registo,
mantendo
sempre a sua
marca pessoal, e quando possível extravasando-a em criativas
soluções interpretativas. E sobretudo é contagiante a forma como
se diverte a cantar. Isto tanto pode
acontecer sozinha ao piano com
Mário Laginha, na sua banda rock
Ogre ou na mais brilhante versão de
Retratamento dos Da Weasel. E aqui,
num outro registo, volta a acontecer, ao lado dos Budda Blues Power,
um power trio de blues-rock, mas
que inclui instrumentos como o
bandolim e a guitarra braguesa. Se
no primeiro tema, Troubled Mind,
há uma espécie de adaptação ao
registo, em que Maria João se tenta
encaixar respeitosamente no trio de
Budda, a partir de I Feel Blessed há
um desanuviamento progressivo,
em que a cantora espraia toda a sua
criatividade, sobretudo partilha
a vontade de se divertir em torno
das convenções do género. Esta
Blues Experience é um dos mais
luminosos discos deste início de
ano, um caloroso sol de Inverno. E
Maria João é muito provavelmente
a melhor cantora portuguesa da
atualidade.

› The Budda Power Blues & Maria
João

THE BLUES EXPERIENCE
Ed. Autor

POP

Ela tem os blues XX

Maria João é de tal forma fantástica que poderia deslumbrar-nos a
cantar a lista telefónica (ou a lista
de contactos do LinkedIn, para ser

Ainda o ano mal começou e os XX já
têm um novo disco. Nem tudo podem
ser más notícias. I See You, o aguardadíssimo sucessor de Coexist (2010)

J

tem duas mãos
cheias de belíssimas canções, em
que o trio apura
e engrandece
o seu estilo, de
uma eletrónica
vibrante, ao mesmo tempo dançável e
íntimo, em busca da sofreguidão e do
êxtase das almas. O que torna os XX
tão especiais é em primeiro ligar o entendimentos das vozes de Romy Madley Croft e Oliver Sim. A possibilidade
do constante uso de voz feminino e
masculino multiplica as possibilidades e a capacidade de surpreender e
encantar. Sobre isto há uma construção melódica e de arranjos inteligente:
minimalista nos instrumentos de
corda, mas com rasgos dinâmicos nas
teclas e nas programações de Jamie
XX. Amplia-se assim o contraste.
Musicalmente talvez sejam os mais
pertinentes herdeiros de bandas como
Portishead e Massive Attack, sabendo
encontrar um novo caminho para
além da estratosfera do hip-hop. O
que é impressionante neste disco, tal
como acontecia no anterior, é que
todas as canções poderiam dar um
single: músicas orelhudas, cheias de
subtileza e com aquele toque hipnótico que faz com que apeteça ouvir o
disco em loop. On Hold é o primeiro
teledisco, mas poderia ser Say Something, Lips ou I Dare You.

› The XX

I SEE YOU

Young Trucks/Popstock

Rock em
português

Os algarvios
oLUDO talvez
sejam os mais
claros herdeiros
do pop-rock em
português dos
anos 80 e 90,
longe de conceções estéticas firmadas, como o
despojamento da FlorCaveira, o canto autoral de Márcia ou Samuel Úria.
Em oLUDO não há desvios eletrónicos nem étnicos, é, simplesmente,
rock cantado em português. Em
Abraço, o segundo de longa duração,
há uma construção rítmica feita
através da força do baixo e da bateria
e das malhas de guitarra, enriquecida
com os teclados. Em alguns temas,
Quero o que não Vejo ou Tango para a
Ana há um interessante jogo de vozes
masculino-feminino. Já em Alma
que Pensa, os coros funcionam bem
como arranjos. De resto, o disco vai
tendo altos e baixos, bons pormenores de construção melódica, e algumas carências nas letras. Procura, de
sensibilidade mais etérea, com um
bom jogo de vozes e um crescendo
para o refrão, é dos temas mais bem
conseguidos. E a versão de É Tão
Bom, de Sérgio Godinho (Amigos do
Gaspar), é o melhor remate.

› oLUDO

ABRAÇO

Ed. Autor
MANUEL HALPERN
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› o c e n t e ná r i o da r e vo l uç ão r u s s a ‹
Em fevereiro de 1917, um movimento revolucionário derrubava o czar Nicolau II e instituía um governo provisório, maioritariamente menchevique.
Era a primeira fase da revolução russa, de pendor reformista, iniciando um processo complexo que culminaria com a chegada, em outubro, dos
bolcheviques ao poder, depois do governo não conseguir dar resposta aos graves problemas do país, o que levou a sucessivas insurreições. Em março
foi criado um parlamento (a República da Duma), Nicolau II abdicou em favor do filho, que recusou a coroa; a criação de sovietes consolidou a fação
bolchevique, tendo Lenine, em abril, e Trotski, em maio, regressado à Rússia. O governo, que teve em Alexander Kerensky, da ala moderada do
Partido Socialista Revolucionário, uma figura de proa, chegou a reinstituir a pena capital e a perseguir os bolcheviques, que em outubro tomaram
o poder, formando URSS, após quatro anos de guerra civil. O JL assinala o centenário da revolução russa, já a partir da primeira fase, com um
inquérito dirigido a especialistas deste período histórico. As perguntas, precedendo os textos que a elas respondem, vão nas páginas seguintes, após
a coluna de Boaventura Sousa Santos, que não se reportando a esse período - acentuando mesmo: "Quando me refiro à Revolução Russa refiro-me
exclusivamente à Revolução de Outubro" - apesar disso nos pareceu adequada a abrir este tema

O problema do passado é não passar
SOCIEDADE BREVE
Boaventura de Sousa Santos

A

ssinalam-se
este ano os
100 anos da
Revolução
Russa (RR) (1)
e também os
150 anos da
publicação do
1º volume de
Das Kapital, de Karl Marx. Juntar as
duas efemérides pode parecer estranho
porque Marx nunca escreveu em
detalhe sobre a revolução e a sociedade comunista e, se tivesse escrito,
é inimaginável que o que escrevesse
tivesse alguma semelhança com o que
foi a União Soviética (URSS), sobretudo
depois que Estaline assumiu a liderança
do partido e do Estado. A verdade é
que muitos dos debates que a obra de
Marx suscitou durante o século XX, fora
da URSS, foram um modo indireto de
discutir os méritos e os deméritos da
RR. Agora, que as revoluções feitas em
nome do marxismo ou terminaram ou
evoluíram para... o capitalismo, talvez
Marx (e o marxismo) tenha finalmente
a oportunidade de ser discutido como
merece – como teoria social.
A verdade é que o livro de Marx, que
levou cinco anos a vender os primeiros
mil exemplares antes de se tornar um
dos livros mais influentes do século XX,
voltou a ser um bestseller em tempos
recentes e, duas décadas depois da
queda do Muro de Berlim, estava finalmente a ser lido em países que tinham
sido parte da URSS. Que atração poderá
suscitar um livro tão denso? Que apelo
pode ter num momento em que tanto
a opinião pública como a esmagadora maioria dos intelectuais estão
convencidos de que o capitalismo não
tem fim e que, se tiver, não será certamente seguido pelo socialismo? Há
23 anos anos publiquei um texto sobre
o marxismo como teoria social. Numa
próxima coluna indicarei o que desde
então mudou e não mudou na minha
opinião e procurarei responder a estas
perguntas. Hoje debruço-me sobre a o

significado da Revolução Russa.
Muito provavelmente os debates que
durante este ano tiverem lugar sobre
a RR irão repetir tudo o que já foi dito
e debatido e terminará com a mesma
sensação de que é impossível um consenso sobre se foi um êxito ou um fracasso. À primeira vista é estranho que
assim seja, pois quer se considere que a
RR terminou com a chegada de Estaline
ao poder (a posição de Trotsky, um dos
líderes da revolução) ou com o golpe de
Estado de Boris Yeltsin em 1993, parece
evidente que fracassou. E, no entanto, tal não é evidente, e a razão não
está na avaliação do passado mas na
avaliação do nosso presente. O triunfo
da RR reside em ter levantado todos
os problemas com que as sociedades
capitalistas se debatem ainda hoje. O
seu fracasso reside em não ter resolvido
nenhum. Exceto um. Em próximas
colunas abordarei alguns dos problemas que não resolveu e nos continuam
a apoquentar. Hoje debruço-me sobre
o único problema que ela resolveu.
Pode o capitalismo promover o bem
estar das grandes maiorias sem que
esteja no terreno da luta social uma
alternativa credível e inequívoca ao capitalismo? Este foi o problema que a RR
resolveu e a resposta é não. Ela mostrou
às classes trabalhadoras de todo mundo, e muito especialmente às europeias, que o capitalismo não era uma
fatalidade, que havia uma alternativa à
miséria, à insegurança do desemprego
iminente, à prepotência dos patrões,
a governos que serviam os interesses
de minorias poderosas mesmo quando
diziam o contrário. Mas ocorreu num
dos países mais atrasados da Europa e
Lenine tinha plena consciência de que
o êxito da revolução socialista mundial
e da própria RR dependia de ela poder
estender-se aos países mais desenvolvidos, com sólida base industrial e
amplas classes operárias.
Na altura, esse país era a Alemanha.
O fracasso da revolução alemã de 19181919 fez com que o movimento operário

Protestos em Petrogrado em fevereiro de 1917 marcaram o início do processo revolucionário

“

O triunfo da RR reside
em ter levantado
todos os problemas
com que as sociedades
capitalistas se debatem
ainda hoje. O seu
fracasso reside em não
ter resolvido nenhum
se dividisse e uma boa parte dele passasse a defender que era possível atingir
os mesmos objetivos por vias diferentes
da seguida pelos operários russos. Mas
a ideia da possibilidade de uma sociedade alternativa à sociedade capitalista
manteve-se intacta. Consolidava-se,
assim, o que se passou a designar
por reformismo, o caminho gradual
e democrático para uma sociedade
socialista que combinasse as conquistas
sociais da RR com as conquistas políticas, democráticas dos países ocidentais. No pós-guerra o reformismo dava

origem à social-democracia europeia,
um sistema político que combinava
altos níveis de produtividade com altos
níveis de proteção social. Foi então que
as classes trabalhadoras puderam, pela
primeira vez na história, planear a sua
vida e futuro dos seus filhos. Educação,
saúde e segurança social públicas, entre
muitos outros direitos sociais e laborais.
Tornou-se claro que a social-democracia nunca caminharia para uma
sociedade socialista mas que parecia
garantir o fim irreversível do capitalismo selvagem e a sua substituição por
um capitalismo de rosto humano.
Entretanto, do outro lado da “cortina de ferro”, a República Soviética
(URSS), apesar do terror de Estaline, ou
precisamente por causa dele, revelava
um pujança industrial portentosa que
transformava em poucas décadas uma
das regiões mais atrasadas da Europa
num potência industrial que rivalizava com o capitalismo ocidental e,
muito especialmente com os EUA, o
país que emergira da II Guerra Mundial
como o mais poderoso do mundo. Esta
rivalidade veio a traduzir-se na Guerra
Fria que dominou a política internacional nas décadas seguintes. Foi ela que

determinou o perdão, em 1953, de boa
parte da imensa dívida da Alemanha
Ocidental contraída nas duas guerras
que inflingira à Europa e perdera. Era
preciso conceder ao capitalismo alemão
ocidental condições para rivalizar
com o desenvolvimento da Alemanha
Oriental, então a república soviética
mais desenvolvida. As divisões entre os
partidos que se reclamavam da defesa
dos interesses dos trabalhadores (os
partidos socialistas ou social-democratas e os partidos comunistas) foram uma
parte importante da Guerra Fria, com
os socialistas a atacarem os comunistas
por serem coniventes com os crimes
de Estaline e defenderem a ditadura
soviética, e os comunistas a atacarem
os socialistas por terem traído a causa
socialista e serem partidos de direita
muitas vezes ao serviço do imperialismo
norte-americano. Mal podiam imaginar
então o muito que os unia.
Entretanto, o Muro de Berlim caiu
em 1989 e pouco depois colapsou a
URSS. Era o fim do socialismo, o fim de
uma alternativa clara ao capitalismo,
celebrado incondicional e desprevenidamente por todos os democratas do
mundo. Entretanto, para surpresa de
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muitos, consolidava-se globalmente
a versão mais anti-social do capitalismo do século XX, o neoliberalismo,
progressivamente articulado (sobretudo
a partir da presidência de Bill Clinton)
com a dimensão mais predadora da
acumulação capitalista: o capital financeiro. Intensificava-se a guerra contra
os direitos económicos e sociais, os
ganhos de produtividade desligavam-se
das melhorias salariais, o desemprego
voltava como o fantasma de sempre,
a concentração da riqueza aumentava
exponencialmente. Era a guerra contra
a social-democracia que na Europa
passou a ser liderada pela Comissão
Europeia, sob a liderença de Durão
Barroso, e pelo Banco Central Europeu.
Os últimos anos mostraram que,
com a queda do Muro de Berlim, não
colapsou apenas o socialismo, colapsou
também a social-democracia. Tornouse claro que os ganhos das classes
trabalhadoras das décadas anteriores
tinham sido possíveis porque a URSS e
a alternativa ao capitalismo existiam.
Constituiam uma profunda ameaça
ao capitalismo e este, por instinto de
sobrevivência, fizera as concessões necessárias (tributação, regulação social)
para poder garantir a sua reprodução.
Quando a alternativa colapsou e, com
ela, a ameaça, o capitalismo deixou de
temer inimigos e voltou à sua vertigem
predadora, concentradora de riqueza,
armadilhado na sua pulsão para, em
momentos sucessivos, criar imensa
riqueza e destruir imensa riqueza,
nomeadamente humana.
Desde a queda do Muro de Berlim
estamos num tempo que tem algumas
semelhanças com o periodo da Santa
Aliança que, a partir de 1815 e após a
derrota de Napoleão, procurou varrer
da imaginação dos europeus todas as
conquistas da Revolução Francesa. Não
por coincidência e salvas as devidas
proporções (as conquistas das classes
trabalhadoras que ainda não foi possível eliminar por via democrática), a
acumulação capitalista assume hoje
uma agressividade que faz lembrar o
período pré-RR. E tudo leva a crer que,
enquanto não surgir uma alternativa
credível ao capitalismo, a situação dos
trabalhadores, dos pobres, dos emigrantes, dos pensionistas, das classes
médias sempre-à-beira-da-queda-abrupta-na-pobreza não melhorará
significativamente. Obviamente que
a alternativa não será (nem seria bom
que fosse) do tipo da que foi criada pela
Revolução Russa. Mas terá de ser uma
alternativa clara. Mostrar isto mesmo foi
o seu grande mérito.
(1) Quando me refiro à Revolução Russa refiro-me
exclusivamente à Revolução de Outubro porque
foi essa que abalou o mundo e condicionou a vida
de cerca de um terço da população mundial nas
décadas seguintes. Foi precedida da Revolução de
Fevereiro do mesmo ano que depôs o Csar e que
durou até 26 de Outubro (segundo o calendário
juliano então em vigor na Russia), quando os
bolcheviques, liderados por Lenine e Trotsky,
tomaram o poder com as palavras de ordem “paz,
pão e terra” e “todo o poder aos sovietes”, ou seja
aos conselhos de operários, camponeses e
soldados.
(2) Pela Mão de Alice, originalmente publicado
em 1994. Pode consultar a 9ª edição revista e
aumentada publicada em 2013 por Edições
Almedina, p.33-56.
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› I nq u é r i t o ‹
› 1. A revolução de fevereiro de 1917 trouxe reformas significativas
à sociedade russa. No entanto, continuou uma larga insatisfação e
contestação popular. A que se deve fundamentalmente a revolta e a tomada
de poder pelos bolcheviques, em outubro desse ano?
2. Kerensky foi um dos líderes da revolta contra o czar, pela democracia, e
chefe do governo provisório. Qual o seu papel antes e depois de fevereiro
de 1917? A tantas vezes invocada, em 1974/75, eventual similitude entre o
que ele foi na Rússia e o que Mário Soares poderia ser em Portugal, tinha
algum sentido?
3. O que ficou, se algo ficou, desta primeira ‘fase’ da revolução russa,
depois da vitória dos sovietes, na futura URSS? ‹

Guerra e repressão
RicaRdo NoRoNha

1

Sem a combinação entre a guerra
e a "questão agrária", a radicalização política nos centros urbanos,
comparável à que ocorrera em 1905,
dificilmente teria sido suficiente para
conduzir ao poder, no espaço de apenas
oito meses, um pequeno agrupamento
de conspiradores marxistas provenientes da clandestinidade e do exílio.
Despoletada pela penúria e
escassez que se abateu sobre a população do Império Russo durante a I
Guerra Mundial, a abdicação do Czar
Nicolau II foi o culminar de uma
vaga de manifestações, greves e motins. Quando o Governo Provisório,
formado por iniciativa dos deputados eleitos à Duma (Câmara baixa
do parlamento) em 1912, decidiu
prosseguir o esforço de guerra de
forma a respeitar os compromissos
diplomáticos herdados do czarismo,
criou imediatamente entre a população civil e os soldados uma audiência
favorável para a propaganda dos
bolcheviques a favor de uma paz
imediata sem anexações.
Existia, por outro lado, a
premência da "questão agrária",
relacionada com a concentração da
propriedade fundiária numa minoria de aristocratas absentistas. Uma
vez que grande parte dos soldados
eram camponeses fardados e que
o fim do czarismo fizera colapsar
a autoridade do Estado em muitas
zonas rurais, a desagregação do
exército por via da deserção em
massa foi acelerada pelas ocupações
de terras em vários pontos do país.
A situação tornou-se particularmente delicada após o fracasso
da "Ofensiva Kerensky", lançada no
início de julho contra as posições
alemãs e austro-húngaras na região
da Galícia, que provocou milhares de baixas e se saldou numa
considerável perda territorial. A
raiva acumulada durante mais de
três anos de guerra provocou então

Alexander Kerensky chegou a liderar o governo provisório saído da revolução de
fevereiro

tumultuosas manifestações armadas
em Petrogrado, na sequência das
quais os bolcheviques foram acusados de ensaiar um golpe de Estado e
se viram ilegalizados.
As medidas repressivas estavam,
no entanto, longe de resolver o
problema da autoridade do Governo
Provisório, condicionada pelas
deliberações tomadas nos Sovietes
(Conselhos), ou dos oficiais do exército, amiúde questionada por uma
miríade de comités de soldados. Este
impasse conduziu a uma frustrada
tentativa de golpe militar liderada
pelo general Kornilov, no final de
agosto, durante a qual Kerensky
manteve uma posição ambígua até ao
último momento.
Reforçados pelo seu papel na resistência ao golpe, os bolcheviques
obtiveram a maioria nos Soviets de
Petrogrado e de Moscovo no final de
setembro. A agitação revolucionária
nos centros urbanos e na frente,
exigindo um acordo de paz imediato
e a nacionalização dos principais
setores económicos, somada às
expropriações levadas a cabo pelos
camponeses em vários pontos do

território, proporcionaram-lhes as
condições para a tomada do poder
no final de outubro, legitimada através da aclamação pelo II Congresso
de Sovietes de toda a Rússia. Foi sob
o signo desta ambiguidade que se
constituiu o "poder soviético" e teve
início a guerra civil.

2

Kerensky, que se distinguira
previamente enquanto advogado na defesa de presos políticos, integrava uma ala moderada do
Partido Socialista Revolucionário (um
agrupamento de inspiração jacobina,
com alguns traços especificamente
russos), os Trudoviks. O seu papel
fundamental resultou no entanto da
participação no Governo Provisório,
primeiro enquanto ministro da
Justiça, depois enquanto ministro
da Guerra e, finalmente, enquanto
primeiro-ministro.
A analogia histórica esboçada por
Henry Kissinger em outubro de 1974
merece algumas reservas. É provável
que o secretário de Estado norte-americano pensasse em Kerensky
enquanto o arquétipo do político da
esquerda moderada, condenado a

soçobrar face ao cinismo pragmático
dos seus adversários mais radicais, antecipando um destino semelhante para
Mário Soares. Em todo o caso - e sem
enumerar agora as inúmeras diferenças
de contexto entre a Rússia de 1917 e o
Portugal de 1975 -, importa notar que
Soares e Kerensky foram chamados a
ocupar papéis distintos no enredo dos
respetivos dramas históricos.
Desde logo, Álvaro Cunhal estava
longe de ser Lenine e aceitou desde
a primeira hora integrar o Governo
Provisório, renunciando a qualquer
veleidade insurrecional. Por outro
lado, uma vez que apoiou imediatamente a descolonização, Soares não
se converteu em símbolo de uma
guerra impopular. E, enquanto líder
do partido mais votado nas eleições
para a Constituinte, encontrou na
legitimidade democrática um amparo
que faltou a Kerensky, uma vez que
na Rússia estas só se realizaram após
a tomada do poder pelos bolcheviques. A partir daí só as armas
poderiam decidir a partida, o que
conduziu Kerensky ao caixote do lixo
da história, ao mesmo tempo que catapultou para a liderança do combate
ao bolchevismo um inominável rol de
generais czaristas, com os resultados
que se conhece.
Para ilustrar os limites da analogia, talvez possamos recorrer a outra
observação histórica: chegado a Lisboa
no início de 1975, o embaixador dos
EUA, Frank Carlucci, não teve qualquer
dificuldade em distinguir Soares de
Kerensky.

3

Muito pouco, uma vez que a
guerra civil e a consolidação da
ditadura do Partido Bolchevique
(mais tarde Partido Comunista da
União Soviética) esvaziaram o poder
dos Sovietes e liquidaram muitas das
transformações sociais em curso, nas
fábricas como nos campos, nas artes
como na vida quotidiana. Foi certamente uma história acidentada, como
o poderiam testemunhar milhares de
bolcheviques da velha guarda, não fosse
o caso de terem sido igualmente devorados pela engrenagem do sistema que
tanto se empenharam em construir.
Investigador de Pós-Doutoramento no
Instituto de História Contemporânea (FCSH/
Universidade Nova de Lisboa)
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A revolta do pão

Duma, o Parlamento da monarquia
constitucional autoritária czarista.
Foi daqui que Lenine e os bolcheviques partiram para a Revolução de
Outubro. Como? Primeiro foram os
erros do Governo Provisório, presidido pelo curioso príncipe Georgy
Lvov, que quis prosseguir a guerra ao
lado dos Aliados, o que deu margem
de manobra aos bolcheviques. Os
bolcheviques eram determinados,
tinham uma estratégia e não conheciam limites na ação por se julgarem
portadores da Razão e da Justiça da
História. Os democratas não souberam responder aos dois problemas
principais da Rússia – a guerra e os
abismos económico-sociais.

Jaime nogueiRa Pinto

1

Um historiador contemporâneo da
Rússia – Orlando Figes – diz que
a Revolução de Fevereiro de 1917
começou pelo pão, melhor, pela falta
dele e pela consequente revolta. No terceiro ano da I Grande Guerra, a capital
do Império, Petrogrado, era o centro
da política russa e também um centro
populacional e industrial importante.
Às derrotas nos campos de batalha
juntavam-se outros desastres de guerra.
Faltava pão, faltava açúcar, culpavam-se os açambarcadores, anunciavam-se
mais catástrofes. Tudo isto no frio extremo do inverno russo. Bruscamente, a 23
de fevereiro (8 de março do calendário
gregoriano), a temperatura subiu, e
dezenas de milhares de operários e de
mulheres (era o Dia Mundial da Mulher)
vieram para as ruas pedindo pão e
gritando “abaixo o Czar”.
As forças da ordem foram incapazes de conter estas multidões guiadas
por líderes improvisados que cobriram
a Perspetiva Nevsky e discursaram na
Praça Znamenskaya, junto à estátua
de Alexandre III. Prosseguiram as
greves nas fábricas dos arredores e
no domingo 26 de fevereiro polícia
e militares abriram fogo sobre os
manifestantes. Houve mortos e feridos. Depois, os soldados hesitaram e
começaram a juntar-se aos manifestantes. Atacaram o Arsenal, apodera-

2

Camponesa com Balde e Criança, de Malevich - a vanguarda russa refletia
sobre a pobreza generalizada da população

ram-se de armamento e assaltaram as
prisões, libertando os presos. No dia
28 de fevereiro foi a vez da Fortaleza de
São Pedro e São Paulo, uma “Bastilha
russa” sem presos políticos.

1

A viragem na política
russa foi possível porque
a tirania czarista e a
guerra provocaram uma crise
revolucionária, em que as
aspirações à paz acabaram por
reconfigurar o mapa político.

