
 
  

As colunas e crónicas de António Mega Ferreira, Afonso Cruz, 
Boaventura de Sousa Santos, Fernando Guimarães, Eduardo Lourenço, 

Eugénio Lisboa, Guilherme d’Oliveira Martins, Miguel Real, Valter Hugo 
Mãe e Viriato Soromenho-Marques

José Fernandes Fafe (1927-2017)
O escritor-embaixador
Textos de F. Seixas da Costa e A. C. Cortez PÁGINAS 6 E 7

Elisabete Matos  
Cantar Isolda no CCB PÁGINA 19 

Svetlana Alexievich
A outra face do Afeganistão
Pré-publicação PÁGINAS 26 E 27

Nuno Lopes, numa cena de São JorgeDiogo Costa Amarante Marco Martins

Ano XXXVI   *   Número 1211   *   De 1 a 14 de março de 2017  
*  Portugal (Cont.)  €3  *  Quinzenário  *  Diretor José Carlos de Vasconcelos

JORNAL 
DE LETRAS, 

ARTES E 
IDEIAS 

O principal prémio do Festival de Berlim para uma ‘curta’ de Diogo Costa Amarante.  
A estreia de São Jorge, de Marco Martins, com Nuno Lopes, distinguido no Festival  
de Veneza. Entrevistas com os realizadores e o ator, e críticas, por Manuel Halpern  

e José Vieira Mendes  PÁGINAS 14 A 18

O cinema português vale ‘ouro’

Fernanda Rollo Apostar na Ciência e no Ensino Superior  
Entrevista com a secretária de Estado. A formação de professores  J/Educação
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Manuela Marques e Versailles na Gulbenkian - Quando o Palácio  
Versailles, visitado habitualmente por milhares de pessoas, 
mergulhava no silêncio do dia de encerramento ao público, a 
fotógrafa Manuela Marques embrenhava-se pelos salões, salas 
e corredores onde reinou o luxo e a opulência dos reinados de 
Luís XIV, o Rei Sol, a Luís XVI. O que a sua câmara capturou, 

“atmosferas,  pormenores de objetos 
sumptuosos, inesperados grafittis”,  pode 
ser visto na exposição A Face Escondida do 
Sol, no Museu Gulbenkian, em Lisboa, que 

se inaugura a 3 de março. A viver e a trabalhar em Paris, a 
artista, prémio BesPhoto 2011, realizou este projeto a convite da 
presidente de Versailles, Catherine Pégard.

 Uma Nobel, um Pulitzer e um sem-número de nomes consagrados 
das letras contemporâneas, nacionais e de além-fronteiras, aterram 
no Funchal para, de 14 a 19, participarem em mais uma edição do 
Festival Literário da Madeira (FLM). Svetlana Alexievich, escritora 
bielorrussa Nobel da Literatura em 2015 e Adam Johnson, norte-a-
mericano galardoado com o Pulitzer de ficção em 2013, são cabeças 
de cartaz. Ambos são estreias em festivais literários em Portugal, 
salienta Duarte Temtem, da organização. O mote desta edição, 
Literatura e Web – Entre o Medo e a Liberdade, junta em diversas mesas 
autores como Pepetela, Frederico Lourenço e Tatiana Salem Levy - 
estreantes no certame -, entre muitos outros. Como é habitual, aos 
debates - suscitados por frases-síntese de ideias fortes de autores 
literários - junta-se ainda a música. Este ano os sons pertencem a 
Teresa Salgueiro. O festival tem crescido, salienta Duarte Temtem, 
afirmando um cosmopolitismo que rompe com a insularidade.  

Jornal de Letras: Svetlana Alexievich vem 
pela primeira vez a Portugal este ano. 
Como foi esse encontro e esse convite?
Duarte Temtem: Foi surpreendentemente 
fácil. Já a tínhamos contactado para a edição 
do ano passado e na altura ela já tinha 
manifestado interesse em participar no fes-
tival, mas havia uma incompatibilidade de 
horário. Acabou por ficar apalavrado para 
este ano e voltámos a contactá-la. 