2

As comparações entre
Kerensky e Mário Soares
são superficiais, como
são mecânicas e idealistas as
comparações entre a Rússia
de 1917 e Portugal de 1974.
Creio, aliás, que a pergunta
sobrevaloriza o papel de
Kerensky no “movimento
pela democracia” anticzarista. No partido socialistarevolucionário, de que fazia
parte, a figura dominante foi
Maria Spiridonova, que aliás veio

A Revolução de Fevereiro fez-se
sem os líderes futuros: Lenine estava
em Zurique, Trotsky em Nova Iorque,
Estaline na Sibéria. Em Petrogrado
só havia os liberais e socialistas da

Kerensky tinha uma ascendência burguesa, estudou
Direito e mostrou desde sempre
vocação e ambição política. Era um
bom orador e ganhou popularidade
como advogado de presos políticos. A
Revolução de Fevereiro levou-o à vice-presidência do Governo Provisório
e, em julho, à sua chefia, depois do
primeiro e frustrado golpe dos bolcheviques. Para conter os bolcheviques,
Keresnky negociou o comando
das Forças Armadas com o general
Kornilov, um operacional de grande
prestígio, oriundo de uma família de
camponeses cossacos.
Depois da abdicação do Czar,
esboçava-se uma linha contra-revolucionária. Kerensky, os mencheviques e os socialistas, temerosos de
que Kornilov fosse o restaurador da
ordem, um Monk russo, acabaram por
preferir uma aliança à esquerda, demitindo e prendendo o general a quem
tinham pedido o auxílio do Exército

contra os bolcheviques em Petrogrado.
Kerensky queria ser um homem de
esquerda, um revolucionário, e assim
neutralizar os bolcheviques. Para isso
sacrificou a aliança com Kornilov e
com os chefes militares.
Do que está dito se concluem os paralelos e as diferenças com Mário Soares
em Portugal: Soares não foi o Kerensky
já que se arrumou com determinação
e habilidade táctica num centro que foi
rodando e mexendo: em setembro de
1974 aliou-se aos comunistas e esquerdistas contra Spínola, temendo que a
“descolonização exemplar” fosse suspensa; a partir de 1975 aliou-se contra
os comunistas aos militares moderados
e até à direita popular e religiosa – à que
varreu o país do Minho ao Tejo. Fez,
aliás, o que os socialistas alemães, em
Weimar, tinham feito e o que Kerensky
se recusara a fazer: a aliança com os
conservadores contra os comunistas.
Soares tinha também trunfos importantes: a conjuntura internacional
(Yalta e a Détente estavam em vigor)
e a ausência de rivais internos (Sá
Carneiro tinha desaparecido e Freitas
do Amaral era minoritário). E, como
se viu, era mais esperto que Kerensky.

3

Não ficou nada de relevante,
como também pouco ficou do
“25 de Abril autêntico”. Foram
portas abertas por quem não percebia
o que estava dentro de casa e sobretudo o que podia vir de fora. Embora
em Portugal, com os “brandos costumes” e a consequente impunidade
moral e política, haja quem tenha
estado dentro e fora, contra e ao lado,
e tenha sobrevivido e prosperado.
Professor universitário e escritor

O fim do czarismo

Novo mapa
político
FRancisco Louçã
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Rui BeBiano

a apoiar o governo de coligação
dirigido por Lenine.

3

Ficou um debate estratégico que mobilizou e dividiu
os revolucionários russos,
nomeadamente sobre a autodeterminação nacional, sobre o papel da
Assembleia Constituinte e das formas de representação democrática,
ou sobre as razões do fracasso da
coligação que constitui o primeiro
governo soviético, ou ainda sobre
o pluripartidarismo. No plano
social, mesmo depois da vitória do
estalinismo e da repressão contra
os opositores, a resposta popular
na defesa da URSS contra a invasão
hitleriana veio a determinar o
desfecho da II Grande Guerra.
Professor catredrático de Economia no
ISEG (Lisboa), membro do Conselho de
Estado, ex-deputado e ex-coordenador
do Bloco de Esquerda
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A tomada do poder pelos bolcheviques, em Outubro de 1917,
deveu-se a um conjunto de
circunstâncias de natureza bastante
diversa. A continuação da presença
desastrosa da Rússia nas operações
da Grande Guerra, a incapacidade
para se constituir um governo sólido
e coerente, a indecisão relativamente às políticas a seguir numa
sociedade que permanecia marcada
por profundas desigualdades sociais,
e a forte dinâmica reivindicativa dos
sovietes, os conselhos operários vindos da revolução de 1905, abriram
caminho para que os bolcheviques,
apesar de minoritários muito bem
organizados num corpo de revolucionários profissionais, pudessem
tomar o poder de uma forma muito
rápida e aparentemente fácil. As
grandes dificuldades do novo regime
para se conseguir manter viriam
apenas depois, após o início da
guerra civil, em 1918.

2

Orador brilhante, figura
popular, e um dos principais
dirigentes do Partido Socialista
Revolucionário, Alexander Kerensky
desempenhou um papel de bastante
relevo nos combates da oposição ao
governo do czar, vindo a ocupar um
lugar central no processo iniciado
com a Revolução de Fevereiro, de
início como ministro da Justiça e
alguns meses depois como ministro
da Guerra e primeiro-ministro. A sua
ascensão e a sua queda ficaram a dever-se ao mesmo motivo: a tentativa
de impor na Rússia uma série de reformas, incluindo a abolição da pena
de morte, a instauração de liberdades
civis como de imprensa, a abolição
da discriminação étnica e religiosa, e
o sufrágio universal, que não tinham
tradição no país e para cuja imposição
dispunha de uma reduzida base social
de apoio. A comparação de Kerensky
com Mário Soares é, de uma certa
forma, forçada, e até injusta, já que
os contextos eram em larga medida
diversos; surgiu quando se referiu
o papel de Soares no triunfo, em

Portugal, do modelo de democracia
representativa erguido contra o modelo de Estado mais rígido, de partido
único, o que Kerensky, de facto,
jamais conseguiu fazer.

3

A Revolução de Fevereiro teve,
de uma forma simplificada, dois
efeitos particularmente importantes. O primeiro foi determinar o fim
do czarismo e de um sistema de governo
fortemente centralista e autoritário, que
basicamente governara a Rússia durante
séculos. O segundo foi criar as condições para que uma segunda revolução,
de caráter mais profundamente social e
apoiada pelos trabalhadores e soldados,
pudesse emergir, substituindo aquela,
mais política e concentrada na escassa
classe média das cidades, que apoiara a
primeira. A construção da URSS passou
sempre, independentemente dos ciclos
e contradições, por rejeitar o regresso ao
modelo parlamentarista.

Professor de História contemporânea na
Faculdade de Letras de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais
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Mário Ruivo (1927-2017)
Morreu no passado dia 25, em Lisboa, aos 89 anos, um homem que: foi uma destacada figura, a nível europeu, na área
das ciências e das políticas do mar, em particular da oceanografia; teve uma ação constante e muito importante em
organizacões e inciativas nesse setor, a nível nacional e internacional; sempre combateu a ditadura salazarista, desde a
década de 40, defendendo ideias democráticas e de esquerda, mas respeitando todos; exilado em Itália desde 1961 teve
papel de relevo na FAO; regressou a Portugal após o 25 de Abril, foi secretário de Estado das Pescas em três governos
provisórios e ministro dos Negócios Estrangeiros em um; ainda em 2015, foi distinguido com o Prémio Cidadão Europeu,
pelo seu contributo para a “promoção do entendimento e a integração de cidadãos na UE e a cooperação entre países”,
e em dezembro passado foi doutorado honoris causa da Universidade do Algarve; etc., etc. Aqui o evocam dois dos nosso
colunistas e um outro reputado especialista, Tiago Pitta e Cunha, que naquela área trabalhou na ONU, foi o coordenador da
Comissão Estratégica dos Oceanos e é hoje consultor do Presidente da República para os assuntos do mar

ECOLOGIA

VIRIATO SOROMENHO MARQUES

Um grande homem

C

om o falecimento
de Mário Ruivo
desparece o mais
destacado cientista
e diplomata
português nos
assuntos do Mar. O seu currículo
é vastíssimo, em Portugal e
no estrangeiro, ao serviço do
Estado português, mas também
de organizações internacionais.
Sempre ligado ao estudo
científico da biologia marinha,
mas também ao trabalho
diplomático nas Nações Unidas,
na Europa e no nosso país.
Trabalhou na preparação da
Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar (1982).
Foi o cérebro por detrás da Expo
98 e do destaque internacional
do tema dos Oceanos que lhe foi
contemporâneo, em particular
na elaboração de um extenso
relatório encabeçado por Mário
Soares (seu amigo de sempre)
sobre esse tema. Presidiu
ao Conselho Nacional do
Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável (CNADS), desde a
sua entrada em funções, em
1998. Foi também o principal
inspirador das novas gerações
de cientistas do Mar que
Portugal conseguiu educar
nas últimas décadas, e que
constituem uma parte muito
ativa da nossa jovem, recente e
vibrante comunidade científica.
Num país onde a amnésia
e até a crua indiferença ou
ignorância causa tantos danos,

de reuniões do CNADS, por
ele presidido, ou em várias
reuniões europeias em que
ambos participámos, pude
testemunhar o modo meticuloso
como sabia construir consensos
políticos entre setores tão
diferentes da sociedade civil,
como é o caso das organizações
patronais e das organizações
não-governamentais da área do
Ambiente.
Colocava no debate político
a paciência metodológica do
cientista, mas praticava a
ciência, por outro lado, com o
entusiasmo e a preocupação

“
Mário Ruivo “Com ele desaparece o mais destacado cientista e diplomata
português nos assuntos do Mar”

a verdade é que, felizmente,
Mário Ruivo viveu o suficiente
para ver alguns sinais do
reconhecimento público do
país pelo seu contributo para
o desenvolvimento nacional
e para a paz internacional,
através do melhor entendimento
entre nações e culturas, como
foram os casos do seu enorme
contributo para a iniciativa
da UNESCO em torno da Rota
da Seda, bem como o modo
como sempre defendeu que se
deveriam encarar os recursos
naturais dos fundos marinhos
da Zona Internacional, definida

pela Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar
(1982), como “património
comum da humanidade”.
Tendo tido o privilégio de
ter conhecido e colaborado
com ele durante quase duas
décadas, gostaria de deixar
um registo mais próximo
daquelas que considero serem
as suas características mais
singulares e irrepetíveis. Em
primeiro lugar, Mário Ruivo
combinava harmoniosamente
a sua formação científica com
a sua paixão pela participação
política. Em muitas dezenas

Colocava no debate
político a paciência
metodológica do
cientista, mas
praticava a ciência
com o entusiasmo e a
preocupação de um
cidadão empenhado
na defesa do futuro
sustentável tanto de
Portugal como do
Planeta
de um cidadão empenhado na
defesa do futuro sustentável
tanto de Portugal como do
Planeta no seu conjunto.
Exercia, por isso, uma
atividade política totalmente
avessa ao défice epistémico de

que sofrem pesadamente as
nossas democracias, invadidas
pelo niilismo da pós-verdade.
Para ele, a informação
científica, devidamente
validada, era um elemento
fundamental no processo de
decisão política. Mário Ruivo,
contudo, nunca confundiu
ciência com cientismo. Nunca
trocou a procura árdua da
verdade factual por qualquer
seu sucedâneo ideológico.
Por isso foi tão grande o seu
contributo para a política
ambiental portuguesa, sempre
fiel à necessidade do diálogo
interdisciplinar e de uma
visão ampla e estratégica de
longo prazo para as políticas
públicas.
Uma derradeira palavra
para referir a sua elevadíssima
qualidade moral. Mário Ruivo
respeitava todas as pessoas.
Nunca o escutei a referir-se
a alguém com animosidade
pessoal. Tinha uma grande
capacidade de escutar e admirar
os outros, mesmo os que
pensavam de modo diferente.
Talvez, até mais estes últimos.
Tinha consciência do seu valor
pessoal, mas não se sacrificava
no altar da vaidade. Criava
em sua volta um ambiente
distendido, bem-humorado e
de grande elevação intelectual.
Sempre preocupado pelo amor
por Portugal, mas jamais
esquecendo que um povo só
poderá viver em paz se os outros
povos também tiverem acesso
à dignidade universal que a
condição humana exige. Morreu
um grande homem que nos
deixa as tarefas de preservar a
sua memória e prosseguir o seu
trabalho.J
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Sentinela
dos mares
Conheci o prof. Mário Ruivo há 20 anos,
quando trabalhava nos assuntos do mar nas
Nações Unidas e, apesar da considerável
diferença de idades, desde logo começámos
a comunicar como se fossemos da mesma
idade. Este facto espantoso de, apesar da
minha juventude e falta de experiência, ter
sido tratado como um colega movido pelos
mesmos objetivos e pela mesma causa, a
causa da importância dos oceanos, diz tudo
sobre a jovialidade e o espírito vivo que são,
para mim, juntamente com a sua proverbial
preseverança, os seus traços mais marcantes.
O que foi determinante, estou certo, foi ter
percebido que eu não só compreendia como
partilhava a sua causa e a sua linguagem. O
seu entusiasmo e o meu juntaram-se nos
debates acalorados das Nações Unidas sobre a
agenda dos Oceanos e forjámos aí uma cumplicidade que se prolongou no tempo. Então,
em 1997, preparávamos o Ano Internacional
dos Oceanos, decidido pela ONU, sob proposta de Portugal. O nosso país conseguia, assim,
difundir a agenda da Expo 98, dedicada aos
oceanos e o futuro, fazendo-a ressoar pela
organização máxima da comunidade das nações, e dava os primeiros passos no que hoje
se designa “o regresso de Portugal ao mar”.
Desde então, não parámos de nos reencontrar em novos desafios e oportunidades
ligados à causa dos oceanos. Participámos
ambos na célebre Comissão Estratégica
dos Oceanos, criada em 2003, e desde aí
trabalhámos juntos muitas vezes, incluíndo
na redação de um artigo sobre a governação
do mar em Portugal para uma publicação
norte americana. Habituei-me, assim, a
debater com ele os temas da governação e da
sustentabilidade dos oceanos aos longo dos
anos em que fui, também eu, desbravando a
agenda do mar em Portugal e na Europa. Era
frequente olhar para o lado nos eventos a que
ia e encontrá-lo na sua pose de sentinela dos
mares, quando não partilhávamos a mesma
mesa-redonda, ou um painel de palestrantes.
Habituei-me de tal maneira, que o prof. Mário
Ruivo passou a ser indissociável das minhas
causas e das minha guerras. Que afinal eram
muito antes de minhas as causas dele!
Onde estava o mar – isto é onde se discutia
a agenda do mar – estava antes de todos Mário
Ruivo. Para mim não havia uma sem o outro!
Habituei-me também a desabafar com ele
sobre a inércia e a entropia com que esbarrava, que teima em grassar neste país e que aos
poucos nos esvaziam de energia. E sempre me
deparava com um otimismo inabalável, que
me dizia que tudo se movia na direção certa e
que o tempo era relativo, pois a terra levou milhões de anos a formar-se e a agenda do mar
ia levar mais do que alguns anos a consagrar-se. Dizia-me então e repetia que “a jangada
continuava a flutuar e que quando partisse
me iria incentivar do alto da nuvenzinha onde
iria morar”. Pois, disse-o tantas vezes e ao
longo de tantos anos que me convenci que isso
nunca aconteceria. Enquanto houvesse mar
haveria um Mário Ruivo no centro do debate,
a argumentar com a sua “jangada”. Quando
soube esta semana da sua partida fiquei estupefacto. Mas ele afinal era o homem da causa.
Um homem jovial e sem idade!
Desde então tenho estado a olhar para
o céu, a observar as nuvens. Quero-lhe
indicar que pode estar descansado. Por aqui
a sua jangada continuará a flutuar. J
TIAGO PITTA E CUNHA
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GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

A generosidade feita ciência

F

com a expansão do território sob soberania nacional na plataforoi há cerca de 30 anos, num pequeno restaurante
da Calçada do Combro, com Helena Vaz da Silva
ma continental para quase 4 milhões de quilómetros quadrados. O
e António Alçada Baptista, que foi delineada com
alargamento da plataforma continental é uma fonte de oportunidades
Mário Ruivo (MR) o que viria a ser uma nova
para um desenvolvimento sustentável (económico, social, cultural
Comissão Nacional da UNESCO. O António disse
e institucional) apoiado nos setores que utilizam os recursos do mar
que o Mário seria indispensável – e, com o exportuguês, implicando ações concertadas face a um bem comum,
que, pela sua natureza, cria ao Estado português uma responsabilidade
traordinário conhecimento das pessoas que tinha,
acrescida no conhecimento e na gestão sustentável”.
depressa percebemos que esse era o melhor dos
conselhos. E nunca mais deixámos de colaborar
Os valores e princípios que o animaram, ao longo da vida, foram
nas mais diversas tarefas. Estar com o Mário era, ao mesmo tempo,
sempre claros. A liberdade como fundamento da democracia. A solidaouvir as suas histórias de uma larguíssima experiência política e cienriedade como sequência do cuidado pelos outros. O rigor como marca
da sua paixão pela ciência. A curiosidade como aguilhão da capacidade
tífica, mas também vê-lo de mangas arregaçadas (com o inevitável
criadora. O respeito como demonstração de tolerância. A generosidafato verde seco) a agir e a falar para meio mundo para a defesa da
causa do que designávamos como o S da
de como sinal de entrega. A amizade como
UNESCO, ou seja, a Ciência. E quem diz a
apanágio da sua personalidade. A biografia
ciência, não pode esquecer o ambiente, os
fala por si. Quando esteve em Roma, na FAO,
direitos humanos e a intervenção política.
foi um auxílio precioso nos contactos com
as forças políticas que apoiavam a causa da
Desde o MUD Juvenil, o MR foi um milidemocracia em Portugal. E falamos de todos
tante aberto a todas as causas. Foi assim até
os partidos, a começar na Democracia Cristã
nos deixar – sempre com o seu entusiasmo
– a ponto de ter sido ele o elo que permitiu a
jovial. O biólogo nunca deixava de pensar,
António Alçada Baptista abrir as portas interde propor, de agitar, de conspirar. Mas havia
sempre um ponto em que não transigia – um
nacionais, depois de 1974, a Adelino Amaro
enraizado patriotismo universalista. E essa
da Costa. Também foi em sua casa que Mário
qualidade vimo-la exercer ao lado Federico
Soares terminou o Portugal Amordaçado.
Mayor, o mais influente dos últimos direDepois da Revolução, foi secretário de
Estado das Pescas e ministro dos Negócios
tores-gerais da UNESCO, sendo o Mário a
Estrangeiros nos governos provisórios, foi
verdadeira alma da Comissão Oceanográfica
chefe da delegação portuguesa nas negociaIntergovernamental (COI). E o seu amigo
catalão foi sempre um aliado. Impressionante
ções para a Convenção das Nações Unidas
era a capacidade de articular peças diferentes
para o Direito do Mar (a chamada Lei do Mar
e personagens aparentemente distantes e
das Nações Unidas). Com José Mariano Gago,
heterogéneas. Quando em 1998 foi definido o
então presidente da JNICT, no final dos anos
Ano Internacional dos Oceanos, celebrando
80, foi um dos animadores das Jornadas
Mário Ruivo
cinco séculos da chegada de Vasco da Gama
Nacionais de Investigação Científica e
á Índia, foi ele que mexeu os cordelinhos
Tecnológica, onde as ciências do mar tiveram
desde o início – apesar de mil resistências
significativa relevância, estando MR ao lado
e desconfianças. Foi o seu prestígio que
de Luiz Saldanha. E quando José Mariano já
Foi um militante aberto a
funcionou, aliado a muitos outros contribuestava no Governo não podemos esquecer
o Programa Dinamizador das Ciências e
tos. E houve a Conferência Internacional de
todas as causas. O biólogo
Tecnologias do Mar. MR esteve sempre na
Oceanografia no CCB, a Expo-98 com o tema
nunca deixava de pensar,
linha da frente. Em 2000 foi fundador do
dos Oceanos e, depois, a Comissão Mundial
de propor, de agitar, de
EuroOcean, centro europeu da informação
Independente para os Oceanos, presidida
em ciências do mar. a que presidiu – além
por Mário Soares – e animada pelo incansáconspirar.
Mas
havia
sempre
de ter sido um dos artífices da candidatura
vel labor do oceanógrafo, de que resultou o
um ponto em que não
de Lisboa para sede da Agência Europeia
relatório Oceano: Nosso Futuro. No entanto,
para a Segurança Marítima, criada em 2002.
sendo o MR um homem de equipas, fazia
transigia – um enraizado
Presidia ao Forum Permanente para os
sempre questão de dar o seu a seu dono. Um
patriotismo universalista
Assuntos do Mar e ao Conselho Nacional do
êxito nunca é de uma pessoa só. A verdade
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
é que ele era o elo de ligação, capaz de fazer
Perante tão impressionante percurso da
desencadear os movimentos tectónicos, que
nossa maior referência internacional nos assuntos do Mar, o grande
amiúde referia, e que punham as forças em movimento. As suas metáfodesafio que se nos coloca é o de tornar vivo este desígnio. Como disse
ras de cientista e biólogo estavam sempre presentes.
Mário Soares: “Precisamos de forjar uma relação, uma nova relação
Quando nos fomos despedir dele na Gare Marítima de Alcântara,
ético-política entre a humanidade e os oceanos, uma relação com uma
na partida para um grande viagem marítima, na presença dos painéis
base política e jurídica que crie uma atmosfera de partilha e solidariede Almada Negreiros, com a memória da Nau Catrineta e ouvindo o
João de Ávila a dizer a "Ode Marítima", todos nos lembrámos do que
dade e que proporcione um novo universalismo centrado no conheestava a dizer-nos naquela circunstância: "Estou a flutuar"… A paixão
cimento dos oceanos”. Como ensinou Mário Ruivo, não basta falar do
do Mar era poderosa e inesquecível. “Ah, todo o cais é uma saudade de
mar ou fazer propostas bem-intencionadas. Há, sim, que mobilizar
pedra!/ E quando o navio larga do cais/ E se repara de repente que se
vontades internacionais – criar parecerias e formas eficazes de coopeabriu um espaço / Entre o cais e o navio, / Vem-me, não sei porquê,
ração. Não esquecemos o que disse sobre as campanhas oceanográficas
uma angústia recente…”. Com que prazer viu chegado a bom porto o
do rei D. Carlos, que “permitiram a um certo número de jovens bioloseu tão ansiado Do Mar Oceano ao Mar Português (edição CTT, 2015).
gistas portugueses contactar diretamente com a grande escola do mar
Sob a sua criteriosa coordenação temos aí o mais completo repositório
e da vida a bordo. Vida que não se coaduna com egoísmos e vaidades;
sobre os desafios do Mar, para um país médio, com responsabilidades
a vida que exige atitudes francas, forja a amizade, a camaradagem, o
de grande potência. E não poderemos deixar de ter presentes esses
espírito de sacrifício, o entusiasmo, bases fundamentais para o trabalho
desafios, que MR profeticamente assumiu: “Portugal está confrontado
em equipa."J

“
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A 1ª edição, de 2006, intitula-se A
última campanha - campanha, a presidencial desse ano a que Mário Soares,
que já tinha sido Presidente dez anos,
surpreendentemente se candidatou,
com o apoio do PS, depois de em dezembro de 2004, numa grande homenagem que lhe prestaram quando fez
80 anos, ter dito "basta" à política ativa
e a apresentar-se a qualquer nova eleição. Filipe Santos Costa, jornalista, hoje
44 anos, fez a cobertura da campanha
de Soares para o Diário de Notícias, para
onde transitara do Público, naquele
mesmo ano passando a integrar a redação do Expresso, em que se mantém.
E sobre essa campanha, ou melhor: a
partir dela, escreveu o referido livro,
uma magnífica reportagem em que a
conta por "dentro", como conta os antecedentes da candidatura e tudo com
ela relacionado. Mais, acaba por dar um
revelador perfil psicológico de Soares.
Há muito esgotado, com a morte dessa
figura maior do nosso regime democrático o livro muito oportunamente
reaparece, com uma nova edição, fotos
e um novo título: O último combate. E
ouvimos o seu autor.
JL: A mudança do título do livro
deveu-se a razões comerciais ou
considera que a campanha eleitoral de
Mário Soares nas presidenciais de 2006
foi, de facto, o seu verdadeiro último
combate?
Filipe Santos Costa: “O último combate” é uma expressão do próprio Mário
Soares, em janeiro de 2006, referindo-se a essa sua campanha. A frase,
como então a anotei no meu bloco de
notas, era: “Este será porventura o meu
último combate”. Em 2006, quando o
livro foi originalmente editado, era esse
o título que eu queria - mas, por razões

David
Birmingham
Com a experiência
de mais de 40 anos
de investigação histórica sobre Angola,
David Brimingham,
historiador britânico, debruça-se
agora sobre a história
recente daquela potência da
África Austral, ex-colónia portuguesa. Neste caso, tendo o ano
de 1820 como ponto de partida,
Birmingham define a evolução
social, económica e política do
país, e aborda temas como a exportação de escravos em grande
escala, o tumulto político a seguir
ao sonho do mapa cor-de-rosa,
a guerra colonial e o conflito civil que haviam de minar
Angola durante várias décadas.

comerciais, optou-se por A Última
Campanha. Agora, nesta nova edição,
fiz questão de voltar ao meu título
original, inspirado nas palavras de
Soares. Além disso, acho que a ideia de
combate dá uma perspetiva mais ampla
do que estava em causa, e que vai mais
longe do que uma mera disputa de
votos durante meia dúzia de meses.
E foi esta a perspetiva com que fiquei
ao voltar a ler o livro: todos os temas
essenciais por que Soares se bateu na
sua última década de vida foram enunciados na campanha eleitoral de 2006:
não só questões incontornáveis no debate político, como a defesa do Estado
Social ou o combate ao “capitalismo
selvagem” e à “economia de casino”,
mas também temas menos óbvios, na
altura lidos como menos importantes,
mas que o então candidato a Presidente
fazia questão de puxar para o centro do
seu discurso.
Nesta edição, dez anos depois da primeira, há algo diferente em relação à
original? E a tua perspetiva em relação
ao que então ocorreu mudou?
O Último Combate Não é uma reedição
do livro de 2006, mas uma nova edição
- não só porque o título e a capa são
diferentes, mas porque tem conteúdos
novos: as fotos publicadas no interior,
da autoria do António Pedro Ferreira,
um dos mais brilhantes fotojornalistas
portugueses, e um novo prefácio que
escrevi dando ao livro uma perspetiva que creio só a distância permitir.
Relendo agora o livro, fiquei com uma
ideia muito mais positiva da campanha do que a que tinha na época.
Porque, em cima do acontecimento,
ficou sobretudo o péssimo resultado e
a dificuldade em compreender porque
razão alguém com o percurso de Mário
A relação com Portugal corre
paralelamente ao longo do livro,
como não poderia deixar de ser.
Birmingham já tinha assinado
obras sobre a conquista de Angola
pelos portugueses, mas também
uma história concisa de Portugal
e outra da África Central.

› David Birmingham

BREVE HISTÓRIA DA
ANGOLA MODERNA (SÉC.
XIX-XXI)

Guerra & Paz, 208 pp, 16 euros

Annemarie
Jordan
A coleção Rainhas de Portugal,
da Temas e Debates, continua com
a biografia de Catarina de Áustria,
descrita como "mulher culta e inteligente" que teve um "casamento

ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

Filipe Santos Costa
O ‘último combate’ de Mário Soares

Mário Soares na campanha presidencial de 2006

Soares se meteu naquela aventura de
desfecho preanunciado.
Agora, lendo o mesmo livro,
ressaltam outros aspetos: a energia
e a alegria com que ele vivia e fazia
política; a liberdade com que fez a sua
campanha, sem ceder aos spin-doctors, aos focus group e aos discursos
teleguiados; uma visão do mundo que,
sem fazer cedências, trouxe para a
agenda de campanha temas que não
encaixavam nos formatos mediáticos,
mas de que fazia questão de falar;
a tolerância perante a diferença, a
necessidade de acolher e integrar os
imigrantes que nos procuram, o risco
de conflitos religiosos, a importância
da preservação do ambiente... São só
alguns exemplos daquilo a que Soares
feliz" com D. João
III e que governou
Portugal como rainha consorte e como
regente por mais de
50 anos. O trabalho de Annemarie
Jordan, investigadora do Centro de História
D'Aquém e D'Além Mar (CHAM,
da Universidade Nova de Lisboa),
sustenta-se em arquivos em
Portugal, Espanha, Áustria,
Inglaterra e no Vaticano. E lê-se,
no título, que ficou conhecida
como 'a colecionadora'. Deste
hábito ficou para a posteridade
a sua coleção de arte asiática, a
mais completa e com mais objetos
não europeus do que qualquer
outra coleção contemporânea
anterior ao século XVI. Mas a ela
também se deve a conclusão da
atual capela-mor do Mosteiro dos
Jerónimos.

chamava “sementeira de ideias” e cuja
importância e acerto era difícil de reconhecer na altura, quando estávamos
focados na “corrida de cavalos” em que
se transformou essa campanha.
Para além da reportagem de campanha
eleitoral, teve a intenção de fazer um
retrato psicológico e político de Mário
Soares, ou isso resultou da própria
narrativa?
Quando decidi fazer este livro, ainda
nos primeiros passos da candidatura, queria essencialmente fazer o
registo de uma campanha eleitoral
irrepetível, com um protagonista
que era maior do que essa campanha. A minha ideia era registar o que
testemunhei na (previsivelmente)

› Annemarie Jordan

CATARINA DE ÁUSTRIA - A
RAINHA COLECIONADORA

Temas e Debates, 280 pp, 17,70 euros

Miguel Tamen

E se lhe dissessem
que a "única contribuição portuguesa
para as ciências
da educação é um
curto poema didáctico do poeta Nicolau
Tolentino de Almeida
(1740-1811)"? Ou que a "hipocondria é o último refúgio da liberdade
de expressão"? Isso significa, para
o leitor mais familiarizado com o
jornal online O Observador que estaria, por certo, diante de crónicas
de Miguel Tamen. Ora, estas crónicas acabam de ser devidamente

última campanha de Mário Soares, mas
também investigar os bastidores dessa
aventura, para perceber melhor por que
razão as coisas tomaram o rumo que
tomaram. Às tantas, o retrato político e
psicológico do protagonista tornou-se
um elemento central da narrativa, pois
aquela campanha foi o que foi por ter
Soares. Curiosamente, no livro que
serviu de modelo ao meu projeto - The
Making of the Presidente, de Theodore
White, que em 1960 inaugurou este
tipo de trabalho sobre campanhas eleitorais - o percurso do autor também foi
o mesmo: quis contar a campanha que
elegeu J. F. Kennedy e para isso acabou
por fazer um dos melhores retratos que
conheço de Kennedy.
Nesse livro, mais do que a revelação
dos bastidores de uma campanha histórica, ressalta o retrato político e psicológico do protagonista. Acabei, com
a minha experiência, por redirecionar
o meu trabalho segundo aquilo que a
narrativa pedia: não era possível contar
esta história sem fazer um retrato pelo
menos competente de como pensava
e agia Mário Soares. Nas suas forças e
fraquezas, aquela campanha foi um
reflexo de quem Soares era, com as suas
qualidades e defeitos. Foi ele o coração
e o músculo da campanha, e era necessário compreendê-lo para que as outras
peças fizessem sentido.J

›Filipe Santos
Costa
O ÚLTIMO
COMBATE
Matéria Prima, 224 pp.,
16 euros

compiladas e reunidas em livro,
pela editora Tinta-da-China. Para
satisfazer curiosidades mais agudas,
podemos primeiro desvendar um
pouco por que se limitam décadas
de reformas na educação a um poema escrito há séculos: "A história
conta-se depressa: desaparece um
colchão numa família monoparental; a mãe, naturalmente preocupada, inquire quanto ao seu paradeiro;
a filha observa que não se perdeu
grande coisa; a mãe atira-se à cara
e ao penteado da filha; de dentro
do penteado o colchão aparece".
Para melhor desvendar o sentido da parábola, o melhor será ler
o resto. Tamen também disserta
sobre assuntos tão díspares quanto
os noticiários televisivos os rituais
funerários ou a batalha naval...

› Miguel Tamen

ERRO EXTREMO

Tinta-da-China, 232 pp, 15,90 euros
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‘Um acordo ortográfico, para mim, tem de existir apenas e na medida em que favoreça a legitimação das variações’

N

ão me faz confusão que as pessoas de bom
uso natural, se verifiquem. Nesse sentido, não quero que me obriguem a
juízo possam acordar pormenores acerca
escrever como escrevem os outros, mas quero que se deixe de considerar
da ortografia das línguas, sobretudo no
enquanto erros as normas assumidas pelos outros.
que respeita à inclusão de variantes que
Se, para além deste efeito, um acordo ortográfico nos poupar ao
ratifiquem os casos de proveniência distinta,
desnecessário, a uma certa tralha da escrita que não importa nem para
de povos distintos, como acontece em
a fortuna etimológica da palavra, então, exatamente acreditando que
relação ao Português com países como o
existem pessoas de bom juízo capazes de dirimir argumentos e propor
Brasil, Angola ou Moçambique. No entanto,
melhores soluções, considero que pode haver uma sugestão de nova fóré inevitável considerar que o acordo de 1991
mula, quanto mais não seja para que a nossa língua não se fique de grafia
tende todo para um desastre. Não unifica, cria uma confusão em que
empedernida, já sem sentido, como muitas vezes nos pode parecer, por
mais se desentende o pretendido e, sobretudo, impõe disparates que
exemplo, o francês. A beleza do francês não o poupa de ser de escrita esmais depressa desaparecerão da nossa escrita do que serão assimilados.
drúxula, mais do que conservadora, casmurra e quantas vezes cansativa.
O caso dos senhores espectadores que viram espetadores é sintomático.
A decisão de se rever o Acordo Ortográfico de 1991 é um aleluia báPrefiro ficar-me pelo público, plateia, audiência, ou outra coisa qualquer
sico. Claro que vai ser um redemoinho outra vez para que se saiba o que
que não me sugira agressão nenhuma.
é ou não é certo. A única coisa maior do que a discordância trazida pelo
Sou muito crítico em relação ao preconceito que ainda existe para
acordo ortográfico é o desconhecimento. A mistificação gerada leva a
com os modos diversos de falar português. Desde logo porque sou do
que muitos temam o que nunca esteve em causa, o que induz a comissão
Porto e me chamam sempre a atenção para jeitos locais como se fossem
de erros que, suspeito, tão depressa não serão sanados. A efetivação de
uma tristezinha que nos acontece. Mas, sobretudo,
uma qualquer norma, sendo difícil que o comum
ainda me lembro de os professores me proibirem
dos cidadãos escreva com correção antes ou depois
de ler traduções brasileiras, e de me dizerem que
de algum acordo, vai levar muito tempo. O pritudo em "brasileiro" parece telenovela, como
meiro impacto é sempre de baralhar.
também ouço tantas vezes reprimirem quem usa
do efeito claro de se respeitar a língua,
Além do efeito claro de sim,Além
a belíssima palavra angolana bué, certamente
interessa-me muito que o fanatismo em torno
se respeitar a língua,
porque não é bonito assimilar palavras africanas,
da questão cesse e cessem as posições extremasendo mais comum que as recebamos do chique
das
que trouxeram uma espécie de ódio entre
sim, interessa-me
francês de antigamente e do endinheirado inglês
quem está de um e de outro lado da questão. Com
muito que o fanatismo
dos americanos de hoje. Tenho pena.
razões e dignidade nas mãos de todos, interessaFascina-me a língua como um todo de vocação
-me sobretudo que a língua não possa nunca ser
em torno da questão
infinita. Fascina-me que se misture e que não cocensura a ninguém. Que nenhuma regra possa
cesse e cessem as
limitar a expressão de alguém. Que nenhum
nheça pureza. A pureza é uma aristocracia que não
escritor seja calado por cumprir ou não cumprir o
tem sentido para a magnitude dos dizeres. Toda
posições extremadas
que é esperado. A literatura não é para obediências.
a expressão é impura, toda a literatura é impura,
que trouxeram uma
É grandemente o lugar da transgressão, para ser
toda a pessoa é impura.
o lugar da liberdade. A língua que me interessa é
Um acordo ortográfico, para mim, tem de
espécie de ódio entre
especialmente essa, a da arte. Para fazer listas de
existir apenas e na medida em que favoreça a legiquem está de um e de
compras qualquer anotação serve. Não sou polícia
timação das variações. Mais do que ordenar uma
da prática de ninguém.J
fórmula, ele deve legitimar as fórmulas que, por
outro lado da questão

“
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CRÓNICA
Jacinto Rêgo de Almeida

A moeda de César Vitélio

A

militar estratégico. Um erro crasso.” “O senhor parece que viveu
nos antes do movimento conhecido
na antiga Roma”, disse eu. O vizinho do senhor F. fez um riso
como “Primavera Árabe”, fui à Tunísia.
superior e disse como se não tivesse tempo a perder: “Adiante”.
E durante duas semanas fiz as habituais
E, finalmente, tirou a minha moeda do pequeno saco de
visitas turísticas a Tunes, Cartago, ao
plástico: “Esta moeda é inspirada num denário do imperador
mausoléu do líder da independência
Vitélio, que pode ter sido cunhada no verão ou outono do ano
Habib Bourguiba, às praias da ilha de
69, mas não é uma emissão oficial de Roma”.
Djerba, a Douz a “porta do deserto”
Eu e o senhor F. abrimos a boca espantados com a precisão
onde andei alguns metros de camelo…e
do nosso interlocutor, e ele continuou: “As imitações de moedas
à pequena vila El Jem, entre Sousse e
romanas eram comuns na antiguidade e chegaram a ser autoSfax, conhecida no império romano por El Thysdrus. A grande
atração é o seu Coliseu, o maior monumento romano em África,
rizadas pelos imperadores em áreas mais remotas do império,
construído em glória do imperador Gordiano (supõe-se por
mas Vitélio foi um imperador especial.”
falta de inscrições) entre 230 e 238 a.c.. A visita causa impac“Especial? Especial como? O meu amigo teve um azar do
caraças com a moeda”, disse o senhor F..
to, nunca pensei encontrar um monumento de tal porte neste
“Vitélio só reinou durante uns meses no ano de 69 e as
buraco, pensei à saída, quando fui abordado por um vendedor
moedas cunhadas no seu período são muito procuradas, desde
ambulante a quem comprei, depois de duras negociações, uma
o século XVI têm sido imitadas e falsificadas por toda a parte e é
moeda romana “autêntica” por poucos euros. Essa pequena
praticamente impossível saber-se a data da falsificação.”
moeda foi uma apreciada recordação dessa viagem. Apesar dis“Vitélio só reinou durante uns meses?”, perguntei.
so, perdi-lhe o rasto e só a reencontrei recentemente, por acaso,
“Sim, Otão o seu antecessor suicidou-se depois da vitória de
no fundo de uma gaveta na sala. E a dúvida sobre a sua autentiVitélio apoiado pelas legiões da Germânia. Vitélio comia muito,
cidade instalou-se em mim.
descurou o governo e a sua segurança pessoal e foi derrotado
Dias depois, encontrei o senhor F. e falei-lhe no assunto. Ele
pelas tropas do que viria a ser
disse-me ser vizinho de um
o décimo César. (pausa) O seu
conhecedor da história do
corpo foi arrastado pelas ruas
império romano, dos seus
César Vitélio
de Roma e atirado para as águas
hábitos, das suas roupas, das
do rio Tibre.” “Coitado”, disse
suas moedas e acrescentou:
eu e apalpei a minha moeda.
“Ele é quase como se tivesse
“Então, a sua moeda vale muito
vivido na época de Júlio
pouco. Quanto pagou por ela?”,
César, só fala nisso”. E passou
perguntou-me o vizinho do
por minha casa para buscar
senhor F.. “Já não me recordo,
a moeda e entregá-la ao seu
faz muitos anos que a comprei”,
vizinho “para efeitos de esturespondi.
do e autenticação”. Passou-se
O senhor F. riu-se e disse
um mês, telefonei ao senhor
um ditado popular brasileiro:
F. e combinámos um encontro
“Pimenta nos olhos dos outros
com o seu vizinho para falaré refresco, o que significa que
mos sobre a moeda.
a tua desgraça (e olhou-me
E assim foi. Três impenos olhos) é tão grande que a
riais, o vizinho do senhor
que outros porventura sofram é
F. é um homem pomposo,
refrescante...” “Não é caso para
tirou com cuidado do bolso
tanto”, interrompi. O vizinho
um pequeno saco de plástico
‘Apalpei a moeda no meu bolso e pensei em César Vitélio com a sua cara
gorda de perfil na minha moeda’
do senhor F. surpreendeu-se:
lacrado onde vislumbrei a
“A minha nora, Gislene, Gislene
minha moeda e perguntou:
Mendes, é uma jovem nascida
“ O senhor é colecionador
em Goiânia, capital do Estado de Goiás, no Brasil, e diz ´pimende moedas antigas?”. “Não, não, só tenha esta”, respondi. Ele
falou longamente. Disse que a numismática tem por objetita no cu dos outros é refresco`”. E enquanto o senhor F. se ria
e sussurrava ´cu`, ele continuou: “ Crasso em vez de Casio ou
vo o estudo de moedas e medalhas, que as moedas antigas se
Cassius, olhos em vez de cu, os ditados populares alteram-se
tornaram documentos históricos, fonte de dados para pesquisas
consoante o tempo e a região em que são ditos e repetidos por
sobre o povo da época, o governo que as cunhou, a forma como
esse mundo fora.”
comercializavam, a situação da economia e o grau de sofistiFez uma longa pausa e perguntou-me: “O senhor quer vencação através da análise do método de cunhagem. Acrescentou
que as moedas metálicas surgiram por volta do ano 2000 a.
der-me a sua moeda?”
c., mas só no século VII, também a.c., se iniciou a cunhagem,
“Agradeço muito a sua lição, mas não, não quero vendê-la”
a partir do dracma de Atenas que difundiu a moeda metálica
– coloquei-a no saco de plástico e, à cautela, guardei-a bem
por todo o mundo. “Já tive com um dracma antigo nas minhas
guardada.
mãos”, disse ele e olhou com calma para as suas mãos, enquanLevantámo-nos e despedimo-nos. Na rua, o senhor F. acendeu o cigarro que preparara, apalpei a moeda no meu bolso e
to o senhor F. dava sinais de emoção (ou talvez fingisse essa
pensei em César Vitélio com a sua cara gorda de perfil na minha
emoção, pensei).
moeda a ser arrastado pela populaça e a gritar impropérios nas
Pedi mais três imperiais, enquanto ele disse que 1 de dezemruas de Roma, a pedir socorro e a ser atirado para as águas do
bro é o dia do numismata e que Santo Elígio é o padroeiro dos
Tibre com o povo a apupá-lo e talvez a rir-se do seu desespero.
colecionadores. “Nunca ouvi falar nesse santo”, disse o senhor F.
“Pimenta nos olhos ou no cu os outros é refresc”, sussurrei - e
enquanto fazia um cigarro com tabaco de enrolar. E acrescentou,
apalpei outra vez a moeda no bolso. Quando terá sido falsifidirigindo-se ao vizinho: “Disseste-me que este meu amigo cometeu um erro crasso ao comprar a moeda na rua a um ambulan- cada? No século I? No século XVI ou XVII? Uma semana antes
a minha chegada à Tunísia? E lembrei-me dos bons momentos
te.” O seu vizinho sorriu: “Crasso (pausa), não sei se sabem, vem
que passei na visita ao Coliseu de El Jem. Valeu, valeu a pena ter
do general romano Casio, ou Cassius em latim, que foi derrotado
comprado esta moeda, pensei.
pelos partas na batalha de Carras, na Síria, ao cometer um erro

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

O triunfo
dos Trumps

O

México vai construir um
túnel junto à fronteira com
os Estados Unidos. E são
os americanos que o vão
pagar. O Pentágono alterou
os códigos das armas nucleares para 140 carateres, para evitar que o
Presidente Trump os coloco no tweeter. Não
são propriamente mentiras, chamemos-lhes
factos alternativos.
Estamos provavelmente perante um
recorde histórico. Nunca ninguém foi tão
falado no mundo inteiro. Ele domina as
capas dos jornais, as redes sociais, os blogues, as conversas de café. Desde as estepes
da Mongólia à floresta húmida da Papua
Nova-Guiné o seu nome é comentado. No
Reino Unido, onde Theresa May é a mais
promissora aliada do presidente americano,
há uma petição, com mais de um milhão de
assinaturas, para que a rainha Isabel II não
receba Trump. E há uma carta do 'mundo' a
Trump, contra a sua política de imigração,
com cerca de quatro milhões de signatários.
A trumpização do mundo torna-se efetiva,
por movimentos de atração e sobretudo
de repulsa. O mundo contra Trump, Tump
contra o mundo.
O imperador talvez tenha conseguido
a sua primeira grande vitória global: que
falem de si. É que aparentemente, um dos
grandes objetivos de Trump é esse mesmo:
a popularidade (positiva ou negativa, depois
logo se vê).
No fundo, partilha de um certo espírito adolescente de amealhar c o máximo de
likes no Facebook ou no Instagram. Trump é
miúdo suficiente para isso. E diverte-se com a
repercussão de cada twit que solta: um fez com
que o Presidente do México cancelasse a sua
visita aos Estados Unidos, o outro com que a
Alemanha se declarasse pronta para uma guerra comercial. Parece ser divertido. E Trump assina decretos como quem envia twits. Faz tudo
com grande espetáculo, como se estivesse no
reality show, com aquela linguagem limitada
a 70 vocábulos de que fala Philip Roth. Uma
criança a testar os limites que tem à sua disposição armas nucleares, como aquela imagem,
de O Grande Ditador, em que Chapplin brinca
com um mundo de plástico, como se fosse
uma criança ou uma ginasta romena.
Por cá, nada assim havíamos visto desde
que em 1568, um jovem imberbe e megalómano, com apenas 14 anos, assumiu o reinado
de Portugal, que na altura era uma potência
global. E depois, enfim, não vale a pena contar
a História... Louco como Sebastião, mas
menos idealista, e sem a desculpa de viver no
século XVI, o destino de Trump só poderá ser
o abismo. Mas é certo que ninguém o esperará
nas manhãs de nevoeiro. O triunfo de Trump
não será duradouro, se o querem exterminar,
fechem-lhe a conta do twitter, assim como
fazem aos membros do Daesh. J
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PARALAXE
Afonso Cruz

Era uma voz

N

uma das obras
de Platão
(Fedro),
Sócrates
tenta, através
de um mito
egípcio,
mostrar a
superioridade
do discurso e da oralidade em relação
à escrita (Derrida desenvolveu
este mesmo assunto num dos seus
livros). O mito egípcio diz-nos que
o deus Toth, ao inventar a escrita
e ao submetê-la à aprovação de
Ammon, argumenta que esta
é pharmakon (poção mágica,
remédio, medicamento, cura) para
a memória e sabedoria dos egípcios.
Curiosamente, Jorge Luís Borges
haveria de usar um argumento
idêntico em defesa da literatura,
dizendo que existem diversas
extensões e prolongamentos para o
corpo, uma vez que temos telescópios
e microscópios para a visão, telefone
para a voz, espadas e arados para os
braços, mas para ampliar a memória e
a imaginação dependemos dos livros.
Voltando ao mito egípcio,
pharmakon também pode significar
veneno, e é baseando-se nisso
que Ammon rebate o argumento
de Toth, alegando que este teria
inventado o oposto daquilo que
defendia. Ou seja, o povo em vez de
exercitar a memória, apoiar-se-ia
preguiçosamente na palavra escrita.
A leitura seria efetivamente uma
forma de recordar, mas não uma
verdadeira memória. E em relação
à sabedoria, as pessoas poderiam
passar a ter acesso ao conhecimento e
à informação, inclusivamente passar
por sábias, mas seria um logro, um
saber vazio e sem substância, que não
fora interiorizado ou compreendido.
Hoje, acusam-se as redes sociais
do mesmo envenenamento que
Ammon — e Sócrates — atribuíram
à palavra escrita. Resumindo, o
remédio que deveria ampliar a nossa
memória, imaginação e sabedoria,
não passaria de um veneno, uma
forma de preguiça, uma maneira
de papaguear sem qualquer outra
profundidade para lá do literal.
Independentemente dos argumentos
apresentados — ambos têm a sua
pertinência —, a oralidade tem uma
magia prístina e inaugural. Ouvi,
há pouco tempo, Juan Villoro dizer
que as histórias não deviam começar
por era uma vez, mas sim por havia
uma voz. E acrescentou: "As histórias
são muito diferentes se contadas
pela voz de quem nos ama". De

Ilustração de Afonso Cruz

“

A minha avó morreu com 99 anos. Meteu-se com a
carbonária, traficou armas, escondeu judeus em casa durante
a Guerra, casou-se duas vezes, teve filhos e bisnetos, gostava
de ler, mas essencialmente de contar histórias

facto, a oralidade tem esse poder e a
importância das histórias que ouvi
em criança deve-se sobretudo à "voz
de quem nos ama".
A minha avó morreu com 99 anos.
Adormecia na cadeira de baloiço
onde sempre se sentava, a boca
aberta, a telenovela mexicana a dar
na televisão. A guitarra de fado que
estava no sótão era dela, mas nunca a
vi tocar. Meteu-se com a carbonária,
traficou armas, escondeu judeus em
casa durante a Guerra, casou-se duas
vezes, teve filhos e bisnetos, gostava
de ler, mas essencialmente de contar
histórias. Deixou de conduzir porque
teve um acidente e, depois disso,
não conseguiu voltar a sentar-se ao
volante. Antes do almoço bebia um
vermute, acompanhava a refeição
com vinho e rematava com um
whisky. Também gostava de anis.
De vez em quando bebia um à tarde
depois de fumar um Ritz. Não gostava
que lhe mexessem nas orelhas. Uma
vez bati na professora, disse-me
ela. Porquê? Porque me mexeu na
orelha. Viu o primeiro marido morrer
depois de ter sido preso e torturado.
Depois viu morrer o primeiro filho,
o Quim, que eu nunca conheci. E
eu, já a minha avó estava muito
velha, olhava-lhe o rosto enquanto
dormia, via as caretas que fazia,
como carregava o cenho ou sorria
articulando sons que eram quase
palavras.
À noite, depois de jantar, a minha
avó abria o Diário de Lisboa para fazer
as palavras cruzadas. Tinha uma
cábula debaixo da cadeira de baloiço,
escrita em papel quadriculado. Rio
de Itália, Pó, rio da suíça, Aar, porco,
tó, pedra do altar, ara. Nos últimos
anos de vida, dizia que Deus se tinha
esquecido dela, que já deveria ter
morrido. Estava cheia de histórias, de
memórias, de experiências, de vida,
quase um século, e era por isso que
já não tinha vontade de continuar,
sentia que tinha feito tudo, que se
tinha cumprido, que não lhe restava
mais nada para fazer. Tinha essa "voz
de quem nos ama" e por isso deixoume algumas das melhores memórias,
com um peso que nunca encontrei
na leitura e que me faria dar razão a
Ammon.
Smullyan conta que um menino,
Barry, com cinco ou seis anos, disse
certa vez que não queria chegar
aos 99 anos de idade. Quando lhe
perguntaram porquê, respondeu: "Se
ficar assim tão velho, posso morrer".
É verdade, mas por vezes acontece
com uma sensação de plenitude.