Que outros destaques faria ao programa desta edição?
Posso fazê-los de um prisma regional e de um prisma nacional. Valter 
Hugo Mãe, Afonso Cruz ou, no ano passado, Bruno Vieira Amaral, 
são nomes que vão a muitos festivais no continente. Não suscita-
riam grande interesse por parte da imprensa, mas para quem vive 
na Madeira, e está limitado à insularidade, é sempre interessante e 
todas as pessoas querem ver. Mas, do ponto de vista nacional, além de 
Svetlana Alexievich, diria Adam Johnson, porque também nunca veio 
a qualquer festival em Portugal, tal como Eimear McBride. Outros 
são nomes mais habituais, como Tatiana Salem Levy, Frederico 
Lourenço, Pepetela ou Ondjaki. Mas, a nível regional, à exceção de 
Ondjaki, todos fazem a sua estreia. 

Essa condição de insularidade leva a que o festival atraia muita 
gente da Madeira? E turistas?
O público é essencialmente madeirense. Temos sempre um espetá-
culo musical, este ano é de Teresa Salgueiro, o ano passado tivemos 
Jorge Palma.   

Que balanço se pode fazer das edições anteriores?
O FLM tem crescido de uma forma sustentada e constante. 
Começámos com menos mesas, menos autores, e têm vindo sempre 
a crescer. Até tínhamos o Festivalinho, que era dirigido ao público 
infantil, e que este ano decidimos separar. O que fizemos nesta edição 
foi reduzir o número de autores porque assim podemos aumentar o 
tempo de intervenção de cada um.

Há um tema cujo mote é uma frase de Orwell. Os temas do festival 
surgem sempre assim?
O tema, este ano, é Literatura e Web – Entre o Medo e a Liberdade, e 
para cada conversa cruzada tentamos estabelecer uma ponte entre a 
obra dos autores e o tema do festival. É uma coerência nem sempre 
fácil de fazer. Transmitimos estas indicações às pessoas que vão 
moderar as mesas, mas a partir daí é impossível prever até onde cada 
autor vai levar o seu discurso. J RICARDO NABAIS

Festival Literário  
da Madeira 

Uma ilha de letras

PROSPECTO E FILMES

Intervalo na exposição 
Prospecto, princípio, meio e 
ultimação, de André Guedes, 
patente no Pavilhão Branco 
do Museu da Cidade, com a 
exibição, a 11 de março, de 
um conjunto de filmes sobre 
o trabalho, em colaboração 
com a Cinemateca: Cerâmica 
de Portugal, Aníbal Contreiras, 
1932, Forja de Maravilhas, 
Perdigão Queiroga, 1951, A 
Embalagem de Vidro, Faria de 
Almeida, 1966, A Aventura 
Calculada, Fernando Lopes, 
1970. A seleção foi feita pela 
socióloga Luísa Veloso e pelo 
historiador Fréderic Vidal, 
investigadores de um projeto 
sobre a representação do tra-
balho no cinema português. 
Prospecto é o resultado de um 
projeto do artista desenvolvi-
do em torno dos têxteis e do 
seu fabrico na Covilhã.

ANA MANSO  
EM SERRALVES

Dois murais feitos direta-
mente nas paredes da galeria 
contemporânea e pinturas 
recentes na exposição Yo-yo, 
da jovem artista Ana Manso 
(nascida em Lisboa, em 
1984), até maio, no Museu 
de Serralves. Integra Projetos 
Contemporâneos, plata-
forma para a apresentação 
de novos nomes e formas. 
A curadoria é de Ricardo 
Nicolau. A ocupar todas as 
salas do museu, está entre-
tanto patente a exposição 
A Time Coloured Space, de 
Philippe Parreno, comissaria-
da pela diretora de Serralves, 
Suzanne Cotter. É a primeira 
mostra no nosso país do 
artista francês, nascido na 
Argélia, em 1964, um dos 
nomes mais destacados da 
atualidade.