A oralidade tem esse poder e a importância das histórias
que ouvi em criança deve-se sobretudo à “voz de quem
nos ama”
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Ler mais, em Belém João Costa
O futuro dos
com o Presidente
Mais professores Politécnicos
Reportagem, p. 8
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Sobre o governo das escolas
Um manifesto inicialmente subscrito por 21 figuras ligadas ao ensino e à literatura, base de uma petição a apresentar
à Assembleia da República, defende o que considera uma “gestão democrática, participativa e inclusiva das escolas”,
entendendo que o atual modelo, entrado em vigor quando era ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues, confere
poderes excessivos aos diretores, “subalternizando o papel de todos os outros orgãos pedagógicos”. O documento apela
ainda a “um amplo debate para um modelo de direção e gestão alternativo”. Sobre o tema escreve aqui um dos seus
principais especialistas portugueses, prof. catedrático da Universidade do Minho, autor ou co-autor de vários livros
sobre ele e sobre outras matérias relativas à educação, algumas também editados no Brasil e traduzidos - e que é um dos
signatários daquele manifesto. E nas páginas seguintes sobre o tema se pronunciam também dois diretores de escolas,
nessa qualidade particularmente representativos, e um autarca que como tal participa no conselho geral de uma escola

i

Insistem alguns em reclamar mais
democracia nas escolas e nos seus
órgãos próprios de governo, em exigir
processos de decisão mais participados,
conferindo um mínimo de substância
aos discursos que sobre o “reforço da
autonomia da escola” se repetem há
30 anos, sem consequências de maior.
Há mesmo quem recorde que, não
obstante o conceito de “gestão democrática das escolas” ter sido evacuado
dos discursos políticos e da legislação
escolar, continua a ser um referencial
constitucional e, também, da Lei de
Bases de 1986.
Outros, porém, dão a tarefa da
democratização da escola por concluída
para passarem a pugnar pela sua
modernização, por uma gestão mais
eficiente e eficaz, mais competitiva e,
sobretudo, mais centrada na produção
de resultados escolares mensuráveis e
comparáveis. Só assim seria possível
acompanhar o “espírito empreendedor”, adotá-lo como eixo reformador
da administração pública e, no caso das
escolas, passar a pedir-lhes contas pela
produção de competências orientadas
para o mercado de trabalho e a qualificação da mão-de-obra. As perspetivas
da chamada Nova Gestão Pública - da
“Reinvenção do Governo” à “Nova
Governança” -, entre outras, têm

apoiado, à escala internacional, alguns
daqueles argumentos.
Outras posições garantem que as
escolas nunca foram tão democráticas
quanto hoje, destacando o papel político-estratégico do seu conselho geral,
os contratos de autonomia já assinados,
e, especialmente, o direito de gerir,
a capacidade e a responsabilidade de
gestão por parte do novo órgão unipessoal legalmente instituído em 2008, o
diretor. São defensoras de princípios
democráticos genéricos para a legitimação do conselho geral e da eleição,
no seio deste, do diretor. Defendem
uma conceção de autonomia das escolas mais alargada, mas com destaque

“

Não existe outra forma de
educar para a democracia
que não seja através da
prática da decisão, do
exercício da cidadania
ativa, em contexto
democrático
para a legitimidade, a centralidade e a
autonomia do diretor, com seus poderes concentrados e reforçados.

MARCOS BORGA

Licínio c. Lima

DEMOCRACIA E EDUCAÇÃO

A diversidade de posições, introdutoriamente esboçada, releva da adoção de
distintos referenciais político-educativos, a partir dos quais as relações entre
democracia e educação são equacionadas. Trata-se de matéria clássica no
pensamento pedagógico, com mais de
um século de debates, hoje esquecida,
ou desvalorizada. De John Dewey a
Paulo Freire, passando por António
Sérgio, melhor faríamos em lê-los e
debatê-los, do que em importar as
lógicas gerencialistas e lideracionistas
que, segundo o reputado John Smyth,
foram responsáveis, nos últimos anos,
por uma dos maiores “desastres”

internacionais no governo das escolas,
tendo outro especialista mundial,
Stephen Ball, destacado os impactos
nos professores, esmagados pelos “terrores da performatividade” em escolas
governadas pelos números.
Em Democracia e educação, de
1916, Dewey parte do princípio de que
a educação não tem um fim para além
de si própria, a nada devendo estar
subordinada senão a mais educação;
nem sequer à ideia de “preparação
para um futuro remoto”. Mas deve,
segundo ele, “participar na correção
dos privilégios injustos e da privação
injusta e não perpetuá-los”. A escola
democrática que propõe, a partir dos
ideais de autogoverno e do exemplo dos
municípios que vai buscar a Thomas
Jefferson, é uma escola de autonomia e
de liberdade, não edificada sobre a desconfiança relativamente a professores
e a alunos.
Em idêntico sentido, a Educação
Cívica (1915), de António Sérgio,
influenciada por Dewey, fará a apologia
da “escola-cidade” democraticamente
governada, do “município escolar”, inspirada pelo municipalismo
de Herculano, pela participação no
autogoverno como antídoto contra o
“autocratismo” das escolas portuguesas e contra a socialização dos alunos
para, uma vez adultos, aceitarem “apaticamente todas as bandalheiras”. A
participação nos processos de decisão,
em contextos de autonomia, a partir de
um dos mais duros ataques à burocracia escolar, será o que Paulo Freire
proporá no seu livro de 1967 Educação
como prática da liberdade, onde associa
a “participação verdadeira” ao conceito de “ingerência” nos destinos da
escola. E na sua última obra, de 1996,
Pedagogia da autonomia, concluirá
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“que uma pedagogia da autonomia
tem de estar centrada em experiências
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências
respeitosas da liberdade”.
Em síntese, a democratização do
governo de cada escola representa uma
questão política, articulada com as
teorias da democracia, e também uma
questão pedagógica, no sentido em
que não existe outra forma de educar
para a democracia que não seja através
da prática da decisão, do exercício da
cidadania ativa, em contexto democrático. A educação democrática tem
ainda sido fortemente associada à
igualdade de oportunidades de acesso,
permanência e sucesso dos alunos,
ao seu desenvolvimento sociomoral
e cívico e à sua preparação para uma
inscrição responsável no mundo social.
No que concerne aos professores, para
além dos seus direitos de participação,
tem sido muito destacado o seu papel
como decisores, sem o qual não existe
possibilidade de encontrar respostas
satisfatórias perante a complexidade
e diversidade de públicos, situações e
necessidades educativas. Os professores, ou se afirmam como decisores
educativos, não só a partir de regras
gerais heterónomas, mas também com
base em regras autónomas definidas nos
órgãos escolares, ou ficarão paralisados,
impotentes, desautorizados.
Finalmente, para os adeptos das
conceções sociocomunitárias de autonomia das escolas a participação dos
pais e encarregados de educação dos
alunos é crucial e deve ser desenvolvida;
tal como a intervenção de representantes da comunidade, do município e de
outras organizações da sociedade civil
nos órgãos de governo próprios de cada
escola deve ser assegurada, uma vez
que a descentralização de poderes para
escolas mais autónomas deve ser democraticamente legitimada e partilhada,
não podendo limitar-se ao reforço do
corpo de professores e educadores.
Porém, esta participação alargada só
faz sentido se ocorrer num contexto de
descentralização da administração do
sistema escolar e em órgãos de governo
dotados de autonomia substantiva e dos
respetivos recursos para a exercer, afastando-se de funções de mera execução
subordinada face às decisões já tomadas
pelo centro. Em tal caso, esse tipo de
autonomia meramente processual, ou
operacional, cedo se confrontará, como
tem revelado a investigação, com a
recusa de encenações democráticas e
de formas de cooptação dos atores por
via de uma participação fictícia, sujeita
a regras heterónomas e com pouco ou
nenhum conteúdo em termos de tomada de decisões. A passividade e a não
participação têm sido, quase sempre,
a resposta dada pelos atores naquelas
circunstâncias.

O MODELO DE GOVERNO DAS
ESCOLAS PORTUGUESAS

Colegialidade, eleição, participação
na decisão são as dimensões teóricas
e histórico-políticas que marcaram os
primórdios de uma “gestão democrática” de feição participativa e autogestionária, baseada em formas de
democracia direta e no exercício de uma
autonomia de facto, nunca formalmente outorgada, mas antes reclamada e

O GOVERNO DAS ESCOLAS

ensaiada entre 1974 e 1976.
A institucionalização da “gestão
democrática”, a partir de 1976-1977,
com base na democracia representativa, veio regular de forma detalhada
os processos eleitorais, normalizando
o funcionamento dos órgãos, embora, simultaneamente, garantindo a
exclusividade dos poderes de direção
estratégica ao Ministério da Educação,
através da reposição da tradicional administração centralizada e do retorno
do poder ao centro, onde sempre se
manteve e continua a manter-se, apesar do interregno autogestionário e dos
posteriores discursos sobre a autonomia das escolas. Embora assegurando
importantes dimensões democráticas,
como a colegialidade dos órgãos e a
sua eleição (conselhos diretivos e, mais
tarde, conselhos executivos), faltava o
essencial de uma prática democrática
não meramente procedimental, não
limitada a arranjos morfológicos e a
rituais eleitorais; faltava a participação
verdadeiramente democrática, com
conteúdo substantivo, materializada
no debate e na argumentação entre
alternativas e, sobretudo, na intervenção legítima nos processos de tomada
das decisões, em especial nos conselhos
diretivos e pedagógicos. Faltava democracia em sentido forte, e, assim, não se
cumpria o ideal da “gestão democrática” e da participação ativa, cidadã e
responsável acolhido pela Constituição,
mas que, entretanto, fora substituído
pelo regresso do poder de decisão ao
centro, através da legislação ordinária.
Atualmente, a erosão da democracia
na legislação escolar e da participação
democrática nas escolas foi elevada a
outro patamar, desde logo por decisão
expressa do legislador, através do
decreto-lei nº 75/2008. O problema
crónico da heteronomia agravou-se e
o diretor é o alvo contínuo de todas as
injunções, urgências, decisões e correções que continuamente fluem a partir
do centro, em muitos casos com a velocidade e a univocidade típicas de uma
burocracia eletrónica capaz de moldar
as realidades escolares e de sobre elas
manter uma vigilância permanente;
aparentemente desmaterializando
processos mas, inversamente ao que se
anuncia, racionalizando e formalizando
as realidades escolares sob o signo da
hiperburocracia. Nunca as possibilidades de controlo remoto a partir do
centro foram de tão grande intensidade, contrastando profundamente com
o discurso da autonomia.
Num contexto administrativo que
foi objeto de uma recentralização
de poderes em várias áreas, como
poderiam as escolas ser mais democráticas e autónomas? Escolas que, na
maioria dos casos, foram diminuídas ao
estatuto de “subunidades de gestão”,
já sem órgãos próprios, integradas em
agrupamentos, alguns dos quais de
grande dimensão e com uma dispersão
geográfica considerável.
O novo “modelo de gestão”, como
é geralmente designado, que nem por
uma vez se refere à categoria constitucional “gestão democrática”- implicitamente associada a uma gestão
ineficaz e incapaz de garantir “lideranças fortes”- antes evidencia uma certa
impregnação empresarial, criticando a
colegialidade como tecnicamente irra-

Licínio C. Lima

“

O problema crónico da
heteronomia agravou-se
e o diretor é o alvo
contínuo de todas as
injunções, urgências,
decisões e correções
que fluem a partir do
centro, contrastando
profundamente com o
discurso da autonomia
O diretor saiu amplamente
reforçado nas suas
relações para baixo e para
dentro da escola; mas é
um órgão singular (…),
mais subordinado perante
o poder da administração
É, por isso, notável a
concentração de poderes
que recai sobre a figura
de diretor, tanto mais
significativa quanto o
órgão supostamente de
direção estratégica só tem
existência quando reúne
cional e pouco responsável. Um líder,
um projeto, uma equipa da confiança
do líder, mesmo que amplamente
subordinados às políticas e às regras
do centro, são apresentados como racionalmente superiores à colegialidade
democrática.
Pretende-se, expressamente, favorecer as “lideranças fortes”, tomadas
como sinónimo de “boas lideranças
e lideranças eficazes” (Preâmbulo do
Decreto-Lei nº 75/2008). As eleições
são limitadas ao mínimo e reduzidos
os órgãos colegiais, favorecendo-se
a “hierarquização no exercício de
cargos de gestão” (como estabelece,
em reforço, o decreto-lei nº 137/2012).
Opta-se pela figura de diretor, “um
primeiro responsável, dotado da autoridade necessária para desenvolver o
projeto educativo da escola e executar
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as medidas de política educativa”, nele
se concentrando micropoderes vários,
transformando-o no pivot de toda a
organização escolar. Em respeito pelos
princípios constitucionais, mantém-se um órgão colegial que é definido
como de “direção estratégica”; um
“órgão colegial de direção” designado
conselho geral que, por sua vez, elege,
fiscaliza e pode destituir o diretor.
Contudo, as competências, os recursos,
a centralidade atribuída ao diretor e,
finalmente, a manutenção de uma
administração centralizada dificilmente poderiam resultar num conselho
geral como órgão de direção estratégica das escolas. A verdadeira direção
estratégica das escolas/agrupamentos
em Portugal continua a localizar-se
nos serviços centrais do Ministério da
Educação e o primeiro intérprete e responsável pela sua execução periférica
passou a ser o diretor que, por definição, não é um órgão de direção, mas
antes de administração e gestão (artº 18
do decreto-lei nº 75/2008).
O diretor saiu amplamente reforçado nas suas relações para baixo e
para dentro da escola, perante os seus
subordinados; mas, por outro lado, é
um órgão singular, mais isolado que
os anteriores conselhos executivos e
mais subordinado perante o poder da
administração. Definido pelo legislador como o “rosto da escola”, mais
facilmente será transformado no rosto
do Ministério junta de cada escola.
Mas pode permanecer, sob certas
condições, 16 anos consecutivos no
cargo; tem o poder de nomear e de
livremente demitir o subdiretor, os
adjuntos, os assessores, os coordenadores de estabelecimento e, ainda, de
selecionar uma lista tríplice de possíveis
coordenadores de departamento, de
entre a qual será eleito um dos nomes
previamente escolhidos, para além da
tradicional nomeação dos diretores de
turma. Isto significa, em forte contraste
com o modelo anterior, que as eleições
nas escolas/agrupamentos são quase
inexistentes, uma vez eleito, primordialmente, o conselho geral, configurando uma situação que não tem sequer
paralelo com o que ocorre, atualmente,
nas instituições do ensino superior.
Para além disto, o diretor preside,
por inerência, ao conselho pedagógico,
hoje fortemente menorizado, e também
ao conselho administrativo; evidencia
grande influência na composição do
conselho geral; apresenta-se como
candidato ao cargo com um projeto
de intervenção que, se em princípio se
deve adequar ao Projeto Educativo em
vigor, não deixa, segundo alguns casos
investigados, de poder ser tomado
como referência para inverter aquela
hierarquia; revela um poder de agendamento no interior do conselho geral
que lhe garante uma grande influência
neste órgão, apesar de, formalmente,
se encontrar impedido de votar. É, por
isso, notável a concentração de poderes
que recai sobre a figura de diretor,
tanto mais significativa quanto o órgão
supostamente de direção estratégica só
tem existência quando reúne. Segundo
dados de uma investigação recente,
o conselho geral surge, aos olhos dos
diretores, menorizado pelo Ministério
da Educação, mas também eles tendem
a não lhe reconhecer preparação sufi-

J

ciente, pelo menos no que concerne a
alguns dos seus membros. Finalmente
o conselho geral vê quase sempre o seu
funcionamento marcado pelo ritmo e
pelo conteúdo da agenda do diretor e
dos documentos que, sazonalmente,
este submete para aprovação.

NOTA FINAL

A figura de diretor tem sido o elemento
mais contestado desde 2008. Há muitas
razões para isso, especialmente a
excessiva concentração de poderes que
lhe foi cometida. Quanto à sua natureza
unipessoal, trata-se de uma rutura
que, simbolicamente, tem permitido
estabelecer conexões com os antigos
reitores e diretores, embora as situações
sejam bastante diferenciadas. Com
efeito, o valor da colegialidade encontra-se muito marcado, e valorizado,
pela história da “gestão democrática
das escolas”. No plano teórico, contudo, não é líquido que a colegialidade
seja automaticamente uma modalidade
mais democrática do que a unipessoalidade; tudo depende dos contextos, das
regras de eleição, dos participantes, das
competências a exercer e, muito especialmente, do sistema de fiscalização e
de pesos e contrapesos. E este último
revela-se débil, quando não inexistente. Isto significa que a substituição do
diretor por um conselho executivo, ou
de gestão, não asseguraria, necessariamente, mais democracia nas escolas,
quando o maior problema reside na
ausência de um verdadeiro órgão de
direção, capaz de cogovernar as escolas
com o Ministério. É esta a invariante
estrutural que impede, há quatro décadas, um governo mais democrático das
escolas portuguesas.
Sem alterar a organização do
Ministério e a sua natureza tradicionalmente centralizada podemos
continuar, indefinidamente, à procura
de “modelos de gestão” e a discutir alterações morfológicas mais ou
menos relevantes, mas o governo das
escolas não será alterado por essa via.
Já a aprovação de uma lei-quadro, ou
matriz de referência, que se limitasse a
estabelecer um conjunto obrigatório de
princípios, estruturas básicas e regras
de governação democrática, deixando
às escolas a construção do seu modelo
organizacional e de gestão, em articulação com o seu projeto educativo,
seria congruente com a tão propalada
autonomia. E nesse quadro, até mesmo
a questão do órgão de administração e
gestão, colegial ou unipessoal, poderia
ser deixada à decisão do órgão de
direção de cada escola, como de resto
aconteceu durante uma década através
do decreto-lei nº 175A/1998. Para além
disso, seria indispensável criar um
órgão de direção em cada escola com
recursos, tempo e comissões especializadas para poder definir a política
escolar, acompanhar e fiscalizar a ação
dos órgãos de execução dessa política
e dos seus instrumentos de ação. Tal
como reforçar a autonomia pedagógica
e o respetivo órgão de coordenação,
verdadeiro motor da atividade educativa das escolas. E pouco mais, para
além de limitar o exercício de funções
do diretor a um total de oito anos consecutivos. Talvez em menos de metade
dos atuais 72 artigos se pudesse tomar
tão importante decisão. J
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Sobre o tema da gestão das escolas, tratado já nas duas páginas anteriores, publicamos, como se disse, a opinião de dois
diretores e de um autarca, aos quais propusemos que nos seus textos repondessem à seguinte questão: concorda com o
atual sistema de direção das Escolas, nomeadamente com os poderes atribuídos ao diretor, preferia o sistema anterior
ou defende um sistema diferente - e porquê? Filinto Lima é o diretor do Agrupamento de Escolas Costa Matos, de Gaia,
e presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, José Eduardo Lemos é diretor da
Escola Secundária Eça de Queirós, da Póvoa de Varzim (e presidente do Conselho de Escolas, mas não escrevendo nesta
qualidade), e Luís Diamantino, também professor do secundário, é vice-presidente e vereador da Educação e da Cultura
da Câmara desta cidade. Na próxima edição publicaremos a opinião de associações de pais

Líderes democráticos

desconforto dos órgãos de
gestão. Neste sentido, trata-se de
confinar a eleição do diretor a um
reduzido número de elementos;
caso esse seja o entendimento,
resultante de uma discussão
pública e alargada, estes não se
opõem a ser eleitos diretamente
pelo universo do corpo docente
e não docente, para além de
representantes de alunos, pais
e encarregados de educação e
outros elementos da comunidade.
Contudo, trata-se de uma
questão político-ideológica,
trazida para a agenda política e

No decorrer do 3.º período
letivo, terão lugar as eleições
para o cargo de diretor, na maior
parte dos agrupamentos de
escolas e escolas secundárias
não agrupadas, pois chega ao
fim o 2.º mandato de quatro
anos. A limitação dos mandatos
é uma premissa do decreto lei n.º
75/2008 que substituiu o órgão
colegial - conselho executivo
(CE), pelo órgão unipessoal
- diretor. O corpo eleitoral
passou de algumas dezenas
ou centenas de elementos da
comunidade escolar (professores,
funcionários, representantes
dos alunos e dos encarregados
de educação…) para 21 elementos
que integram o conselho geral
(representantes dos professores,
dos funcionários, da autarquia,
dos alunos, da comunidade
local…), órgão que, entre outras
funções, elege e destitui o diretor.
De entre outras alterações

MARCOS BORGA

Filinto lima

“Trata-se de uma questão político-ideológica, trazida para a agenda política e
mediática por alguns sindicatos de professores”

emergentes do normativo, este
não foi forçada pelos então
presidentes dos conselhos
executivos (grande parte deles
atuais diretores), ou pelas

próprias escolas, mas antes
imposta pelo citado dipoma
legal, merecedor de reparo por
parte dos sindicatos da educação,
bem como provocando algum

“

O ME deverá olhar para
os diretores e membros
das direções executivas
dignificando uma função
exercida por professores
competentes,
empenhados,
experientes e habilitados
que trabalham quantas
vezes sem rede, por sua
conta e risco

O atual modelo é o melhor
José Eduardo lEmos
O atual modelo de administração
e gestão das Escolas, de 2008,
introduziu duas alterações muito
significativas em relação ao
anterior, de 1998. A primeira foi a
substituiçãodo conselho executivo
pelo diretor, ou seja, de um órgão
de gestão colegial por um órgão
unipessoal. Com esta simples
mas significativa mudança, a
responsabilidade nas Escolas
públicas passou a ter um rosto, uma
pessoa concreta, perfeitamente
identificada e conhecida de toda
a comunidade, a quem se podem
exigir respostas e contas. A
segunda foi a diluição do peso da
comunidade escolar na escolha

direta do órgão de gestão: uma
boa parte do poder de decisão na
escolha do diretor foi transferida
dos professores e funcionários para
novos protagonistas - a autarquia
e os representantes da comunidade
local.
Mesmo considerando algumas
debilidades que enunciarei
adiante, o atual modelo é o que
melhor responde às necessidades
de uma Escola Pública de
qualidade e o mais democrático
que tivemos depois do 25 de Abril,
porque mais do que qualquer
um dos anteriores reflete e
acolhe a diversidade de todos os
interessados locais na educação
dos jovens.
Para além dos professores,
funcionários e alunos, este

“

Seria um imenso
retrocesso (mudar o
que está) que em nada
beneficiaria a Escola
pública, antes pelo
contrário, desviála-ia da sua principal
missão, que é a de
proporcionar uma
Educação de qualidade
a todos os alunos do
ensino público

modelo trouxe à Escola e deu
representatividade e poder
efetivo aos pais, à autarquia e aos
representantes da comunidade
local. Foi com ele que o Estado
central transferiu uma parte
da responsabilidade da gestão
das Escolas e, por conseguinte,
da administração da Educação,
para os que são os primeiros
interessados (e os mais afetados)
por ela. Um enorme passo no
reforço da democracia, portanto.
Foi com ele que se abriu a Escola
à comunidade e se encontrou
um assinalável equilíbrio na
distribuição de competências e
responsabilidades pelos quatro
órgãos de administração e
gestão (conselho geral, diretor,
conselho pedagógico e conselho

mediática por alguns sindicatos
de professores. É curiosa a
incoerência desta posição, tendo
em conta a forma como é eleito
o secretário-geral de uma das
federações sindicais… Ou seja,
aquilo que é negativo nos outros,
é positivo para alguns (de acordo
com a visão destes).
Seja como for, é mais
transparente o atual modelo
de eleição do diretor, pois a
nomeação para o cargo por parte
dos governantes (jobs for the
boys?) faria desaparecer o valor
mais importante de Abril, o
que, em diversas situações, tem
sido desprezado e até esquecido,
em favor de outros interesses…
De lamentar que algumas
forças estejam embaladas com
pequenos fait divers, podendo ser
surpreendidas por novas ideias
gestionárias e gerencialistas na
Educação…
Se repararmos bem, grande
parte dos diretores das escolas (a
grande maioria ex-presidentes
de CE) valem-se da experiência,
pois exercem a função há
muitos anos, adotando práticas
colegiais, sendo reconhecidos
quase sempre pelas comunidades
educativas. São profissionais que
muitas vezes fazem de fiel da
balança educativa. Este equilíbrio
tem sido apanágio na defesa

administrativo), nos quais,
note-se bem, a comunidade
educativa está inequivocamente
representada.
Caso o Governo seguisse as
teses defendidas por alguns
“especialistas” que têm vindo
a criticar o atual modelo,
voltaríamos a ter uma gestão das
Escolas de cariz excessivamente
corporativo, maioritariamente
dependente daqueles que
nelas trabalham. Seria um
imenso retrocesso que em nada
beneficiaria a Escola pública,
antes pelo contrário, desviá-la-ia
da sua principal missão, que é a
de proporcionar uma Educação
de qualidade a todos os alunos do
ensino público.
A qualidade da democracia
que se vive nas Escolas, tal
como a da que se vive no
país, depende em muito da
capacidade de intervenção, do
envolvimento, da participação
e da responsabilização de todos
os elementos da comunidade
escolar, nomeadamente dos
professores. A pessoa que
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Mais autonomia
Entendo que o debate em torno
da democraticidade na escola está
enviesado. Assumo que não é em
torno da questão diretor/conselho
diretivo que gira a problemática da
democracia escolar, quer na ligação
da escola ao meio, quer na gestão
dos recursos (humanos, antes de
mais). Abreviando, direi:
1 - Que defendo o cargo de diretor (preferindo-o ao de presidente
de um órgão colegial), porque é
mais objetivo na responsabilização.
A comunidade sabe a quem pedir
contas pelo desempenho da escola.
Antes, essa responsabilidade era
(ou poderia ser) diluída por outros
membros do conselho dirtetivo.
A melhoria generalizada do desempenho das escolas, nos últimos
anos, não sendo porventura consequência direta desta alteração na
sua gestão (o tempo se encarregará
de o confirmar), revela pelo menos
que o novo modelo de direção não
foi entrave àquele progresso. Penso,
de resto, que a comunidade escolar
não pode estar permanentemente
a servir de cobaia ao experimentalismo (pedagógico ou, neste caso,
administrativo).

dirige a Escola é apenas mais
um ator, cuja ação se rege por
princípios legais e éticos, como
a de todos os outros. Por isso,
a utilização dos argumentos
da falta de democracia nas
Escolas ou da degradação da
sua qualidade, não é mais
que fumaça lançada sobre um
debate que se deveria querer
objetivo e transparente.
Obviamente, também não
colhem as recentes críticas de
que o diretor concentra em si
demasiados poderes e que é
uma figura autoritária, cuja
ação impede a convivência
democrática nas Escolas. Desde
logo, porque não se vê que
“poderes” são esses e em que
outros órgãos deveriam estar
sedeados. Nem os críticos os
identificam, nem apresentam
factos ou situações que possam
configurar autoritarismo ou falta
de democracia. Uma discussão
honesta impõe que o façam.
Mesmo considerando o atual
modelo o melhor, há quatro
aspetos que devem merecer
reflexão tendo em vista o seu
aperfeiçoamento:
1) No que diz respeito ao
recrutamento, o regime
híbrido de escolha do
diretor, caracterizado por
um procedimento concursal
seguido de eleição, não

2 - Defendo, no entanto, a
eleição direta do diretor, com um
colégio eleitoral mais vasto (e,
portanto, mais representativo) que o
atual conselho eral.
3 - Defendo, por fim, que o
diretor da escola (ou do agrupamento de escolas) deve ser mais
autónomo na gestão, que a escola
deve ter mais autonomia. Valendome da realidade que conheço
(porque, como representante da
autarquia, tenho acompanhado
muito proximamente a vida de
todos os agrupamentos escolares do
município da Póvoa de Varzim e sou
testemunha do trabalho aí desenvolvido), julgo que o diretor deve
dispor da autonomia financeira que
lhe permita, por exemplo, adquirir
bens na sua comunidade (não tendo
de recorrer à central de compras do
Estado, onde muitas vezes compra
menor qualidade a mais alto custo),
ou criar uma bolsa de contratação
dos professores mais adequados à
concretização de projetos específicos da sua Escola.
Finalmente, espero que a
educação, em Portugal, conheça
um período de estabilidade, tão necessária ao sucesso, e que a vontade
contínua de mudar por mudar seja
uma história do passado.