ATELIER DE ÓPERA 
EM ALMADA

La Clemenza di Tito, de 
Mozart, uma récita do Atelier 
de Ópera da Metropolitana, 
coordenado por Jorge Vaz de 
Carvalho, apresenta-se a 5 de 
março no Teatro Municipal 
Joaquim Benite (TMJB), em 
Almada, depois da estreia 
no CCB e de uma carreira 
no Teatro Thalia.  Pedro 
Amaral dirige a Orquestra 
Metropolitana e o Coro de 
Câmara Lisboa Cantat. É a 
quarta edição do Atelier, 
que pretende dar aos jovens 
cantores a oportunidade 
de conhecer e participar na 
produção de um espetáculo 
operático. No Café Concerto 
do TMJB, a 3 e 4, Lili Berlim 
reúne Suso Alonso e Blanca 
Cendán num cabaré musical 
inspirado no surrealismo 
galego.

ACERT EM LISBOA

O Trigo Limpo/ACERT, de 
Tondela, vem até Lisboa para 
apresentar  quatro espetácu-
los. Em março, Em Memória ou 
A Vida Inteira Dentro de Mim, 
de 1 a 5, no espaço da Escola 
de Mulheres, Clube Estefânia; 
20dizer, a 8 e 9, na  Livraria 
Ferin (R. Nova do Almada, 
72) e a 11, no Cinearte, espaço 
de A Barraca; E Agora?, a 15, 
16 e 17, no Teatro Meridional. 
Em maio, A Ilha Desconhecida 
estará em cena, de 10 a 14, no 
Teatro da Comuna. No âmbito 
desta digressão, a 10 de março, 
às 18h30, na Fundação José 
Saramago, Rui Vieira Nery irá 
apresentar ACERT XL - O fio, a 
trama e a urdidura, de João Luís 
Oliva, uma obra que percorre 
os 40 anos da companhia, 
dirigida por José Rui Martins, 
que começou por ser um grupo  
de teatro amador.

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

¶ À Tragédia Latino-Americana (hoje 
e amanhã) segue-se a Comédia Latino-
Americana (a 4 e 5), do brasileiro Filipe 
Hirsch, no Teatro S. Luiz (Lisboa), es-
petáculos integrados na programação 
de Lisboa - Capital Ibero-Americana 
de Cultura 2017. Hirsch encena o fado 
do seu continente natal com o recurso 
a textos de autores como Roberto 
Bolaño, Guillermo Cabrera Infante e 
Marcelo Quintanilha. O teatro, mas de 
marionetas, continua a ser o destaque 
nesta sala da capital: a 18 e 19, Sorry 
Boys, de Marta Cuscunà, em parceria 
com A Tarumba, antecipa uma con-
versa marcada para o Dia Mundial da 
Marioneta, a 21.

A soprano Elisabete Matos (ver 
entrevista na pág.19) está também 
em evidência em março. A 15, no S. 
Luiz, dá um recital solidário. Antes, 
de 9 a 12, faz parte do elenco da 
ópera Tristão e Isolda, de Wagner, 
às 18h15, no Centro Cultural de 
Belém, com a Orquestra Sinfónica 
Portuguesa e o coro do Teatro 
Nacional de São Carlos. 

A música é, de resto, grande 
destaque no CCB, com a integral 
de Trios de Schubert pelo DSCH 
– Schostakovich Ensemble, de 
Filipe Pinto Ribeiro, a 11 e 12, às 
21h e às 17h. No jazz, o saxofonista 
Rodrigo Amado apresenta, com o 
seu quarteto, This Is Our Language, 
a 4, às 21h. Para marcar na agenda, 
ainda, na Literatura e pensamen-
to, a conversa com Jorge Sampaio, 

Março em palco e na tela

(Quase) toda uma vida, conduzida 
por Anabela Mota Ribeiro, a 19, às 
17h. E a 18, às 16h, mais uma sessão 
do Belém Cinema, com a exibição de 
O Leopardo, de Luchino Visconti.

O cinema, mas o nacional, marca 
entretanto um dos ciclos deste mês 
na Cinemateca, Cinema Português: 
Novos Olhares I, com a exibição de 
nomes consagrados recentes. A 
abrir, o filme que valeu a Palma de 
Ouro em Cannes a João Salaviza, 
Arena, a que se segue a exibição de 
Montanha, a sua primeira longa-me-
tragem (a 3, na Sala M. Félix Ribeiro). 

Gonçalo Tocha, com É na Terra não 
é na Lua, a sua segunda longa-me-
tragem (a 7), Mário Fernandes, 
com Low West/Oeste Perdido, a 8 e 
Cláudia Alves, com Tales of Blindness, 
a 13, são outros dos muitos destaques 
deste programa.

Ainda em português, o FESTin 
- Festival de Cinema Itinerante da 
Língua Portuguesa arranca hoje, no 
São Jorge, em Lisboa e traz, até 8, 
entre outras áreas temáticas, uma 
Mostra de Mulheres no Cinema 
Ibero-Americano e uma Mostra 
Brasileira de Cinema.J     

Sorry Boys, de Marta Cuscunà, em parceria com A Tarumba, antecipa, no S. Luiz, 
uma conversa à volta do Dia Mundial da Marioneta

 Quatro artistas portugueses e quatro espanhóis foram  
convidados a descer o rio Minho e o que criaram a partir 
dessa viagem será apresentado numa exposição que se 
inaugura a  4 de março, no Fórum Cultural de Cerveira. São 

A. Mega Ferreira: 
regresso ao JL

 Nesta edição temos o gosto de assinalar um regresso, 
embora só “De vez em quando”, que nos enche de 
satisfação e é uma assinalável mais valia para o jornal 
e os leitores: o regresso de António Mega Ferreira. 
Escritor, cronista e ensaísta, já com uma larga obra, 
distinguida designadamente com o Grande Prémio de 
Conto Camilo Castelo Branco, entre os seus títulos está 
O Essencial sobre Marcel Proust, tema da sua crónica, 
na última página. Mega é (ou foi) também jornalista de 
reconhecida rara qualidade, tendo sido, entre muito 
mais, colaborador permanente do JL e seu chefe de 
redação entre 1985/1987. Outra sua vertente, em que 
particularmente se distinguiu e distingue, é a do gestor 
cultura, muito importante, por exemplo, na organização 
da Exposição Mundial Lisboa 1998, e depois presidente 
da Parque Expo; presidente da Fundação Centro Cultural 
de Belém (CCB), entre 2006 e 2012; e hoje diretor 
executivo da AMEC|Metropolitana. J

A arte de um rio

obras de Nazaré Álvares (PT), Márcio Costa (PT), Ricardo 
de Campos (PT), Filipe Rodrigues (PT), Alfonso Rey (ES), 
Nerea Castro (ES), Delio (ES) e Verónica Vicente (ES).
A mostra integra-se na edição deste ano do Projeto 
Internacional Aquarte, uma mirada galaico-portuguesa 
sobre o rio Minho, promovido pela Fundação Bienal de Arte 
de Cerveira, com o objetivo de abordar a questão de uma 
identidade cultural comum nesse território de fronteira. J

Tentativas para matar 
o amor

 O texto distinguido em 2015 com o Prémio Teatro 
Português, SPAutores/T.Aberto, Tentativas para Matar o 
Amor, de Maria Figueiredo, é levado à cena pela compa-
nhia Mascarenhas-Martins. Estreia a 3 de março, na Sala 
Vermelha do Teatro Aberto, em Lisboa.

Com encenação e dramaturgia de Levi Martins e Maria 
Mascarenhas, a peça conta com a interpretação de Cleia 
Almeida, Eurico Lopes e Tomás Alves. O Cenário e dese-
nho de luz é de Adelino Lourenço, a música e sonoplastia 
de André Reis, o vídeo de Eduardo Breda, os figurinos de 
Dino Alves.

Entretanto, o Teatro da Politécnica acolhe a 2 um 
espetáculo da companhia Pequeno Gesto, Vocês que 
Habitam o Tempo, de Valère Novarina, com encenação 
de Antonio Guedes. As interpretações são de Ana Vilela 
da Costa, Anastasiya Kozubovskaya, Daniel Barros, 
Daniela Rosado, Laura Morais da Silva e Mariana 
Gomes. Até 11. J

A entrega do Prémio Camões, de 2016, a Raduan Nassar, em 
17 de fevereiro, em S. Paulo, foi a mais falada de sempre. E 
não ocorreu, como muitas vezes antes, com a presença dos 
Presidentes do Brasil e de Portugal, mas num ato relativa-
mente discreto, estando o Brasil representado pelo ministro 
da Cultura e Portugal pelo nosso embaixador em Brasília. O 

que aconteceu foi que o autor de Lavoura arcaica e Um copo de cólera, as suas 
duas obras fundamentais, na sua curta fala começou por lembrar que esteve 
entre nós em 1976, “fascinado pelo país, resplandecente desde a Revolução 
dos Cravos”, e por acentuar que sempre foi “carinhosamente acolhido” em 
Portugal, agradecendo ao embaixador. Logo acrescentando que “infelizmen-
te nada é tão azul no nosso Brasil".