Filinto Lima

“

Merecendo uma
ampla discussão
pública (o atual
modelo) não pode
desaparecer,
por capricho
daqueles que, caso
adotassem práticas
tão participadas
como as das escolas
públicas, teriam
consciência do novo
fôlego dado à palavra
democracia

necessidade de existir um rosto
da escola (como se o presidente
do CE já não fosse esse rosto…),
mas na prática observou-se o
aumento da responsabilidade
dos diretores. Valem-se da sua
preparação (habilitações, cursos
de qualificação, formações
complementares…), da
experiência, de serem professores
(das principais mais valias para o
exercício do cargo)… A dedicação
destes docentes faz com que
se “afirmem boas lideranças
e lideranças eficazes”, à custa
do excelente desempenho que
colocam ao serviço da escola.
O ME deverá olhar para os
seus diretores e membros das
direções executivas, com uma
visão empreendedora e futurista,
dignificando uma função exercida
por professores competentes,
empenhados, experientes e
habilitados que trabalham
quantas vezes sem rede, por sua
conta e risco.
O diploma legal que
universalizou a direção executiva
e a figura do diretor, foi colocado
em prática nos últimos oito
anos, com algumas alterações;
merecendo uma discussão
pública e ampla no sentido de ser
avaliado, não pode simplesmente
desaparecer, por capricho
daqueles que, caso adotassem
práticas tão participadas como as
observadas nas escolas públicas,
teriam consciência do novo fôlego
dado à palavra democracia. J

o balanço dos interesses locais
representados no Conselho
Geral.

MARCOS BORGA

Luís Diamantino

intransigente da Escola Pública,
uma constante nas suas ações.
Os resultados obtidos
globalmente pelas escolas, na
avaliação externa (2011-2017),
demonstram bem a pertinência
deste modelo de administração
e gestão, que os diretores e
professores operacionaliz(ar)am
com qualidade e, contrariando
ideias de senso-comum, através
do exercício de liderança
democrática e partilhada.
O relatório mais recente
apresenta resultados que
permitem afirmar que “o
domínio Liderança e Gestão
evidencia, comparativamente
com os restantes domínios,
níveis de classificação mais
elevados” (p.20). De entre os
pontos fortes e exemplos de
asserções mais frequentes,
citados no documento, encontrase a “liderança democrática
e partilhada da direção,
que promove o sentido de
pertença e a identificação com
o Agrupamento” (p.32). Mais à
frente, na página 70, refere-se
que “a análise realizada (…) deste
relatório permite concluir que
os pontos fortes identificados
pelas equipas se concentram
predominantemente no domínio
Liderança e Gestão.”
A autora desta mudança
(órgão colegial deu lugar ao
órgão unipessoal) - a ex-ministra
da Educação Maria de Lurdes
Rodrigues -, argumentava com a

J

promove a transparência,
nem ajuda a credibilizar o
processo, uma vez que o
candidato mais votado pode
não ser aquele que apresenta
melhores argumentos
concursais. Ou seja, em
tese, quer o currículo quer o
projeto apresentados por cada
candidato perdem valor face à
eleição por voto secreto. Ora,
se o que verdadeiramente
conta na escolha do diretor é a
eleição, então justifica-se que
o processo de seleção tenha
por base, exclusivamente, a
eleição, verificados que sejam
os requisitos exigíveis para
apresentação a concurso.

2) O atual modelo apenas
permite a eleição de diretores
sem habilitação específica
quando a concurso não surja
nenhum candidato com essa
habilitação. Daqui resulta que
esta “exigência” descredibiliza
o cargo de diretor e menoriza
os eleitos, abrindo portas à
existência de diretores “de
primeira” e “de segunda”. De
facto, ou a habilitação específica
é necessária, obrigatória, e em
caso algum pode ser escolhido
diretor que não a possua, ou,
como defendo, é dispensável e,
em todos os casos, o conselho
geral poderá eleger qualquer
um dos docentes admitidos a

José Eduardo Lemos

concurso, tenham ou não essa
habilitação. Desta forma, para
além de se alargar o universo
de candidatos disponíveis,
impedia-se que o Estado
continuasse a utilizar um
expediente vexatório para
suprir a falta de candidatos
habilitados.
3) Com a transferência de
competências do Estado central
para as autarquias, iniciada
em 2008, passando, em muitas
escolas, o pessoal não docente
a estar vinculado a elas, as
autarquias ganharam uma
expressão eleitoral que pode
fazer desequilibrar em seu favor

4) Parece-me mal a falta
de simultaneidade entre o
mandato do diretor e o do
conselho geral que o elege.
De facto, a lei não impede que
um diretor seja eleito por um
conselho geral com composição
substancialmente diferente
daquele que o acompanha no
desenvolvimento do mandato.
Esta situação, bastante frequente
e estranha à lógica do modelo,
pode causar entropia e prejudicar
o desejável relacionamento
entre órgãos, o que seria de
evitar. Assim, a legislação
deveria caminhar no sentido
de fazer coincidir os mandatos
do conselho e do diretor, i.e.,
eleger primeiro o conselho e este,
depois de instalado, iniciar os
procedimentos para a eleição do
diretor.
O modelo não é perfeito,
concedo. No entanto, o debate
que se vier a fazer sobre os seus
méritos deve ser iluminado por
uma racionalidade que procure
o seu aperfeiçoamento e não
por uma lógica contaminada
pelo desejo (incontido)
de regresso a um passado
conhecido e que não foi capaz
de promover a qualidade da
Escola Pública. J
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João Costa

res de sucesso; o reinvestimento
na educação e formação de
adultos, através do Programa
Qualifica,pois a valorização do
conhecimento pelas famílias é
um fortíssimo preditor de sucesso; este conjunto de medidas
aprovadas pelas escolas, centradas na sala de aula, no trabalho
colaborativo entre docentes, nas
lógicas preventivas e na diferenciação pedagógica; a promoção
de mais inclusão dos alunos com
diferentes tipos de dificuldades,
em curso na revisão do decreto-lei 3/2008; o acompanhamento
dos projetos de intervenção desenvolvidos pelas comunidades
intermunicipais e pelos municípios; um reinvestimento significativo na formação contínua de
professores, através da disponibilização de várias linhas de
formação e da capacitação dos
centros de formação, estimulando-se as parcerias com
instituições de ensino superior
e a modalidade de formação
"oficina" para assegurar mais
impacto; e sobretudo o trabalho
em curso sobre o currículo, para
um trabalho potenciador de
aprendizagens significativas, de
desenvolvimento de projetos e
de integração curricular.

Prevenir o insucesso escolar
Trinta e dois milhões de euros para o Ministério da Educação contratar mais de 500 novos
professores. Eis os números do “reforço” de docentes, anunciados na semana passada,
destinados ao desenvolvimento de ações de promoção do sucesso escolar. O secretário de Estado
da Educação fala-nos das cerca de 3 000 medidas que integram o Plano Nacional de Promoção
do Sucesso Escolar, de que esta afetação de recursos é o “aspeto menor”, garante
Carolina Freitas

JL/Educação: Anunciou uma
nova verba ao dispor do
Ministério da Educação, na
ordem dos 32 milhões de euros,
para contratar 500 professores
que ainda estão em falta nas
escolas - um reforço que integra
o novo Plano Nacional de
Promoção do Sucesso Escolar.
Na prática, de que forma
irão estes docentes ajudar na
promoção do sucesso escolar?
Estes professores constituem um
reforço para a implementação
de medidas inscritas nos Planos
de Ação Estratégica das Escolas.
Os fundos estruturais devem
servir o propósito de estimular
medidas que serão progressivamente internalizadas nas
rotinas das escolas. São, assim,
instrumentos para ajudar a criar
uma infraestrutura que deverá
persistir mesmo quando os fundos já não estiverem disponíveis. Por outras palavras, estes
professores ajudarão a desenvolver medidas que complementam
outras já em curso, mas a sua
eficácia será avaliada por cada
escola para que se possam tomar
decisões de futuro sobre quais
adotar, efetivamente, na rotina
das escolas.
Pode dar-nos alguns
exemplos do trabalho que irão
desenvolver junto dos alunos?
As medidas inscritas são muito
variadas, sendo as de eficácia

LUÍS BARRA

Licenciado em Linguística,
pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, e
doutorado pela Universidade de
Leiden, Holanda, João Costa,
44 anos, secretário de Estado
da Educação, é prof. catedrático de Linguística na FCSH da
Universidade Nova de Lisboa,
onde desempenhou até novembro de 2015 a função de
diretor. É membro do Conselho
Científico do Plano Nacional de
Leitura, da Comissão Nacional
do Instituto Internacional
da Língua Portuguesa e do
Conselho Consultivo do Instituto
Camões.

João Costa “A educação começa quando a vida começa e que uma educação de qualidade desde o nascimento é fundamental
para se atingirem bons resultados na escola”

mais promissora centradas
na sala de aula. Estes recursos
adicionais permitirão concretizar estratégias suplementares de
reforço de algumas aprendizagens (projetos como ginásio de
leitura, sessões de envolvimento
parental, produção de materiais
partilhados entre professores,
etc.)
A contratação destes 500
professores será feita por via de
dois procedimentos concursais:
o Programa Operacional de
Capital Humano (POCH),
através de uma candidatura
liderada pela Direção-Geral
da Educação; e concursos que
já estão a ser abertos pelas
comunidades intermunicipais.
Qual o tempo previsto para
a conclusão deste processo?
Por outras palavras, quando
começam estes 500 novos
docentes a trabalhar nas
escolas?
Apenas a candidatura ao POCH
envolve a afetação de docentes.
Os docentes correspondem a
horários já pedidos pelas escolas
e que foram agora validados.
Estamos por isso em condições
de proceder à colocação dos

“

“Estes (500 novos)
professores constituem
um reforço para a
implementação de
medidas inscritas
nos Planos de Ação
Estratégica das Escolas.
(...) Tal afetação de
recursos é o aspeto
menor deste plano
Estamos a apostar em
planos centrados na
necessidade de agir
aos primeiros sinais de
dificuldade. Há uma
tradição forte de planos
remediativos (...), nós
quisemos que houvesse
uma lógica preventiva
e centrada nas
aprendizagens iniciais

recursos dos horários pedidos,
pelo que os professores estarão
na escola muito brevemente.
De acordo com o Ministério, o
Plano Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar teve a adesão
de 800 dos 811 agrupamentos de
escolas e resultou na aprovação
de 2900 medidas apresentadas
pelas escolas para promoverem
o sucesso dos seus alunos.
Além da contratação de mais
professores, que outras medidas
estão a ser/irão ser tomadas
nesse sentido?
É importante esclarecer que esta
afetação de recursos é o aspeto
menor deste plano. Como é evidente, quando temos percentagens de insucesso que rondam
os 30% no ensino secundário,
não é um professor a mais numa
escola que faz a diferença. O
Plano envolve várias medidas
em que estamos a trabalhar em
paralelo.
Por exemplo?
A universalização do pré-escolar e a revisão das Orientações
Curriculares, já que sabemos
que um pré-escolar de qualidade é um dos principais predito-

Sabemos que a maior parte
das medidas propostas pelas
escolas são dirigidas ao 1.º
ciclo, em particular ao 1.º ano
de escolaridade. Como vê esta
situação?
Com muito agrado. Estamos a
apostar em planos centrados na
necessidade de agir aos primeiros sinais de dificuldade. Há uma
tradição forte de planos remediativos - esperar que os alunos
reprovem umas quantas vezes e
desenhar planos de recuperação.
Ao desenhar este plano, quisemos
que houvesse uma lógica preventiva e centrada nas aprendizagens
iniciais. É um investimento de
médio-longo prazo, para que o
insucesso não chegue a acontecer. Esta aposta no 1.º ano atesta a
seriedade do Plano e das escolas.
Não estamos preocupados com
estatísticas, mas sim com aprendizagens. No 1.º ano não há retenções, pelo que o foco neste ano
reflete uma preocupação genuína
com a qualidade das aprendizagens e não com a geração artificial
de melhores números.
O Plano Nacional de Promoção
do Sucesso Escolar irá
atuar sobretudo ao nível da
intervenção precoce?
Sim, daí esta aposta no 1.º
ciclo e no pré-escolar. Estamos
também a preparar orientações
pedagógicas para o período 0-3,
em articulação com a Secretaria
de Estado da Segurança Social,
convictos de que a educação
começa quando a vida começa e
que uma educação de qualidade
desde o nascimento é fundamental para se atingirem bons
resultados na escola. J
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O futuro dos Politécnicos
Criados no final da década de 1970, os politécnicos promoveram a diversificação e a
democratização do acesso ao ensino superior
em Portugal. Progressivamente inseriram-se
no tecido regional e produtivo. No momento da
sua criação foi estabelecido um sistema binário
baseado numa definição de funções e barreiras,
que com o tempo foi perdendo sentido. A especificidade idealizada de início para universidades e politécnicos não tem hoje correspondência no terreno: “Prender o real em grelhas, é
aprisionar o presente e comprometer o futuro”.

O percurso seguido em Portugal pelo ensino
superior tem paralelo e é natural em grande
parte dos países europeus, designadamente com
a afirmação das escolas politécnicas no campo
da investigação e com a possibilidade de conferirem doutoramentos. Nesse sentido impedir
as escolas que têm condições reconhecidas “em
autonomia e rigor”, pela Agência de Avaliação
e Acreditação do Ensino Superior (A3Es), de
outorgar doutoramentos constituirá um forte
constrangimento ao desenvolvimento futuro
dos politécnicos.

Existe uma diversidade no ensino superior
e no interior de cada subsistema (por exemplo,
as Universidades do Algarve e de Aveiro comportam ensino politécnico). Essa diversidade,
enriquecedora, e que permite designadamente uma melhor adequação aos territórios
em que as instituições estão inseridas, não
pode mais ser concebida e realizada “a duas
cores” como têm pretendido o governo atual e
o anterior.
O futuro dos politécnicos é aqui tratado nos
textos de Rosário Gambôa e Pedro Lourtie.

A diversidade como eixo do
desenvolvimentos do ensino superior

“

A atual paisagem do
ensino superior em
Portugal é plural com
instituições diversas
entre si no seio de cada
subsistema ou do sistema.
As sobreposições ao nível
formativo entre os dois
subsistemas (Politécnico/
Universitário) são muitas

Escola Superior de Educação de Setúbal

RosáRio Gamboa
Um dos princípios mais glosados
como trave mestra do desenvolvimento do ensino superior tem sido,
e bem, o apelo à diversidade como
desafio de inovação, abertura e renovação das instituições, em sintonia
com um tempo onde a pluralidade
e a complexidade são as marcas de
água da contemporaneidade.
Porém, a questão da diversidade
quando equacionada, nos últimos
anos, nos programas dos ministérios
que têm tutelado o ensino superior,
surge sempre comprimida entre a
luminosidade da abertura que o con-

ceito parece induzir, e o seu acantonar rígido, em termos operacionais,
segundo uma distinção dicotómica,
onde toda a diversidade terá de
se reduzir a duas cores. Ou seja, a
orientação governamental do anterior
governo e do atual passa por enunciar
como desejável a diversidade no seio
do sistema de ensino superior, mas a
sua concretização realiza-se segundo
dois únicos modelos possíveis, cada
qual regulado por um figurino único, a
saber: cabe às universidades oferta de
formações de base científica e cultural
de espectro largo, numa mobilização
de áreas do conhecimento diversas
(desde as ciências sociais às ciências
exatas, engenharia, ciências da vida,

direito, medicina) e aos politécnicos as
“formações especialmente orientadas
profissionalmente”.
Mas o que são formações de âmbito
profissionalizante? Qual a base conceptual e pragmática desta distinção?
A medicina não prepara para uma
profissão? Economistas, psicólogos,
paisagistas, não são profissões? É
difícil de compreender como poderão
ser formados médicos, juristas ou engenheiros nas Universidades, capazes
de dar respostas às necessidades profissionais de alto nível nos hospitais,
tribunais ou empresas Industriais
sem uma preparação profissionalizante. Onde reside o fundamento da
distinção?

Se ao nível das formações
a paisagem do ensino
superior há muito deixou
de ser estritamente
binária, o mesmo
ocorre, obviamente
ao nível da I&D. Não
há ensino superior
sem investigação
e a investigação é
investigação
Se atendermos às orientações do
mercado e das profissões, melhor
compreendemos o anacronismo
destas balizas. O mundo do mercado
das profissões exige hoje, competências técnicas e científicas elevadas
alicerçadas numa base ampla e
flexível onde diferentes percursos,
ou reorientações de trajetos, ocor-

J

rerão com frequência. Não há uma
preparação para uma profissão tout
court. Há preparação em cursos que
se abrem para profissões, segundo
padrões complexos onde a teoria e
prática se comunicam, as soft skills e
hard skills são um todo e o desafio da
formação é para toda a vida.
A atual paisagem do ensino
superior em Portugal é plural com
instituições diversas entre si no seio
de cada subsistema ou do sistema.
As sobreposições ao nível formativo
entre os dois subsistemas (Politécnico/Universitário) são muitas!
Algumas remontam à génese do
próprio sistema de ensino superior
(o caso das engenharias), outras
nasceram fruto de uma ausência
de regulação justificável quer pela
necessidade de ajuste à evolução
conjuntural da sociedade portuguesa (mercado, profissões), quer
pelas tendências internacionais, em
particular derivadas da abertura das
universidades ao mercado.
Com efeito, esta última pulsão
forçou as universidades na sua articulação com o mundo exterior a uma
maior sensibilidade e capacidade
de resposta às solicitações vindas
do mercado, induziu-as a criarem
ofertas em formações de cariz tradicionalmente politécnico (turismo,
comunicação social, artes performativas, contabilidade,…), otimizando a
captação de estudantes e a articulação com o mundo do trabalho. Também os politécnicos criaram novas
formações, que ainda que situadas
no seu âmbito tradicional de ação,
confluíram para fomentar a atual indistinção ao nível da oferta formativa
entre os dois subsistemas.
Alguns estudos realizados (CIPES, 2015) demonstram que esta
indistinção é quase universal ao
nível da oferta dita politécnica, permanecendo, porém, nas formações
de oferta exclusivamente universitária, como o direito, a medicina, a
arquitetura, etc.
Se ao nível das formações a paisagem do ensino superior há muito
deixou de ser estritamente binária,
o mesmo ocorre, obviamente ao
nível da I&D. Não há ensino superior
sem investigação e a investigação
é investigação. As fronteiras entre
ciência fundamental, aplicada ou
orientada têm exclusivamente valor
de análise, não caracterizam nem
podem regular o que acontece no
terreno, no seio de uma pesquisa ou
de um projeto. Importa recordar que
a ciência contemporânea se faz na
miscigenação de áreas científicas,
linguagens, métodos; se constrói
pela/na confluência de disciplinas
e atores muitas vezes oriundos de
lugares fora da academia. A flexibilidade ou o dinamismo tão caros à
ciência não são compatíveis com a
substancialização das modalidades
de I&D em tipos definidos de modo
estanque e dicotómico.
A tipificação da I&D em função
do subsistema onde realiza (politécnico/universidade), é um mecanismo redutor e falacioso, como o
é a distinção profissionalizante enquanto identidade exclusiva e única
das formações politécnicas.
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E neste mesmo cruzar de linhas
rígidas que se ergue ao abrigo de
especulações infundadas, falsas
representações e velhos preconceitos, a descredibilização da pretensão
dos politécnicos conferirem o grau
de doutor.
Hoje, o doutoramento ocorre num
momento e com objetivos diferentes dos de há uns anos: condição de
entrada na carreira e não o termo de
um percurso, o doutoramento visa o
desenvolvimento de “competências,
aptidões e métodos de investigação associados a um domínio científico” (decreto-lei 74/2006). As sociedades de
conhecimento exigem na sua dimensão
social, cultural e económica, a incorporação de conhecimento nos bens e
serviços, e o conhecimento constrói-se
no estudo e na investigação.
O grau de doutor é, assim, como
o dizem em uníssono os presidentes
dos Conselhos Gerais dos Politécnicos, um repto ao desenvolvimento
do país e das instituições. Caberá
à Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3Es),
em autonomia e rigor, avaliar o
cumprimento dos critérios exigidos,
independentemente do nome da
instituição.
A impossibilidade administrativa
de conferir o grau de doutor limita
o desenvolvimento da I&D e, num
círculo sistémico, o acesso a fontes
de financiamento e desenvolvimento (candidaturas a projetos internacionais), o posicionamento na
comunidade académica e científica
internacional, a competitividade
junto de empresas, a atratividade de
estudantes internacionais.
A diversidade no seio sistema
de ensino superior é urgente e
necessária. As instituições não são
todas iguais, quer entre os politécnicos, quer entre as universidades,
e essa é uma riqueza que deve ser
preservada e estimulada, quando
se pretende um sistema de ensino
superior dinâmico e versátil, comunicando numa rede mais efetiva. A
diversidade não pode enraizar numa
noção substancialista, cristalizada
no tempo que se impõe ao arrepio
das instituições e os seus contextos,
segundo uma missão tipo único
para cada subsistema, imposta por
proibições injustificadas de caráter
administrativo. A diversidade não se
fomenta pela construção de muros
de separação que erguem barreiras em vez de unir, comunicar,
integrar; antes nasce do estímulo à
iniciativa, do reforço da identidade
criadora, da aposta na competitividade colaborativa potenciando
recursos humanos e infraestruturais que tanto custaram a adquirir;
emerge da autonomia e da responsabilidade e sempre, sempre, num
compromisso sólido e profundo com
os objetivos das regiões e do país.
Hoje, o mundo é global e local;
gera e alimenta-se da multiplicidade
sem fronteiras, num sistema aberto
altamente complexo. Prender o real
em grelhas, é aprisionar o presente e
comprometer o futuro.
*Rosário Gambôa é presidente do Instituto
Politécnico do Porto, o maior do país
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O desafio do desenvolvimento
Pedro Lourtie
O tema genérico, proposto para
este artigo, é o do futuro dos politécnicos. Para entender para onde
vão, podem ou devem ir, importa
perceber a dinâmica de evolução.
De onde vêm, como evoluíram e
como estão a evoluir os politécnicos, com este ou outro nome, no
nosso e noutros países.
Em Portugal, os politécnicos
nasceram na década de 70 do século
passado. Num movimento que então
igualmente se verificava noutros
países. A criação de instituições que
oferecessem formações superiores diferentes das que existiam
nas universidades e que estas não
estavam vocacionadas ou dispostas
a oferecer.
As exigências de qualificação em
áreas não existentes nas universidades, antes realizada através
de formação profissional, a nível
secundário ou pós-secundário,
levaram a que passassem progressivamente a ser oferecidas em cursos
superiores. Esta evolução verificou-se no momento de criação dos
sistemas politécnicos, mas continuou, como é o caso em Portugal,
da enfermagem, em 1988, e das
tecnologias da saúde, em 1993.
A evolução do conhecimento
em geral, incluindo as exigências
crescentes dessas áreas introduzidas no ensino superior por via do
subsistema politécnico, levou a que
o nível das qualificações oferecidas
neste subsistema fosse aumentando.
Uma evolução que se tem verificado
em todos os sistemas politécnicos
europeus, embora o ritmo da evolução e a fase de evolução em que se
encontram seja diversa.
Em alguns sistemas de ensino
superior, a investigação tem-se desenvolvido de uma forma não muito
explícita ou programada, mais
consequência das solicitações do tecido socioeconómico e da crescente
qualificação dos seus docentes.
Noutros países, cientes do papel que
as instituições politécnicas têm no
desenvolvimento, estas foram criadas desde o início com uma missão
de investigação. Com o reforço da
investigação, da qualificação dos
docentes e das exigências de conhecimento da sociedade, a outorga de
graus de 2º e 3º ciclo torna-se um
caminho natural.
É assim que atualmente as
instituições politécnicas oferecem,
em vários países europeus, o grau
de doutor. Naqueles em que ainda se
não chegou a este ponto, a possibilidade legal de outorga do grau
de doutor é uma questão de tempo.
Assim como também é expectável a
resistência das universidades a que
esta evolução tenha lugar, não só em
Portugal.
Nos sistemas unitários, em que
só existem universidades, mesmo

Campus 2 do Instituto Politécnico do Porto

que algumas se designem por
universidades politécnicas como
em Espanha, o desenvolvimento
de novas qualificações superiores
aconteceu dentro das instituições.
O que significa que a oferta de
doutoramentos, em áreas que nos
sistemas binários são consideradas
politécnicas, se faz dentro da mesma
instituição. Modelo híbrido que em
Portugal existe em universidades
como a de Aveiro ou do Algarve, mas
que, com a integração de escolas de
enfermagem em universidades, está
mais generalizado do que se possa
pensar, face à defesa que há quem
faça do sistema binário.
A questão central é se esta evolução é positiva ou põe em causa as
respostas que o sistema de ensino
superior deve dar às necessidades de
formação, de produção de conhecimento e de prestação de serviços
qualificados à sociedade. Porque é
certo que a limitação dessa evolução
conduz a incongruências, como
doutoramentos a ser oferecidos por
universidades, quando as competências necessárias à sua acreditação
estão em politécnicos.
Um dos argumentos que usualmente é avançado para defender
a natureza binária dos sistemas de
ensino superior é necessidade de
diversidade, de forma a responder
às necessidades da sociedade, que
são diversas, sejam as dos formandos ou as das empresas e serviços.
No entanto, há múltiplas formas de
assegurar a diversidade, não apenas a
diversidade institucional. Mesmo no
caso de sistemas binários, se dentro de
cada um dos subsistemas, politécnico
e universitário, não houver diversidade, o resultado é muito redutor.

“

Para quem conhece
a realidade do ensino
politécnico, em Portugal
e na Europa, é claro
que permitir que os
politécnicos possam
outorgar o doutoramento
é, hoje, um passo natural.
O modelo institucional
para o enquadrar não
precisa de corresponder
a uma rotura, podendo
ser dado através de uma
evolução do modelo atual

Sem perder de vista que o ensino
superior, tanto no que se refere a
formação como a investigação,
tem finalidades que são universais,
qualquer instituição de ensino
superior deverá ter uma estratégia
e um projeto que tenha em conta o
contexto em que se insere, nacional,
regional e até local. É assim que o
projeto do Politécnico de Leiria não é
o mesmo do de Beja e a Universidade
de Lisboa é diferente da UTAD.
Em Portugal, um argumento que
tem sido avançado para manter o
sistema binário, e não permitir aos
politécnicos conferir doutoramentos, é a pretensa incompatibilidade
entre cursos de técnicos superiores
profissionais (TeSPs) e doutoramentos. Se, por absurdo, essa incompa-

tibilidade existisse, seria necessário
obrigar as universidades de Aveiro
e do Algarve a optar entre oferecer uns ou outros. Mas a realidade
destas instituições desmente essa
incompatibilidade.
A natureza do doutoramento
evoluiu significativamente nas últimas décadas, por exemplo, com os
doutoramentos em artes performativas, com uma parte prática muito
significativa, ou com o que, em
alguns países e instituições, se designa por doutoramento profissional. O que é um argumento a favor
da existência de doutoramentos em
politécnicos, se a finalidade destes é
formações profissionalizantes.
A diversidade no ensino superior é tema de discussão há muito
tempo. Parece consensual que para
necessidades diversas, individuais e
sociais, são necessárias instituições
diversas. No entanto, não há consenso sobre se é melhor conseguida
por via da diferenciação externa,
entre instituições, ou interna, no
seio de cada instituição. E os instrumentos de diferenciação não se
resumem ao quadro legal e incluem
outros instrumentos de política,
como o financiamento ou o sistema
de garantia da qualidade.
Finalmente, temos ouvido o
ministro da tutela afirmar, quando se
discute a necessidade dos politécnicos
concederem doutoramentos, que
isso levaria a transformar “um bom
politécnico numa má universidade”.
Feita sem mais, esta afirmação carece
de sentido, não passando de um sound
bite. Sobretudo quando se sabe que
as universidades têm tido uma deriva
profissionalizante, em parte favorecida pela definição, no quadro do
Processo de Bolonha, de objetivos de
empregabilidade dos diplomados em
geral. E que a preocupação com a empregabilidade é claramente afirmada
pelas universidades, veja-se o recente
texto no JL da presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa,
Leonor Beleza.
Para quem conhece a realidade do
ensino politécnico, em Portugal e na
Europa, é claro que permitir que os
politécnicos possam outorgar o doutoramento é, hoje, um passo natural. O
modelo institucional para o enquadrar
não precisa de corresponder a uma rotura, podendo ser dado através de uma
evolução do modelo atual, até mesmo
sem acabar com o sistema binário,
apenas tornando-o um pouco mais
híbrido do que já é. O desenvolvimento
do país, no que diz respeito à disponibilidade de conhecimento e à sua incorporação no tecido socioeconómico,
incrementando a competitividade do
país, ficaria bem servido.
* Pedro Lourtie é presidente do Conselho Geral do
Instituto Politécnico de Leiria, foi secretário de
Estado do Ensino Superior e participou no lançamento do Ensino Superior Politécnico em Portugal
links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com
inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt
www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas
www.youtube.com/user/inquietPedagogicas
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Escritores e alunos em Belém

Ler mais e melhor, na casa do Presidente
Estimular a leitura é o principal objetivo de “Escritores em Belém”, uma iniciativa inédita da Presidência da República
que junta escritores de livros infanto-juvenis e alunos do ensino Básico e Secundário, no Palácio de Belém, para
uma conversa em torno de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura. O JL/Educação esteve no segundo
encontro, no passado dia 24, com a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez e alunos da escola EB 2,3 Navegador Rodrigues
Soromenho, de Sesimbra. Marcelo Rebelo de Sousa não era para vir, mas apareceu

JOSÉ CARLOS CARVALHO

JOSÉ CARLOS CARVALHO

Apareceu sem alarde, como quem
chega atrasado a uma conferência e
quer passar despercebido para não
atrapalhar. Apareceu sem ninguém
o esperar. Ficara claro, logo no
momento da receção dos alunos
no Palácio de Belém: “O Presidente
não vai estar presente por falta de
espaço na agenda”. Isabel Alçada,
anfitriã da iniciativa, fez questão de
dizê-lo no início, para não alimentar a expectativa que se fazia sentir
na sala. Todos queriam ver o Presidente da República, ali, em carne e
osso. Mas a escritora, ex ministra da
Educação e agora assessora para a
Educação do chefe de Estado, lembrou o que estava programado para
a próxima hora e meia que passariam no Palácio: “Vão conversar
com a escritora Maria Teresa Maia
Gonzalez, depois vão conhecer o
Museu da Presidência da República,
e ao meio-dia têm uma surpresa
à vossa espera na varanda”. Veio
uma nova onda de entusiasmo, que
logo se dissipou - “Não, não será o
Presidente”.
Foi assim que, quando já ninguém o esperava, Marcelo Rebelo
de Sousa apareceu. Eram 11h50.
Durante 50 minutos, os alunos de
duas turmas do 5.º ano da EB 2,3 Navegador Rodrigues Soromenho, de
Sesimbra, esqueceram a vontade de
conhecer Marcelo e mergulharam
no encontro com Maria Teresa Maia
Gonzalez. Sabiam o seu nome de
cor, tinham lido vários dos seus livros. Entre eles, A Viagem de Bruno,
que leram todos, em conjunto, na
sala de aula, como ‘pretexto’ para o
encontro com a escritora no Palácio
de Belém. As perguntas eram, por
isso, mais que muitas. Enquanto uns
aproveitaram para esmiuçar o rumo
dos enredos e das personagens,
outros interessaram-se mais pelo
processo criativo da autora. Afinal,
não é todos os dias que se conhece
um escritor - e houve mesmo para
quem esta fosse a primeira vez.
Maria Teresa Maia Gonzalez
escolhia a qual dos ‘dedos no ar’ dar
a palavra quando chega Marcelo.
Entra pela porta dos fundos e senta-se na última fila, quieto, como
um aluno atento. O burburinho foi
geral. A ‘notícia’ espalhou-se como
rastilho de pólvora, segredada de

JOSÉ CARLOS CARVALHO

Carolina Freitas

Quando chegou, de surpresa, o Presidente sentou-se na última fila (em cima), depois falou junto à escritora convidada, Maria
Teresa Maia Gonzalez (à esqª), que (à dtª) fala com Isabel Alçada

ouvido em ouvido, fila após fila: “O
Presidente está sentado ali atrás!”.
Um a um, os alunos viravam a cabeça, querendo saber se era mesmo
verdade ou se a ‘notícia’ não passava
de um boato ateado pelo colega do
lado. A escritora e as professoras
tentavam manter a ordem, chamando-os de volta para a conversa e
disfarçando a sua própria surpresa.
Quando se tornou impossível conter
o entusiasmo das crianças, Isabel
Alçada quebrou o gelo: “Como já todos repararam, o Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa quis fazer-vos uma
surpresa”. E depois de uma breve
pausa, passou-lhe a palavra: “Já
que está aqui connosco, quer com
certeza dizer-vos alguma coisa”.
Marcelo continuou sentado na fila
de trás e disse: “Vieram conhecer uma

grande escritora, pois eu também
tenho perguntas para fazer. Gostava
de saber quais são os seus planos para
o futuro… Sobre o que vai escrever
o próximo livro?” Com esta atitude,
Marcelo mostrou, por via do exemplo,
qual o principal objetivo da iniciativa
"Escritores em Belém" - estavam ali
para falar com uma autora, a sua atenção devia por isso dirigir-se a ela e aos
seus livros, a presença do Presidente
era apenas um ‘extra’.
Para Isabel Alçada não restam
quaisquer dúvidas - no caso de
Marcelo Rebelo de Sousa, esse ‘extra’
é particularmente valioso por duas
razões: em primeiro lugar, por ser
um Presidente popular, com quem
a maioria dos cidadãos simpatiza,
incluindo os mais novos; depois,
porque o seu gosto pelos livros é

conhecido por todos, o que faz com
que o seu envolvimento em iniciativas como esta, de incentivo à leitura,
seja algo “natural”. Sem sombra de
artificialidade. “Há pessoas que, pela
sua imagem e pela proximidade que
transmitem ao outro (mesmo quando
são figuras públicas, como é o caso
do Presidente Marcelo), tornam-se
um símbolo, um modelo a seguir”,
diz, ao JL/Educação, Isabel Alçada.
“O grande objetivo do Programa
'Escritores em Belém' é incentivar
o gosto pela leitura; contribuir para
que Portugal se torne um país de
leitores. No fundo, o Presidente quis
com esta iniciativa valorizar a leitura,
a escrita, e também apoiar o trabalho
de todos os agentes que promovem a
leitura, sejam eles escolas, bibliotecas, professores, pais ou editores”.

Além dos encontros com escritores (que, nesta primeira fase, acontecerão todas as terças-feiras até ao
final de Maio), estão previstos outros
programas de “incentivo da vinda ao
Palácio”, avança ainda a ex-ministra da Educação. “No próximo ano,
vamos continuar com 'Escritores
em Belém' e temos muitas ideias
para trazer cientistas, ilustradores,
artistas plásticos, etc.”. Ideias que
só vêm reforçar a lógica de proximidade da Presidência à sociedade
civil, iniciado com iniciativas como
a abertura do Palácio aos cidadãos
uma vez por mês e com a Festa do
Livro que se realizou no Verão. “É
um sinal da abertura do Palácio de
Belém. Já existiam as visitas ao Museu da Presidência da República e ao
Palácio, mas este convite para ‘vivenciar’ a casa do Presidente é uma
novidade. Está a acontecer agora, e é
para continuar”, garante.
Maria Teresa Maia Gonzalez louva
a iniciativa: “Foi um encontro muito
bonito. O Palácio de Belém é, sem
dúvida, um ótimo cenário para se
falar de tudo, quanto mais de livros.
Era algo que nunca tinha imaginado. Vou guardar para sempre na
memória as carinhas de todos estes
meninos curiosos, com o rio Tejo
como fundo”, confessa-nos a autora
de A Lua de Joana ou O Guarda da
Praia, que todas as semanas do ano
letivo visita escolas, de norte a sul do
país, há 27 anos.
Para a escritora, o encontro em
Belém foi particularmente marcante também para as crianças pela
“surpresa fantástica” do Presidente.
Acertou, mas não em cheio. É que,
no fim, quando perguntámos aos
alunos o que mais tinham gostado
na visita, muitos ‘escolheram’ a
conversa com a escritora. E houve
mesmo quem tenha ido ao pormenor: “Gostei muito da frase que disse
de outra escritora [Sophia de Mello
Breyner Andresen]: 'De tudo quanto
vejo me acrescento'”.
A esta iniciativa do Presidente já
aderiram 30 escritores e mais de 250
escolas, públicas, privadas e cooperativas. Na primeira sessão a escritora
presente foi Luísa Ducla Soares. Entre
os próximos participantes estão Lídia
Jorge, Alice Vieira, Ana Maria Magalhães, António Torrado, Valter Hugo
Mãe, Inês Pedrosa , Afonso Cruz, Miguel Sousa Tavares, José Jorge Letria
e Afonso Reis Cabral.J
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Revista Camões

Os 400 anos da Feliz Lusitânia

«Belém na Grande Amazónia»: Belém do Pará, 2016. Composição gráfica da TEMPLE Comunicações, Belém do Pará, Brasil

«O que é que faz com que Belém
do Pará seja uma cidade diferente de
qualquer outra urbe do antigo Império
Português, da América e do próprio
Brasil?». A pergunta é dirigida pela
historiadora Maria Adelina Amorim
ao arquiteto brasileiro Flávio Nassar,

responsável e fundador do FÓRUM
LANDI/Universidade Federal da
Universidade do Pará, entidade consagrada aos estudos e reflexão sobre
o património de Belém do Pará. E as
respostas estão não só na entrevista que
Nassar dá à investigadora portuguesa

como um pouco por todos os textos que
fazem parte do nº 25 da Revista Camões,
dedicada a Belém de Pará, nos 400 anos
– assinalados em 2016 – de «uma das
mais importantes cidades de fundação
portuguesa, hoje uma metrópole internacional na linha do Equador».

O lançamento da revista, a
16 de janeiro, no Anfiteatro da
Biblioteca Nacional (BNP), em
Lisboa, contou com presença da
Presidente do Camões, I.P., Ana
Paula Laborinho, da Diretora-Geral
da BNP, Inês Cordeiro, e da coordenadora científica deste número
da revista, a investigadora dos
centros de História da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa
e de História de Além Mar da
Universidade Nova de Lisboa Maria
Adelina Amorim, tendo a apresentação estado a cargo do historiador
de arte Vítor Serrão. O lançamento,
no dia do encerramento das celebrações – que incluíram, nomeadamente, exposições na Biblioteca
Nacional de Lisboa (BNP) e no
Palácio de Mafra e um ciclo de conferências na BNP – dos 400 anos
da fundação da Feliz Lusitânia, o
nome original de Belém do Pará, na
«bocca do Rio das Amazonas».
Neste número da revista Camões
participaram académicos, especialistas, estudiosos e amantes da cidade,
quer das universidades do Estado
do Pará, quer portugueses que se
dedicam ao estudo desta «vasta e
instigante região». A revista assume
um «caráter multidisciplinar, em que
se privilegiam as áreas da História e
da Cultura, com ênfase na Literatura
e relações literárias entre o Pará e
Portugal, mas também do Direito,
do Urbanismo e da Geografia», entre
outras.

XII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas

Estudos portugueses com «panorama
entusiasmante» – Roberto Vecchi

- O que são os lusitanistas?
Os lusitanistas – o nome poderia parecer anacrónico e às vezes discutível
– são os estudiosos das culturas de
língua portuguesa. Não discriminados por disciplina (o grupo originário
limitava-se às áreas da linguística e
da literatura) e em contextos profissionais diferenciados. Predominam
a universidade e os centros de investigação, mas há lusitanistas também
independentes que exercem outras
profissões e intervêm a partir das
suas especialidades.

PLATAFORMA9

- Quais são objetivos da AIL?
A promoção dos estudos de vários
âmbitos nas culturas de língua
portuguesa, no signo da diversidade e da riqueza que marca todos
os âmbitos da disseminação da
língua. Somos os agentes (ou como
o JL uma vez disse, ‘os apóstolos’)
de difusão espalhados pelo mundo,
presentes nos cinco continentes.
É claro que a esse objetivo geral
correspondem ações específicas
como a plataforma9 (http://plataforma9.com/) [portal cultural do
mundo de língua portuguesa], que
foi inaugurada em Cabo Verde, por
ocasião do XI Congresso, em 2014,
e que é hoje o principal banco de
dados, no amplo leque das ciências
humanas e sociais de língua portuguesa, sobre iniciativas científicas e
culturais, financiamentos, bolsas e
emprego, formação., etc. A plataforma9 tem uma média mensal de
57mil visitantes. Ou como a edição
da revista Veredas, que foi lançada
no congresso do Rio, em 2001, por
Helder Macedo, e que hoje estamos
a atualizar com a editora Regina

FOTO NUNO SIMÃO GONÇALVES

A Associação Internacional de
Lusitanistas (AIL) vai realizar entre
23 e 29 de julho próximo, em Macau,
no Instituto Politécnico, o seu XII
Congresso. Sobre a preparação deste
fórum – que tem o apoio, entre
outras entidades, do Camões, I.P –
fala numa entrevista feita por escrito
o Presidente da AIL, o professor da
Universidade de Bolonha Roberto
Vecchi, para quem o panorama internacional dos estudos portugueses
nos últimos anos é «entusiasmante», graças aos investimentos feitos
por Portugal e Brasil.

Roberto Vecchi

Dalcastagnè (da Universidade de
Brasília), em vista dos novos desafios que garantam a qualidade e a
continuidade da tradição editorial.
Ou como os congressos trienais que
são o coração pulsante da vida da
associação, às vezes preparados nos
assim chamados Intercongressos,
que oferecem ocasiões temáticas e
geográficas intermediárias no triénio
de atividades. E pela primeira vez

estaremos na Ásia: o XII Congresso
será justamente em Macau de 23 a 29
de Julho, um espaço novo de diálogo
e contaminação, assim como foi o
nosso primeiro congresso em África
em 2014, no Mindelo.
- Quantos e donde são os associados da AIL?
Os associados medem-se sempre por
ocasião do congresso trienal, quando

J

Num texto de abertura, a
Presidente do Camões, I.P. escreve que a leitura da revista revela a
«acentuada matriz portuguesa» dos
primórdios de Belém do Pará, «que
consubstancia a sua identidade, ainda
hoje de profunda ligação a Portugal,
não só pelo seu património histórico
e arquitetónico, mas também pela
língua portuguesa falada no Pará, que
tem características diferentes do resto
do Brasil, mantendo uma proximidade
com a língua primitiva».
A criação, a 12 de janeiro de 1616,
da primeira povoação portuguesa
no interior da Amazónia por uma
expedição capitaneada por Francisco
Caldeira de Castelo Branco deu-se na
sequência da expulsão dos franceses
da região norte do Brasil, refere a
coordenadora científica deste número
da revista, Maria Adelina Amorim, no
texto introdutório sobre as celebrações
dos 400 anos da fundação de Belém
do Pará, tema que é mais desenvolvidamente tratado no artigo São
Luís, Santa Maria e Belém: conquista,
fundação e (des)governo, 1614-1618, da
autoria de Luís Costa e Sousa e Maria
Adelina Amorim.

BOLONHA EQUATORIAL

A também bolseira da Fundação para
a Ciência e Tecnologia e especialista
em História da Amazónia Colonial,
Missionação, Lusofonia e Literatura de
Viagens afirma que o batismo da povoação com o nome de Feliz Lusitânia
foi «como uma espécie de prognóstico

se renovam os órgãos. Digamos que a
bacia ampla que corresponde à nossa
newsletter envolve acerca de 1.300
associados espalhados por todos os
continentes. A concentração maior é
no Brasil e em Portugal, e na Europa,
com um significativo crescimento,
em particular na Europa do Leste.
Os congressos estão a abrir espaços
novos e potencialmente riquíssimos,
como África (a partir do Congresso de
Cabo Verde) e agora o desafio da Ásia.
(…) A tarefa que esta presidência assumiu foi equilibrar as
muitas iniciativas existentes e criar
as condições ideais para que os
associados possam encontrar um
ambiente favorável e aproveitar
melhor o seu potencial de diálogo
e de reflexão que é o verdadeiro
património da nossa comunidade.
- Que equilíbrios estão representados na direção da AIL?
O conselho diretivo foi reformulado
por iniciativa do então presidente
Elias Torres Feijó, em 2014, e corresponde à dupla exigência de garantir
uma governança sólida, ainda que
complexa (porque disseminada pelo
globo, mas em tempo de internet
isto tem-se tornado um problema
secundário), com duas vice-presidências (Claudia Pazos Alonso e Elias
Torres Feijó), um secretário-geral
(Vincenzo Russo), mas também uma
representação geográfica a mais
ampla possível. Por isso foi criado
um órgão como o conselho assessor,
hoje dirigido por Ettore Finazzi Agrò,
e constituído pelo organizador do
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‘Prospecto da Cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará, Joaquim José Codina. 20 de maio de 1784. Desenho aguarelado’.

que viria a ser uma das cidades de
maior influência lusa no Mundo»,
logo nascida «com a sua Rua Direita e
o cais na enseada aberta à insondável
floresta».
Conhecendo depois as designações de Santa Maria do Grão-Pará,
Santa Maria de Belém do Grão Pará e,
finalmente, Belém, a cidade foi desde
o consulado pombalino (século XVIII)
«capital do antigo Estado do GrãoPará e Maranhão, o mais importante
centro económico da época, esgotados que estavam os “fumos da Índia”,
o pau-brasil, o ouro e diamantes das
Minas Gerais», à época na dependência direta de Lisboa. «Belém e a
Amazónia seriam no período pombalino o principal objeto de atenção
do Estado português», que, em sinal
dessa importância, para lá enviou
«políticos – o próprio Governador
do Estado, Francisco Xavier de

Mendonça Furtado era irmão do
Marquês de Pombal –, cientistas,
artistas, cartógrafos, arquitetos, literatos, magistrados, homens experimentados de todas as artes e saberes».
Foi aqui que se firmou a enorme
pujança cultural de Belém, no dizer de
Flávio Nassar, que fala mesmo, para
o período pombalino na «presença
direta da Corte», entendida esta por
governadores-gerais do Grão-Pará
e Maranhão «imbuídos das ideias de
um Iluminismo Tardio». «Há uma
elite portuguesa que quer retomar um
projeto de Nação. Esses homens vêm
para cá com todos os seus acompanhantes, isso a que chamo de Corte, e
aqui vão ter uma influência específica,
vão deixar as suas marcas», considera
Nassar na entrevista publicada na revista. Maria Adelina Amorim recorda
que, «distante dos núcleos decisores
das regiões nordeste e sudeste do

Brasil, e fortemente ligado a Portugal,
o Pará apenas reconheceu a independência do Brasil a 15 de agosto de 1823,
quase um ano após a sua proclamação
no resto do país».
A ligação da cidade a Portugal
manteve-se mesmo para além daquela
data, «quer pelas diversas levas de
imigrantes portugueses que a demandaram já depois da independência do
Brasil, quer pela importância que a
Cultura portuguesa sempre teve para a
região», sustenta ainda Maria Adelina
Amorim, que fala também no seu texto
da «importância estratégica» da cidade
no contexto do Império Português, pelo
papel que teve na revisão dos limites na
região do Tratado de Tordesilhas e como
zona-tampão «face a franceses, espanhóis, ingleses e holandeses», permitindo a Portugal «manter o Amazonas
e sua vastíssima região debaixo do seu
sinal e administração».

Mas não só pela política essas
ligações são patentes. A ‘cidade
velha’, património histórico nacional
do Brasil, «mantém as características
urbanas e arquitetónicas da época da
fundação, com casas, ruas, praças,
igrejas, conventos e mercados de
matriz lusa». E no dizer de Adelina
Amorim, nem o crescimento da cidade pôs em causa «essa identidade que
a ligava/liga a Portugal», exemplificando a investigadora com o uso continuado de azulejos, «a decoração a
estuque dos interiores ou o mobiliário
de forte marca portuguesa».
A chamada à região de técnicos de
primeira plana da Europa, no período
que antecedeu a negociação das fronteiras, no século XVIII, tornou Belém,
no entanto, «um caso único em todo
o sistema do antigo império». Artistas
italianos – em que se destaca Giuseppi
Landi, da importante Escola dos

próximo congresso – Carlos Ascenso
André, do Instituto Politécnico de
Macau, e cinco colegas que expressam a diversidade também geográfica da AIL (dois europeus, um
africano, um brasileiro).