A partir daí Raduan fez um ataque cerrado aos “tempos sombrios, muito 
sombrios” que se vivem no país, citando casos, pessoas, instituições, incluindo 
um novo juiz agora indicado para o Supremo Tribunal Federal e o próprio STF.  
Porque, segundo ele, o STF “propiciou a reversão da democracia”, ao não im-
pedir o impeachment da Presidente Dilma Rousseff, “íntegra e eleita pelo voto 
popular”. E concluiu: “O golpe estava consumado! Não há como ficar calado.” 

O escritor foi muito aplaudido e o ministro respondeu, defendendo a 
legitimidade do Governo e atacando Raduan pelo que dissera: “desrespeitou a 
todos”. Segundo Roberto Freire, o Prémio ter sido o entregue a um “opo-
sitor” mostrava "o momento democrático” vivido no País - e se o escritor 
considerava o Governo “ilegítimo” devia ter recusado o Prémio que ele, 
Governo, lhe atribuíra. Houve sururu, vaias, gritos de "fora Temer", com a 
consequente repercussão nos media.

Não vou, nem seria possível, entrar aqui na análise do “caso”. Assim, 
sublinho apenas duas coisas:

1. O ministro da Cultura do Brasil omitiu/alterou factos e usou ‘argumen-
tos’ inadmissíveis em alguém 
com as suas responsabilidades. 
Porque: a) O Prémio Camões é 
de Estados e não de governos; 
b) É atribuído por júris inde-
pendentes, durante anos nem 
escolhidos pelos governos (no 
caso do Brasil foram-no pela 
Academia Brasileira de Letras 
e pela Fundação da Biblioteca 
Nacional); c) Não é um prémio 
só do Brasil, mas também de 
Portugal, nas últimas edições 
tendo dois africanos no júri de 
seis elementos; d) E, embora 

pelo atrás exposto isto seja despiciendo, quando foi dado a Raduan o governo 
brasileiro ainda era o de Dilma, e não o atual. Em suma, Roberto Freire não 
acertou uma…

2. O que se passou mostra a situação muito difícil e de grande confronto 
que hoje se vive no Brasil. Pela enorme, terrível, corrupção generalizada 
entre a classe política, que a operação Lava Jato está a investigar e comba-
ter. E pelo facto de muitos brasileiros,  incluindo uma substancial parte dos 
setores intelectuais, literários e artísticos, considerar que o impeachment da 
Presidente Dilma, e sua substituição por Michel Temer, foi uma espécie de 
"golpe de Estado constitucional“. 

Sem me pronunciar agora a tal respeito, sublinho que a atitude de Raduan 
Nassar, 81 anos, foi tanto mais significativa quanto é certo que sempre teve uma 
vida e foi uma figura discreta, fora dos meios políticos e até literários, desde há 
muito se dedicando à produção rural. E noto que na sua excelente intervenção 
nas Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, a semana passada, Ignácio de 
Loyola Brandão, embora sem referências a nomes, e numa formulação mais 
literária, também deu eloquente testemunho sobre tal situação e confronto.

JOSÉ FERNANDES FAFE  Era de quem aqui queria falar. Do homem, escritor, 
pensador, diplomata, e também amigo, a vários títulos singular (ler pp. 6/7). 
Mas tem de ficar para a "próxima". Por motivos alheios à minha vontade, 
como se costuma dizer.J 

O Prémio Camões
e ‘um copo de cólera’...