é ensinado é crescente. Carlos
Ascenso André, um histórico
da AIL, está neste momento na
condução deste projeto no Instituto
Politécnico de Macau. Foi por isso
uma opção quase obrigatória inscrever Macau no nosso horizonte.

des, como a comissão de honra,
encontram-se atualmente em
construção. Teremos algumas
personalidades de renome (escritores, ensaístas, professores…) que
falarão do Oriente na perspetiva
criativa ou artística. Outras personalidades intervirão sobre as potencialidades da língua portuguesa,
a mais-valia das culturas que se
expressam nesta língua. Quanto ao
amparo institucional, incluiremos
as instituições, no Ocidente e no
Oriente, que estão comprometidas
com a promoção e a divulgação das
culturas em que nos reconhecemos
como investigadores e estudiosos.

Brasil teve um efeito de reboque para
o contexto internacional. Graças aos
investimentos de instituições como
o Camões, I.P., temos uma rede
ampla de cátedras e de centros que
é um respaldo fundamental para o
crescimento do sistema como um
todo. Pelo crescimento do sistema da
investigação no Brasil, pelo menos
até tempos recentes, a multiplicação de projetos, ideias, praticantes
foi extraordinário. A AIL tem vindo
beneficiar destes avanços e, apesar
das crises, não só financeira, que assombram o presente, tanto europeu
como brasileiro, há mundos novos
que compensam a vitalidade, como
a Ásia justamente ou os EUA.

O CONGRESSO DE MACAU

- Qual é o tema e o programa do
XII Congresso da AIL?
Resolvemos não afunilar num
único tema o Congresso de Macau.
Uma associação como a nossa
encontra-se na diversidade. Por
isso temos dois pilares que são o
espetáculo da língua portuguesa no
mundo (num lugar como Macau,
que hoje reúne, provavelmente,
a principal oferta de formadores desta língua) e o encontro de
culturas (num momento historicamente tão crítico para falar de
encontros no plural). A ideia de
um lugar e de uma língua onde as
culturas justamente se encontram
é o nosso tema plural na pauta.
- Por que razão foi escolhida
Macau para palco do Congresso?
Normalmente escolhe-se o local do
congresso no congresso anterior
ou seja 3 anos antes. Depois da
Europa, América do Norte e do Sul,
África, um continente que faltava
era a Ásia. E é impossível ignorar
o enorme crescimento da língua
portuguesa e dos estudos que a ela
se associam neste momento, por
exemplo na China, com a construção de uma rede onde o número
de universidades onde o português

- Quantos congressistas estão já
inscritos e quantos são esperados?
Abrimos as inscrições no verão e o
número de comunicações inscritas
está a crescer exponencialmente,
sobretudo no final do ano passado.
Temos agora umas 90 propostas
enviadas que foram e estão a ser
examinadas pela comissão científica. Têm origem em inúmeros países, Europa e Brasil em particular.
Mas temos já, por exemplo, painéis
da Ásia em fase de articulação
que nos alegram muito, tal como
grande satisfação nos dá receber
painéis, por assim dizer, ‘mistos’,
com congressistas ocidentais e
orientais que se agregam estudando temas comuns.
As inscrições estão abertas até
abril e a nossa previsão é ter um
congresso com uns 200 participantes. Estamos particularmente
felizes porque percebemos que os
investigadores novos estão a captar
o espírito do congresso que é de
permanente renovação (…).
- É esperada a participação de personalidades de renome do mundo
académico ligadas aos estudos
lusitanísticos?
Tanto os convites às personalida-

- Como será feita a difusão das
conclusões?
Prevemos sempre um desenvolvimento das conclusões em volume,
que não são meras recolhas de atas,
mas a reelaboração em ensaios
das contribuições apresentadas. É
importante esta passagem, porque
o espírito dos debates e dos diálogos
dos congressos AIL se conserva pela
publicação, não das comunicações,
mas do que surgiu a partir das apresentações realizadas, que representam uma oportunidade de confronto
internacional única no âmbito dos
estudos de língua portuguesa.
- Qual é o panorama internacional dos estudos portugueses nos
últimos anos?
É uma paisagem entusiasmante. O
grande investimento que foi realizado em países como Portugal e o

- Que diferenças há entre lusitanismo, estudos portugueses e
estudos lusófonos (expressão que
por vezes é contestada…)
Creio que, mais do que em especificidades que separam, é oportuno
pensar no que há de comum. (….)
É claro que estudos lusófonos às
vezes evocam o conjunto complexo da ‘lusofonia’. Mas tem toda a
razão Cleonice Berardinelli quando,
por ocasião do XI Congresso no
Mindelo, observava que, mais do
que os nomes, conta o laço generoso de uma língua que se dissemina
em milhões de falantes sem as falaciosas pretensões da hierarquia e do
poder. Quem estuda as culturas de
língua portuguesa é um lusitanista
in pectore. Cabe a nós conseguir intercetar a sua atenção para a nossa
comunidade internacional e plural.

3

Bibiena –, fizeram de Belém «uma
das mais altas expressões, e única, da
melhor arquitetura e arte europeias
da altura». «A Belém de Landi, com
os seus palácios, conventos, igrejas e
edifícios civis, ainda hoje é um selo
de distinção em toda a América. A
Bolonha Equatorial».
A riqueza trazida pela exploração da borracha na Amazónia,
entre 1830 e 1860,permitiria depois
à cidade dotar-se de um conjunto de edifícios ao estilo francês da
Belle-Époque, com relevo para o
Theatro da Paz, seguindo o figurino
do Scala de Milão. Mas a riqueza
trouxe também à região «centenas
e centenas de portugueses», que
formariam em Belém «um novo
Portugal», segundo a investigadora,
que destaca a influência sobre a língua, que mantém «uma proximidade com a língua-mater, ainda hoje
denotada». «A Imprensa oitocentista revela bem a importância da
comunidade portuguesa fixada em
Belém», traduzida na existência de
instituições de portugueses aí residentes, na recetividade aos escritores portugueses, na religiosidade, e
nos produtos de origem portuguesa
da dieta belenense.
Na entrevista publicada na revista,
o arquiteto Flávio Nassar afirma
ainda que «Belém, no ambiente das
semelhanças das cidades portuguesas
espalhadas pelo mundo, foi uma das
mais relevantes, e esta importância
deixa marcas até hoje».

História
A Associação Internacional de
Lusitanistas (AIL) é uma das mais
antigas associações internacionais
de investigadores dos estudos em
língua portuguesa, afirma o seu
Presidente, o professor italiano
Roberto Vecchi. A AIL foi fundada em 1984, em Poitiers, e o seu
primeiro Presidente foi o Professor
René Lawton.
Depois do II congresso em
Leeds, em 1987, seguiu-se em 1990
um congresso em Coimbra, cuja
Universidade é, segundo Vecchi, «a
matriz da AIL, onde ela está formalmente sediada». Esse Congresso,
acrescenta o académico, deu à AIL
«dimensões relevantes» e uma
governação estável.
Roberto Vecchi destaca os «presidentes de excelência» da AIL – o
português Helder Macedo, a francesa Ria Lemaire, o português Carlos
Reis, a brasileira Regina Zilberman e,
antes dele, o galego Elias Torres Feijó
– bem como as «constelações de
colegas que avivaram a AIL», como
Onésimo Teotónio de Almeida,
Tom Earle, Ettore Finazzi Agrò,
Carlos Ascenso André, Peter Petrov,
Benjamin Abdala Júnior, Isabel Pires
de Lima, Ferenc Pal entre os outros.
«As raízes profundas e sólidas da
nossa associação são testemunhadas pelos dois presidentes honorários que temos, Cleoníce Berardinelli
e Helder Macedo», sublinha.

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:52)

4*

jornaldeletras.pt * 1 a 14 de fevereiro de 2017

J

Português Mais Perto

CENTRODEDOCUMENTAÇÃOEINFORMAÇÃODAPRESIDEN
CIADAREPÚBLICA,PALÁCIODEBELÉM_©TIAGOCASANOVA

A exposição Carrilho da Graça: Lisboa – que em 2017 vai prosseguir o seu
périplo internacional, na América Latina e na Europa, depois de, pela primeira
vez, ter sido mostrada fora de portas na Colômbia, em outubro passado –,
não é uma exposição sobre a obra do arquiteto português e os seus trabalhos
concretos, embora eles também lá estejam... É antes uma exposição sobre a
forma como Carrilho da Graça olha para o meio com que labora, «ilustrado
a partir da cidade sobre a qual tem trabalhado desde há mais de 30 anos:
Lisboa», segundo escreveram as curadoras desta exposição – Marta Sequeira
e Susana Rato –, apresentada pela primeira vez na Garagem Sul – Exposições
de Arquitetura, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de setembro de
2015 a fevereiro de 2016, e patente, entre outubro e dezembro, no Museo de
Arquitectura Leopoldo Rother, em Bogotá, com o apoio do Camões, I.P. e da
Embaixada de Portugal na capital colombiana.
Num texto que escreveram para o catálogo da exposição, as curadoras
afirmam que os materiais da retrospetiva de Carrilho da Graça «permitem
a nossa aproximação a uma teoria do território, enunciada numa planta e
numa maqueta de Lisboa, e reiterada pelas maquetas dos projetos». Segundo
elas, «trata-se de uma teoria que compreende o facto de as linhas e pontos
notáveis que caracterizam a topografia estarem na base dos percursos e
assentamentos humanos e, portanto, da construção da cidade e da sua
arquitetura».
Lisboa, acrescentam, é um «extraordinário exemplo» dessa teoria do
território: «os promontórios coincidem com os edifícios singulares, as linhas
de cumeada concordam com as primitivas vias de deslocação, enquanto as
linhas dos caminhos ao longo das meias-encostas e dos vales, e em conjunto
com as anteriores, estabelecem uma malha de percursos e desenham os
primeiros limites da compartimentação do território».
Através desta estratégia de análise, dizem, «Carrilho da Graça parece
procurar a revelação de uma espécie de permanência, de invariável prévia
‘que recebe a nossa existência e é marcada por ela’». O arquiteto e professor
«gosta de imaginar que ‘o
território possui uma estrutura
própria que constitui o sistema
inicial de suporte da vida do
homem neste planeta’».
Esta metodologia projetual
permite «uma síntese do
existente, distinguindo o
elementar do acessório, tendo
em conta a sua espessura
histórica, e desmentindo
a apregoada incompatibilidade entre o exercício da investigação e o
desempenho da prática», explicam as curadoras, para quem «o propósito de
que o projeto de arquitetura assenta na análise do território subjaz (…) a toda
a obra de João Luís Carrilho da Graça, que adquiriu o que melhor se poderia
denominar como ‘vocação territorial’».
A seleção de obras apresentadas na exposição, e no catálogo sobre
ela produzido pelas curadoras, «corresponde a um catalogue raisonné dos
trabalhos de Carrilho da Graça para a cidade de Lisboa». Além de muitos
edifícios existentes, estão representados projetos que não chegaram a ser
concretizados, bem como outras versões dos edifícios construídos.
A itinerância este ano por Espanha, França e quatro países da América
do Sul da exposição de Carrilho da Graça foi um dos projetos apoiados no
âmbito do concurso de 2016 de Apoio à Internacionalização das Artes da
Direção-Geral Artes. O Camões, I.P. associar-se-á ao projeto de circulação
internacional da exposição.
Depois de Bogotá, volta a ser mostrada na América do Sul, em São Paulo,
no Museu da Casa Brasileira em São Paulo, entre 1 de fevereiro e 19 de março,
voltando à Europa para ser exibida no Museu Marítimo de Barcelona (de 28 de
fevereiro a 30 de abril) e na École Nationale Supérieure de Paris Val de Seine
(de 24 de maio a 24 de junho). Seguir-se-ão o Centro de Exposiciones Subte de
Montevideo e a Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de la República (de 30 de junho a 6 de agosto) e a Bienal Internacional de
Arquitectura de Buenos Aires (de 16 de setembro a 15 de outubro).
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Exposição Carrilho da Graça:
Lisboa em périplo internacional

O ensino de Português Língua
Materna (PLM) vai ter desde este mês
de fevereiro um novo instrumento de
ensino a distância. A plataforma digital
Português Mais Perto, desenvolvida
pela Porto Editora, em parceria com o
Camões, I.P., no âmbito de um protocolo assinado em setembro passado, é
apresentada na próxima semana numa
cerimónia com a participação do secretário de Estado das Comunidades, José
Luís Carneiro.
O desenvolvimento da plataforma surge como resposta às novas
necessidades de ensino do português,
em resultado das alterações havidas
nos últimos cinco anos na emigração
portuguesa, que levaram a que um
número apreciável de crianças e jovens
que frequentavam a escola em Portugal
se deslocasse para o estrangeiro com os
seus pais, por períodos curtos, sem poder prosseguir os seus estudos de PLM.
Em setembro passado, José Luís
Carneiro referiu que os dados do
Instituto Nacional de Estatística (INE)
mostram que desde 2011, 485 mil
portugueses foram para o estrangeiro,
dos quais cerca de 285 mil regressaram
ao fim de menos de um ano. A tendência
temporária e circular da emigração está
a crescer, tendo as saídas temporárias,
nesse período, passado de 56% para
63% do total.
As famílias envolvidas nestas saídas
temporárias procuram manter a ligação

dos seus filhos com a língua portuguesa. No entanto, a atual oferta de
cursos de português Língua de Herança
(PLH) não integra o perfil linguístico
das crianças e jovens destas famílias,
que apresentam um desenvolvimento
linguístico análogo ao dos seus colegas
em Portugal.
A rede de Ensino Português no
Estrangeiro (EPE) atualmente existente,
em regime de ensino presencial, é dirigida às comunidades portuguesas e de
língua portuguesa já radicadas há muito
na Europa e nas Américas. Contudo, a
nova plataforma Português Mais Perto
terá também como uma das suas duas
valências o ensino em linha de PLH.
A plataforma vai assim permitir que
as crianças, adolescentes e jovens destas
famílias que emigram por períodos
curtos «não percam o contacto e o processo de aprendizagem da língua portuguesa», explicou José Luís Carneiro.
A nova plataforma permite ainda
aos filhos de famílias residentes no

Novas instalações do Centro
de Língua Portuguesa em Goa
As novas instalações do Centro de
Língua Portuguesa (CLP) do Camões,
I.P. em Pangim, Goa, foram inauguradas
a 11 de janeiro pelo primeiro-ministro
português, António Costa, durante a
visita àquele estado indiano.
O novo CLP localiza-se na rua de
Ormuz, numa zona central e muito
privilegiada, junto ao rio Mandovi e na
proximidade de importantes centros e
instituições culturais em Pangim.
Tem uma área aproximada de 300
metros quadrados e é composto por
sete divisões, que incluem duas salas
de aulas, uma sala de conferência, uma
biblioteca com um acervo bibliográfico
que conta com mais de 2.500 títulos,
uma sala de computadores, uma sala de
leitura e uma sala de reuniões.
Na inauguração, o primeiro-ministro salientou a importância de
promover a língua portuguesa, tendo
em conta os desafios da globalização,
e referiu a necessidade de se apostar
na internacionalização do português,
como ferramenta e instrumento de
trabalho nas relações interculturais, mas
também nos negócios. António Costa
acrescentou que a promoção da língua

exterior «aprender português em casa,
com acompanhamento e certificação» do Camões, I.P., adiantou em
janeiro, numa visita ao Reino Unido,
o secretário Estado das Comunidades,
que referiu ir ter a plataforma «duas
modalidades: ou de autonomia total,
com o apoio dos pais, ou de tutoria, que
terá a supervisão do Camões, I.P».
Segundo um documento do
Camões, I.P., «no contexto da leitura,
da gramática, da fonética, todas as
tarefas [da aprendizagem autónoma]
apresentarão as respetivas respostas,
num processo de autocorreção». O
documento frisa, no entanto, que «esta
‘aprendizagem autónoma’ requererá o
acompanhamento dos pais, dos encarregados de educação».
Outra preocupação do projeto
desenvolvido com a Porto Editora,
envolvendo profissionais e técnicos de
ambas as partes, é que ele «seja o ‘mais
amigável possível’ para as crianças».
À editora portuguesa, que há mais
de 70 anos se dedica à publicação de
edições na área da Educação, cabe «desenvolver todos os conteúdos e realizar
todos os investimentos necessários para
que a plataforma se apresente sempre
atualizada e capaz de responder às necessidades e expectativas dos seus utilizadores». Ao Camões, I.P. cabe validar
os conteúdos e, depois, a responsabilidade da modalidade com tutoria, tanto
do ensino de PLM como de PLH.
portuguesa pode e deve beneficiar da
posição estratégica de Goa no contexto
da afirmação da Índia como potência
mundial.
O novo CLP deve também afirmar-se
como um centro de difusão das culturas
dos países lusófonos e valorizar o sincretismo cultural que se desenvolveu em
Goa. A cerimónia contou com a presença
de Alina Saldanha, ministra do governo
de Goa, Nailini Singla, embaixadora
da Índia em Lisboa, Luís Filipe Castro
Mendes, ministro da Cultura, Manuel
Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, João da Câmara,
embaixador de Portugal em Nova Deli,
Rui Carvalho Baceira, cônsul-geral de
Portugal em Goa, entre outras personalidades portuguesas e indianas.

Camões, I.P.

FOT0S CAMÕES, I.P.
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Plataforma de ensino a distância
vocacionada para a emigração temporária

Av. da Liberdade, n.º 270
1250-149 Lisboa
TEL. 351+213 109 100
FAX. 351+213 143 987
www.instituto-camoes.pt
jlencarte@camoes.mne.pt
PRESIDENTE Ana Paula Laborinho
COORDENAÇÃO Vera Sousa
COLABORAÇÃO Carlos Lobato
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Anna Bolena
Ópera de G. Donizetti regressa ao Teatro Nacional de São Carlos, numa encenação de Graham Vick. A partir de 4 de fevereiro

AlmADA

BRAGA

Teatro municipal Joaquim Benite

museu dos Biscainhos

m Irmãos Catita

3ª

m Orquestra Gulbenkian
Com Orquestra Geração

até 26 de fevereiro

Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
3 e 4 de fevereiro – 22h

Direção musical de Ulysses Ascanio.
4 de fevereiro – 17h

T Fã

R. Abílio Beça, 27. tel.: 273 33 15 95
3ª

R. dos Biscainhos. Tel.: 253 204 650
A

D OM ., 9 H 30

ÀS

12 H 45

E DAS

14 H

ÀS

17 H 30

E Contas de Rezar

Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800

T Conchas

Texto de Regina Guimarães. Encenação de
Nuno Carinhas. Música dos Clã. Interpretação
de interpretação Fernando Gonçalves, Hélder
Gonçalves, Manuela Azevedo, Miguel Ferreira,
Pedro Biscaia, entre outros.
11 de fevereiro – 21h
12 de fevereiro – 16h

Encenação de Filipa Mesquita.
Interpretação e música de Ricardo Falcão.
4 de fevereiro – 16h
5 de fevereiro – 10h

ANGRA

9 e 10 de fevereiro – 15h

DO

HEROíSmO

museu de Angra do Heroísmo

Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800

E Os Dias do Cinema:
memória Projetada

T As Criadas
A

6ª,

ÀS

21 H 30 (7

A

10

DE FEVEREIRO )

7 a 10 de fevereiro

T Auto da Barca do Inferno
m Capitão Fausto

11 de fevereiro – 21h30

m luísa Sobral

14 de fevereiro – 21h30

até fevereiro

BRAGANçA

BEJA

Centro de Arte
Contemporânea Graça morais

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

R. Abílio Beça, 105. Tel.: 273 302 410
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

A

D OM .,

DAS

09 H 30

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

18 H

Exposição de escultura de Ricardo Tomás.
até 26 de fevereiro

ÀS

18 H 30

E Casa de Espanto. Em Torno da
Coleção da Caixa Geral de Depósitos
até 5 de fevereiro

Av. da República, 300. Tel.: 214 826 970
T ODOS

OS DIAS , DAS

10 H

ÀS

18 H

E Paula Rego: Old meets New
E Paula Rego: na Praia
até 26 de fevereiro

Primeira parte: Márcia Castro.
10 de fevereiro – 21h30

Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300
3ª a Dom., das 10h às 13h e das 14h às 18h

3ª

E A Reserva das Coisas
no seu Estado latente

Av. Rei Humberto II de Itália. Tel.: 214 848 900
A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Roque Gameiro: Uma Família de Artistas
até 22 de março

E Sílvia Patrício: Humanário
até 22 de março

Tel. (info.): 266 769 450

COImBRA

E Tourega – Património em meio Rural
até 30 de janeiro

museu Nacional machado de Castro
Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070
3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

Mostra de trabalhos de Fernanda Fragateiro.
até 28 de abril

Igreja do Salvador

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Tesouros Partilhados - O Brilho da
Seda em Tapetes Persas do Séc. XVI

museu de Évora

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

3ª

A

D OM .,

DAS

9 H 30

ÁS

17 H 30

até 26 de fevereiro

E Curiosidades de
D. Frei manuel do Cenáculo

Teatro Académico de Gil Vicente

até final de abril

m Adriana Calcanhotto e
Arthur Nestrovski: Das Rosas

até dezembro

A Cinema Em Família:
Cinema de Animação
4 de fevereiro – 11h

T 50 Toneladas

Conceção e direção artística Carlota Lagido.
Interpretação de Tiago Vieira, Carlota Lagido e
Antoine Pimentel.
8 de fevereiro – 21h30

T You Can’t Win, Charlie Brown

3ª

A

D OM .,

DAS

9 H 30

ÀS

17 H 30

E legado Francisco Barahona Fernandes

FARO
Teatro das Figuras

Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100

T Pangeia

A Partir dos Irmãos Grimm. Criação e Instalação
Visual/Sonora de Tiago Cadete. Interpretação
de Leonor Cabral e Bernardo Almeida.
1 de fevereiro – 10h, 11h30 e 14h30

T Caveman

Teatro da Cerca de São Bernardo

Texto de Rob Becker. Encenação de
António Pires. Interpretação de Jorge Mourato.
4 de fevereiro – 21h30

T Clube de leitura Teatral:
Os Homens e as Suas Sombras

Espetáculo para bebés, pela Companhia ATEJA.
5 de fevereiro - 10h30 e 11h30

9 de fevereiro – 21h30

Os inúmeros álbuns de fotografia
coligidos pela Rainha Dona Amélia e pelo
Rei D. Carlos tornam evidente o interesse
destes monarcas pela fotografia. A família
real foi retratada pelos grandes fotógrafos
Tirée par...
portugueses e estrangeiros, chegando até
nós imagens excecionais, em grande parte
desconhecidas. A exposição comissariada por L uis Pavão reúne cerca de 130 imagens
das coleções do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança e do Palácio Nacional da Ajuda., e é
produzida em parceria pela Fundação da Casa de Bragança, Palácio Nacional da Ajuda e Centro
Português de Fotografia.
até 21 de maio

Encenação de Armando Dourado.
Conceção e dramaturgia de Armando
Dourado, Helena Queirós e Luís Monteiro.
4 de fevereiro – 21h30

Centro Cultural de Cascais

4 de fevereiro – 21h30

Projeto do LAC – Laboratório de
Atividades Crativas que pretende
valorizar o património histórico
edificado reinventando a sua
representação fotográfica através
de imagens de grandes dimensões
na técnica de fotografia estenopeica.
até 26 de março

m maresia

Fundação Eugénio de Almeida

3 ª A 6 ª , DAS 10 H À S 12 H 30 E DAS 14 H ÀS
18 H ; S ÁB ., D OM . E F ERIADOS , DAS 15 H ÀS 19 H

E Património Através
do Buraco da Agulha

R. 34, 884. Tel.: 227 341 145

ÉVORA

até 26 de fevereiro

Pç. da República. Tel.: 239 855 630

Campo Mártires da Pátria.
Porto.Tel.: 222 076 310

Auditório de Espinho

m mariana Aydar & Dani Black

Casa das Histórias Paula Rego

Centro Português de Fotografia

E Tirée par... A Rainha
D. Amélia e a Fotografia

ÀS

E Sensibilidades

CASCAIS

Theatro Circo

3ª

ESPINHO

museu do Abade de Baçal

Cerca de São Bernardo. Tel.: 239 718 238

Leitura coordenada por João Maria André.
7 de fevereiro – 18h30

ElVAS

m Tom-Balalão

T Daqui Ninguém Entra

Texto de Vasco Gato. Encenação
de Luciana Ribeiro. Interpretação
de Inês Veiga de Macedo e João Ascenso.
9 de fevereiro – 21h30

m Sinergia

museu de Arte Contemporânea de Elvas

Cante flamenco por Argentina.
11 de fevereiro - 21h30

E Crystal Clear

m Concerto Promenade:
A História do Pequeno Alfaiate

3ª, das 14h às 18h; 4ª a Dom., das 11h às 18h
Mostra de obras inéditas de Augusto Alves e Silva.
até 16 de abril

Pela Orquestra Clássica do Sul, sob a direção
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a audiovisual » C colóquios / conferências » D dança » e exposições » m música » mD multidisciplinares » NC novo circo » P pedagogia » T teatro

de John avery e narração de Linda Valadas.
12 de fevereiro – 12h

FuNChaL
R. João de Deus, 13. Tel.: 291 211 090
a

6ª,

Das

9 h 30

às

18 h

até 5 de maio

D om .,

Das

10 h

às

18 h

3 ªa 6 ª , Das 14 h 30 às 18 h 30;
s áb . e D om ., Das 14 h 30 às 17 h 30

guaRDa

av. heróis de angola. Tel.: 244 834 117

T o Jogo das Pergunta

museu da guarda

R. Gen. alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
19 h

espetáculo para crianças. Co-Criação
de Cláudia Jardim e Patrícia Portela.
5 de fevereiro – 11h

D uma Luz no escuro

e Del Jardín del Bosco

Pelo Kayzer ballet.
10 de fevereiro – 21h30

exposição de pintura de Florencio maíllo.
até 5 de fevereiro

m Kind of magic & The Flashing
Voices - Tributo aos Queen

Teatro municipal da guarda

Concerto solidário a favor da aPPC-Leiria.
11 de fevereiro – 21h30

R. batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240

D a Tundra

m Festival montepio às
Vezes o amor: andré sardet

De Luís Guerra.
4 de fevereiro – 21h30

14 de fevereiro – 22h

m Kimi Djabaté: Kanamalu
9 de fevereiro – 22h

Teatro miguel Franco

av. Comb. Grande Guerra. Tel.: 244 839 680

guImaRães

T Ver Com olhos de sentir

espetáculo infanto juvenil, pelo Talaus Teatro.
5 de fevereiro – 15h

Centro Cultural Vila Flor

av. D. afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700

e Bufos

exposição de fotografia de José almeida Pereira.
3ª

a

s áb .,

Das

10 h

às

13 h

3ª

a

D om .,

Das

10 h

às

18 h

m Dryads Duo

2 de fevereiro – 19h

m há Fado no Cais: Teresa siqueira

P INsono. sonoscopia

Teatro José Lúcio da silva

encenação de Ricardo Neves-Neves.
Interpretação de Custódia Gallego, José Leite,
márcia Cardoso, Rafael Gomes, entre outros.
3 de fevereiro – 21h30

até 9 de outubro

às

Pç. do Império. Tel.: 213 612 400

4 de fevereiro – 21h

T a Noite da Dona Luciana

e Resende: anos 60

10 h

Centro Cultural de Belém

m sean Riley and The slowriders

LeIRIa

R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061

Das

a

Por Dirk henmrich e emília Tavares.
3 de fevereiro – 18h

3 de fevereiro – 21h

Lugar do Desenho Fundação Júlio Resende

D om .,

2ª

até 31 de março

goNDomaR

a

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230

e Faces: Retrato e
Identidade nas Doações e
Legados do museu de Lamego

e DéjàVu 1. (Des)cobertas

3ª

Lamego
museu de Lamego

museu henrique e Francisco Franco
2ª

C Conversas na Paisagem 2017:
Fotografia e Pintura

e Das

14 h

às

19 h

LIsBoa

D Point of You

Coreografia e interpretação
de anna Réti e Ricardo machado.
10 de fevereiro – 21h
11 de fevereiro – 19h

m orquestra metropolitana
de Lisboa: Para lá de schubert

Jonas alber - direção musical.
12 de fevereiro - 17h

m The Temper Trap
14 de fevereiro - 21h

Cinemateca Portuguesa

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

e Rui moreira: os Pirómanos

Biblioteca Nacional de Portugal

e Cosmic, sonic, animistic.
Coleção Permanente e outras obras

e Pela saúde, aviso-te!
os avisos ao Público no Portugal
moderno (ca 1770 - ca 1820)

Do Trajar e do Figurar

até 31 de março

R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155

e Das

14 h

às

19 h

até 5 de junho

até 31 de dezembro

museu de alberto sampaio

R. alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
D om .,

Das

10 h

às

18 h

a partir de 14 de fevereiro

museu marítimo de Ílhavo
Das

10 h

às

18 h ; D om .,

Das

14 h

às

18 h

e hermano Noronha: meia Laranja
até 2 de abril

até 31 de março

e o Traço Com Que Firo as
minhas Telas. Pintura e Desenho
de moita macedo (1930-1983)
até 26 de fevereiro

P Da Palavra à ação

aulas de iniciação ao teatro por suzana borges.
5 a 26 de fevereiro

a arte em Imagens.
os Filmes dos artistas unidos

av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª

a

D om .,

10 h

Das

às

18 h

e anúncio aos Pastores

Representações do sagrado e do quotidiano.
até 20 de fevereiro

e Portugal em Flagrante - operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro

e José de almada Negreiros:
uma maneira de ser moderno
3 de fevereiro a 5 de junho

m adriana Calcanhotto:
o milagre das Rosas
3 de fevereiro – 21h

m orquestra geração e
orquestra gulbenkian:
10 anos de orquestra geração

obras D. Chostakovitch, L. Freitas
branco, a. Vivaldi, entre outros.
3 de fevereiro – 21h
4 de fevereiro – 17h

m Recital de Piano por andrás schiff

obras de bach, bartók, Janácek e schumann.
12 de fevereiro – 19h

Culturgest

e alice Creischer

4 de fevereiro a 30 de abril

C a máquina do mundo
7 de fevereiro – 18h30

m Belcea Quartet e Jean-guihen Queyras
14 de fevereiro – 19h

galeria das salgadeiras

R. da atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881
3 ªa s áb .,

Das

15 h

às

21 h

m Festival Rescaldo

e exposição de Fotografia de eva Díez

10 a 18 de fevereiro

até 25 de março

Casa-museu Dr. anastácio gonçalves

espaço Novo Banco

maria matos Teatro municipal

e Fórmulas Naturalistas da arte moderna

2°

D Nova Árgea

av. 5 de outubro, 6. Tel.. 21 354 0923

av. Dr. Rocha madahíl. Tel.: 234 329 990
s áb .,

e Testemunhos da escravatura

Colóquio: 1 de fevereiro – 17h30
até 29 de abril

ÍLhaVo
a

até 19 de fevereiro

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

e Cadernetas de Cromos: 100 anos
do Cromo Colecionável em Portugal

T mãos enamoradas

3ª

e FeRIaDos

Fundação Calouste gulbenkian

Concerto para piano e desenho
de antónio Jorge Gonçalves e Filipe Raposo.
10 de fevereiro - 11h
11 de fevereiro - 15h30
12 de fevereiro - 11h30

1 de fevereiro – 15h

a

2ª

P Qual é o som da Tua Cara?

exposição de fotografia de edgar martins.
até 4 de junho

3ª

eNCeRRa

apresentação do filme A África de José de
Guimarães, de Jorge silva melo e miguel aguiar.
5 de fevereiro – 15h30

e Destinerrância - o Lugar
do morto é o Lugar da Fotografia

13 h

18 h ;

Instalação sonora interativa /
oficina de henrique Fernandes.
7 a 10, 14 a 17, 21 a 24 de fev. - 10h30 e 14h30
11, 18 e 25 de fevereiro - 11h
12, 19 e 26 de fevereiro - 11h00 e 14h30

C Comemoração dos 700 anos
do Diploma Régio em que
D. Dinis outorgou o Título
de almirante a manuel Pessanha

às

às

até 26 de fevereiro

av. Conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
10 h

10 h

e Fotografia de Cena
na era do Preto e Branco

Centro Internacional
das artes José de guimarães
Das

a Dom .. Das

e uma Viagem Ilustrada / World
sketching Tour de Luís simões

2ª a 6ª, Das 9h30 às 19h30 ; sáb., Das 9h30 às 12h30

2 a 11 de fevereiro

D om .,

3ª

al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

D guIdance 2017.

a

Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044

arquivo Nacional Torre do Tombo

até 3 de junho

3ª

Fundação arpad
szènes - Vieira da silva

exposição repartida entre a CmaG
e o mNaC - museu do Chiado.
até 26 de fevereiro

Pç. marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
a

6°,

Das

9h

às

19 h

e Da Fuga e do encontro:
Inversões do olhar
até maio

av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
Conceção e direção de andré Guedes.
2 e 3 de fevereiro – 21h30
4 de fevereiro – 18h30 e 21h30
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D A Tundra

Teatro Camões

direção e coreografia de Luís Guerra.
7 de fevereiro – 21h30

Parque das nações. Tel.: 218 923 470

D 1HD - Uma História da Dança

C Romantismo e Revolução

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.
1 de fevereiro - 11h30 (escolas)
4 de fevereiro - 16h

Por Michael Löwy e António Guerreiro.
9 de fevereiro – 17h30

M Moritz von Oswald & Rashad Becker
10 de fevereiro – 22h

T Coleção de Poemas
de Rita Taborda Duarte

Teatro da Politécnica

criação de crista Alfaiate, Rui Monteiro e
Bernardo Almeida. interpretação de crista Alfaiate.
11 e 12 de fevereiro – 11h e 16h30

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.

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, central Tejo
Todos os diAs , dAs

12 h

às

20 h . e nceRRA

à

3ª

E Dominique Gonzalez-Foerster.
Pynchon Park

3ª

E Eduardo Batarda. Misquoteros:
A Selection of T-shirt Fronts

exposição de pintura de sérgio Pombo.

E Liquid Skin – Apichatpong
Weerasethakul, Joaquim Sapinho
até 24 de abril

E José Maçãs de Carvalho.
Arquivo e Democracia
E Dimensões Variáveis

ccB. Pç. do império. Tel.: 213 612 878
A

d oM .,

10 h

dAs

19 h

às

E Obra Convidada: Retrato de
D. Francisco de Moura Corte Real,
3º Marquês de Castelo Rodrigo

R. serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148

Museu Coleção Berardo

E Visualidade & Visão - Arte
Portuguesa na Coleção Berardo II
até 12 de março

3ª

A

d oM .,

dAs

10 h

às

18 h

até 26 de fevereiro

E Amadeo de Souza-Cardoso /
Porto Lisboa / 2016-1916
E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna

exposição repartida entre o MnAc – Mc
e a casa-Museu dr. Anastácio Gonçalves.
até 26 de fevereiro

até 2 de abril

Museu da Música

R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990

E Cantores de Ópera Coleção de Gravuras do Museu

4 ª A d oM ., dAs 10 h às 18; s áB . e
d oM ., e nceRRAdo dAs 13 h às 14 h

E MNAC/ SONAE Art Cycles.
Segunda Edição: Debaixo do Vulcão

Museu do Oriente

3ª,

18 h ; 6 ª ,

dAs

10 h

às

12 h

E Viagens – Itinerários
de Memórias Silenciosas

18 h ; 4 ª

A

d oM .,

dAs

10 h

às

18 h

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

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
A

d oM .,

dAs

10 h

às

18 h

E Domingues Sequeira.
Pintor da História
até 12 de março

às

18 h , 4 ª

A

d oM .,

dAs

10 h

às

e

6ª,

às

21 h ; s áB ., à s 16 h

e

21 h

dAs

10 h

às

18 h .

10 h

às

18 h

Palácio Nacional da Ajuda

Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264

Todos os diAs (exceTo à 4ª), dAs 10h às 18h

d oM .,

dAs

10 h

15 h

ATé FinAL do esPeTácuLo .

T Reservado

encenação de Leonor Alcácer.
interpretação de cecilia sousa, helena
Laureano, João Ferrador e Leonor Alcácer.
4ª

A

s áB .,

às

19 h

2 a 25 de fevereiro

T Oitenta e Oito

A partir de A Gaivota de A. Tchekov. encenação
de david silva. interpretação de Ana sofia
nunes, Bibi Piragibe, carla Favinha, catarina
Brou Félix, Francisco Mousinho, entre outros.
3 e 4 de fevereiro – 21h45
5 de fevereiro – 16h

T Avenida Q

de Robert Lopez, Jeff Marx e Jeff Whitty.
encenação de Rui Melo. interpretação de Ana
cloe, diogo Valsassina, Gabriela Barros, inês
Aires Pereira, Manuel Moreira, entre outros.
A

s áB .,

às

21 h 30; d oM .,

às

16 h 30

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.
s áB .,

às

16 h ( FeVeReiRo

e ABRiL )

E Chávenas / Teacups

11 de fevereiro a 1 de abril

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

Teatro de Carnide

até 31 de abril

às

Az. das Freiras, 33. Tel.: 967 341 862

T Catch My Soul

Texto e encenação de Rui neto.
interpretação de sofia Ângelo e Tiago costa.

Panteão Nacional

campo de santa clara. Tel.: 218 854 820

E Reis e Heróis - Os Panteões em Portugal
até 7 de maio

18 h

E Do Trajar e do Figurar

exposição repartida entre o MnTd e
Museu nacional do Traje, com percurso feito
através do Parque Botânico do Monteiro-Mor.
até 30 de maio

T A História da Carochinha

espetáculo infantil pela companhia cativar .
5 e 26 de fevereiro – 11h30

A

d oM .,

dAs

s áB .,

às

21 h 30

Teatro Municipal de São Luiz

R. António Maria cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650

T A Noite da Iguana

Picadeiro Real
3ª

e

10 de fevereiro a 11 de março

Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850

estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
A

dAs

R. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200

6ª

Museu Nacional do Teatro e da Dança
3ª

s áB .,

Teatro da Trindade

4ª

até 19 de fevereiro

A doM ., dAs

A

8 de fevereiro a 2 de abril

18 h

até fevereiro

Pç. do império. Tel.: 213 620 000

3ª

14 h

E Azulejos Portugueses de
Padrão (Séculos XVII-XX)

Museu Nacional de Arqueologia
às

dAs

d oM .,

até 15 de abril

E Arquitetura Timorense

3ª

até 19 de março

14 h

A

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

até 28 de fevereiro

R. Madre de deus, 4. Tel.: 218 100 340

E Jun Shirasu: Azulejo
Em Viagem 1998 - 2015

dAs

3ª

E Festa Barroca

Museu Nacional do Azulejo

até 5 de março

3ª,

Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319

Av. ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160

Av. Brasília, doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200

19 h ; 5 ª

até 28 de março

Museu Nacional de Etnologia

às

Museu Nacional dos Coches

de hugo canoilas
até 26 de março

até 1 de outubro

10 h

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

até 17 de junho

E Da Fotografia ao Azulejo

dAs

Lg. Júlio castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, das 14h às 18h; 4ª a dom., das 10h às 18h

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282

d oM .,

Museu Nacional do Traje

até 6 abril

Museu de Arte Popular

A

espetáculo de teatro infantil pela
companhia Palco de chocolate.
12 de fevereiro – 11h30

E O Gosto Parisiense no Museu
Nacional de Arte Contemporânea

até 27 de fevereiro

3ª

T Branca de Neve e os Sete Anões

exposição repartida entre o MnT e Museu
nacional do Teatro e da dança, com percurso feito
através do Parque Botânico do Monteiro-Mor.
até 30 de maio

E A Imagem Paradoxal

até 26 de fevereiro

E Fernando Lemos:
Para um Retrato Coletivo e
m Portugal, no Fim dos Anos 40

às

até 25 de fevereiro

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado

8 de fevereiro a 22 de maio

3ª

3ª

Da Fotografia ao Azulejo

até 19 de março

8 de fevereiro a 24 de abril

4ª,

E Agora

até 6 de fevereiro

até 13 de fevereiro

e

até 25 de fevereiro

10 h

às

18 h

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam! Acudam!

de Tennessee Williams. encenação de Jorge
silva Melo. interpretação de nuno Lopes, Maria
João Luís, isabel Muñoz cardoso, Joana Bárcia,
Pedro carraca, entre outros.

até 30 de abril

4ª

Teatro Aberto

T Paris > Sarah > Lisboa

Pç. de espanha. Tel.: 213 880 079

T O Pai

encenação de João Lourenço. interpretação
de Ana Guiomar, João Perry, João Vicente,
Patrícia André, Paulo oom e sara cipriano.
4ª

A

s áB .,

às

21 h 30; d oM .,

até 26 de fevereiro

A

s áB .,

às

21 h ; d oM .,

às

17 h 30

até 5 de fevereiro

às

16 h

Texto e encenação de Miguel Loureiro.
interpretação de Beatriz Batarda.
5ª

A

s áB .,

às

19 h

2 a 11 de feveireiro

T Os Sapatos do Sr. Luiz

Público: Pré-escolar e 1º ciclo. inscrição prévia.
7 e 22 de fevereiro– 10h30
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T Filhos das Mães

Direção de Martim Pedroso. Interpretação
e cocriação de Ana Cloe, Flávia Gusmão,
Joana Seixas, Katrin Kaasa, entre outros.
5ª

A

D oM .,

àS

19 h

E Teatro em Cartaz - A Coleção
do D. Maria II, 1853 – 2015
até 29 de julho

Criação de Inês Barahona e Miguel Fragata.
4, 11 e 25 de fevereiro

T O Duelo

A partir de B. Santareno. Encenação de Miguel
Moreira/Útero em cocriação com Beatrice
Cordier, Camilla Morello, Cláudia Andrade,
Francisco Camacho, Romeu Runa, entre outros.
àS

21 h ; D oM .,

àS

16 h

2 a 19 de fevereiro

T Clube dos Poetas Vivos

Com José Tolentino Mendonça.
7 de fevereiro – 19h

M UmbriaEnsemble

obras de Carbajo, Panni, Rossi Re, Pedini.
7 de fevereiro – 21h

T Rosto, Clareira e Desmaio

Encenação/direção de Susana Vidal.
Interpretação de Bruno Alexandre, Carla
Ribeiro, Cláudio da Silva, Susana Vidal.
A

S áB .,

àS

21 h 30; D oM .,

àS

16 h

E

21 h ; D oM ., 16 h

Exposição de pintura de Ulrich hilmer.
2ª

A

S áB .,

DAS

11 h

àS

21 h

até 26 de fevereiro

M Blue n' Grass

3 de fevereiro – 21h45

T A Visita Escocesa

5ª

Fórum Municipal Luísa Todi

R. Angola. Tel.: 219 383 100

E Amor com Amor se Paga

Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800

S áB .,

M Luzes da Cidade

até 12 de fevereiro

Teatro Nacional D. Maria II

A

Centro Cultural Malaposta

S áB .,

10 e 11 de fevereiro – 21h

19 h ; 5 ª

SETÚBAL

Espetáculo infantojuvenil pelo Grupo Animarte.

M Avenida Paulista

àS

M The Cover Van

T Annie, o Musical

9 a 18 de fevereiro

4ª,

OLIVAL BASTO

áS

16 h 30

9 a 12 de fevereiro

Teatro Nacional de São Carlos

R. Serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000

M Anna Bolena

T O Macaco do Rabo Cortado

Teatro para a infância pelo Teatro da Raposa.
S áB .,

àS

16 h ; D oM .,

àS

11 h

R. do Paço, s/n. Tel.: 255 712 760

E Fuga do Caos e do Abismo

M Choque Frontal Ao Vivo
S áB .,

DAS 19 h àS

21 h

até 28 de junho

M Villa-Lobos em Movimento

Pela Academia de Música de Tavira.
4 de fevereiro – 16h

M Dágio In Fusion II Do Lado de Lá e Deste

2 de fevereiro – 22h

M Jeff Davis Trio
M Fado à Mesa

Com Rodrigo Rebelo de Andrade,
Patrícia Costa e Diogo Aranha.
3 de fevereiro – 20h30

M Natural Brasil

3 de fevereiro – 22h

M Les Cinque Suisses

Palácio Nacional de Mafra

Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550

T Memorial do Convento

Representação seguida de uma
Sopa de Pedra no Refeitório
dos Frades. Marcação prévia.
4 de fevereiro - 18h

Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Stefan Blunier.
obras de honegger, holliger, hefti e Jarrell.
4 de fevereiro – 18h

M Lucky Duckie
4 de fevereiro – 21h30

M Osso Vaidoso

4 de fevereiro – 22h30

M Mão Verde

De Capicua e Pedro Geraldes.
5 de fevereiro – 17h

M Adriana Calcanhotto

NAZARÉ

5 de fevereiro – 21h30

M Recital de Piano por Arcadi Volodos

Museu Dr. Joaquim Manso

obrasd e R. Schumann, J. Brahms e F. Schubert.
7 de fevereiro – 21h

3ª

M Luísa Sobral

R. D. Fuas Roupinho – Sítio. Tel.: 262 562 801
A

D oM .,

DAS

10 h

àS

17 h 30

E Paixão, de Júlio Limpinho

Fotografia sobre a Nazaré e as suas gentes
até 5 de março

Fundação de Serralves

R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500

até 12 de fevereiro

E Novo Banco Revelação 2016:
Andreia Santana
até 12 de fevereiro

8 de fevereiro – 21h30

M José Soares Quarteto
9 de fevereiro – 22h

11 h

TOMAR
Convento de Cristo
Tel.: 249 315 089

E Além de Grão Vasco. Do Douro
ao Mondego: a Pintura entre o
Renascimento e a Contra-Reforma
até 5 de março

2ª

S áB .,

DAS

09 h 30

àS

19 h

até 04 de março

VISEU

T Stabat Mater Furiosa –
Oratória para Uma Voz

Texto de Jean-Pierre Siméon.
Cocriação e interpretação de Sara Barbosa.
10 de fevereiro – 21h30
11 de fevereiro – 19h

D Cabras + Frankenstein_3R15

Cabras: direção, coreografia e
interpretação de Flávio Rodrigues.
Frankenstein_3R15: Criação de Mickaella
Dantas em colaboração com João Paulo
Marques. Interpretação de Mickaella
Dantas e João Paulo Marques.
11 de fevereiro – 21h

Teatro Nacional São João
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.
àS

Museu Nacional Grão Vasco
Adro da Sé. Tel.: 232 422 049
3ª,

14 h àS 17 h 30; 4 ª
14 h àS 17 h 30

DAS

E DAS

A

D oM .,

DAS

10 h

àS

12 h 30

E Além de Grão Vasco
até 5 de março

Teatro Viriato

Lg. Mouzinho de Albuquerque. Tel.: 23 2480 110

D A Tundra

De Luís Guerra. Interpretação de Alice Lopes,
António Cabrita, Gonçalo Ferreira de Almeida,
Luís Guerra e Luís Marrafa.
2 de fevereiro – 21h30

T Ivan ou a Dúvida

Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900

21 h ; D oM .,

A

E Serralves em Torres Vedras - Edgar
Pera: Uma Retrospetiva

R. das Estrelas. Tel.: 226 063 000

àS

àS

Pç. do Município. Tel.: 261 334 042

Teatro Campo ALegre

S áB .,

16 h ; D oM .,

Galeria Municipal de Torres Vedras

até 4 de junho

A

àS

TORRES VEDRAS

E Joan Miró:
Materialidade e Metamorfose

19 h ; 5 ª

T Aladino

até 3 de julho

até 4 junho

àS

Tel.: 219 106 656

E A Botica do Real Convento de Thomar

E Projeto Sonae//Serralves Haegue Yang: Parque de
Vento Opaco em Seis Dobras

4ª,

Quinta da Regaleira

até 19 de março

3 de fevereiro – 21h30

Casa da Música

SINTRA

S áB .,

até 18 de fevereiro

M Drumming Grupo de Percussão

PORTO

14 de fevereiro – 21h30

Adaptação e encenação de Paulo Cintrão.

PORTIMÃO

T Amália

MAFRA

R. da Fábrica Social. Tel.: 223 395 120

E Everything is About to Happen
(Porto): Livros e Edições de Artista

Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200

até 19 de fevereiro

Exibição do filme realizado por F.W. Murnau,
acompanhado ao vivo pelo Remix Ensemble
Casa da Música, sob a direção de Brad Lubman.
14 de fevereiro – 19h30

3 ª A 6 ª , DAS 10 h àS 13 h E DAS 14 h àS 17 h ;
S áB ., DoM . E FERIADoS DAS 10 h àS 19 h

Lg. 1.º de Dezembro. Tel.: 282 402 470

Texto e Encenação de Miguel Assis. I
2 de fevereiro – 11h e 14h (escolas)
5 de fevereiro – 17h

M Aurea

M Nosferatu

até 26 de fevereiro

Teatro Municipal de Portimão

M O Quebra-Nozes

10 de fevereiro – 21h30

11 de fevereiro – 22h30

PENAFIEL
Museu Municipal de Penafiel

Av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127

M Viviane: Fado Mediterrânico

E 80 anos, 80 Interpretações
de José Rodrigues

Teatro Politeama

4ª A 6ª, àS 21h30; SáB., àS 17h E 21h30; DoM., àS 17h

M We Bless This Mess /
Fast Eddie Nelson / Tio Rex

Fundação Escultor José Rodrigues

Pelo Grupo Coral Adágio, sob a
direção do maestro António Alves.
11 de fevereiro – 21h30

Musical de Filipe La Féria. Interpretação
de Alexandra, Anabela, Liana, Carlos
Quintas, Tiago Diogo, entre outros.

Exibição do filme realizado por Charlie
Chaplin, acompanhado ao vivo pela
orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob direção musical de Jayce ogren.
11 de fevereiro – 18h

4 a 26 de fevereiro

Ópera de Gaetano Donizetti (1797-1848).
Libreto de Felice Romani. Encenação de
Graham Vick. Direção Musical de Giampaolo
Bisanti. Com o Coro do Teatro Nacional de
São Carlos e a orquestra Sinfónica Portuguesa.
4, 6, 9 e 14 de fevereiro - 20h
12 de fevereiro - 16h

R. das Portas de Sto. Antão, 109. Tel.: 213 405 700

10 de fevereiro – 22h

16 h

9 a 26 de fevereiro

Encenação e dramaturgia de Sónia Barbosa.
4 de fevereiro – 21h30

T Ícaro

Texto de Marta Bernardes. Encenação
de Marta Bernardes e Pedro de Moura.
4ª

A

6ª,

àS

10 h 30

E

15 h

8, 9, 10 e 11 de fevereiro

Teatro Rivoli

Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200

T A Montanha

De António Jorge Gonçalves.
Interpretação de Ana Brandão, António
Jorge Gonçalves, Nuno Pratas.
3 de fevereiro – 15h e 16h (escolas)
4 de fevereiro – 16h
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