A atitude de Raduan 
Nassar foi ainda mais 
significativa por o 
escritor ser uma figura 
discreta, fora dos meios 
políticos e até literários

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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Câmara da Póvoa, Aires Perreira, 
o ‘homenageado’ na revista do 
certame, Eugénio Lisboa, e o 
presidente da administração 
do Casino, onde a cerimónia 
decorreu, Dionísio Vinagre.

Depois, todo o magnífico e 
diversificadíssimo programa, de 
que demos o essencial na nossa 
anterior edição, se cumpriu, 
com as “mesas” com escritores, 
apresentações de livros, etc., a 
decorrerem no renovado Cine-
Teatro Garrett. Todo, repete-se, 

 A 18ª edição das Correntes 
d’Escritas, de 21 a 25, na Póvoa 
de Varzim, foram o ‘sucesso’ que 
já vem sendo habitual, e com 
o tempo só se tem acentuado, 
nomeadamente com salas sempre 
cheias ou mesmo repletas, com 
público ocupando todos os 
espaços, de pé, sentado no chão 
ou mesmo sem conseguir entrar. 
Desta feita a sessão de abertura 
contou com a presença, afetuosa 
e solidária, do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, que falou do que disse 
ser “o principal festival literário 
português” - sessão em que 
foi anunciado o Prémio Casino 
da Póvoa/Correntes, este ano 
destinado a um livro de poemas, 
e atribuído a A sombra do mar, de 
Armando Silva Carvalho. Entre 
os finalistas do prémio estava o 
poeta Luís Filipe Castro Mendes, 
o ministro da Cultura também 
presente (participante em edições 
anteriores), que igualmente 
falou, assim como o presidente da 

desde a muito boa conferência 
de abertura, de Francisco Pinto 
Balsemão, intitulada “os media 
(ainda) são necessários?”, à 
sessão de encerramento, com a 
entrega dos prémios, incluindo 
às Escolas distinguidas num 
tradicional ‘concurso’, a nível 
nacional. Sessão logo após 
a última mesa que, como de 
hábito, termina com a sempre 
muito divertida e aplaudida 
intervenção de Onésimo Teotónio 
Almeida. 

Umas Correntes ‘felizes’...
O facto desta edição do 

JL ter de fechar mais cedo, 
devido ao Carnaval, só nos 
permite este breve registo, 
“ilustrado” por algumas fotos 
das Correntes, a que na última 
edição dedicamos já várias 
páginas. Uma última nota para 
a organização, uma vez mais 
impecável, da Câmara poveira, 
que tem como vereador da 
Cultura Luís Diamantino, 
e com uma equipa ótima, 
dirigida por Manuela Ribeiro.J

O Presidente da República falando na sessão inaugural; a mesa, com Marcelo Rebelo de Sousa rodeado (da esqª para a dtª) por Dionísio Vinagre, L. F. Castro Mendes, Aires Pereira e Eugénio Lisboa; Francisco Pinto 
Balsemão, que preferiu a conferência de abertura 

A primeira mesa, com (da esqª para a dtª) Valter Hugo Mãe, Mário Cláudio, Hélia Correia, J. C. Vasconcelos, Eugénio Lisboa e ignácio Loyolla Brandão; outra mesa com J. M. Fajardo, Alexandra Lucas Coelho, 
Francisco José Viegas, Clara Ferreira Alves, Álvaro Laborinho Lúcio e  Jordi Llobregat; Ignácio Loyolla numa (excessional) apresentação a ‘solo’, que conquistou o público  

Duas imagens das sessões no Cine-Teatro Garrett, repleto de público; uma sessão com Ignácio Del Valle, Teolinda Gersão, Carlos Quiroga, Karla Suarez, Cristina Norton e Tony Tcheka; uma das apresentações de 
livros com os sul-americanos, Karla Suarez, Alberto Barrera Tyszka e Ignácio Del Valle, com os editores Manuel Alberto Valente e Vitor Gonçalves
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Vamos ao
Teatro!

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

experientes na gestão de uma empresa de produção de espe-

táculos e as dificuldades e o entusiasmo das primeiras tempo-

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

receção pela crítica e a emergência progressiva de Amélia Rey 

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

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

Companhia ocupou durante 45 anos.  Da autoria da investiga-

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

Monteiro é o primeiro volume da coleção Biografias do 

Teatro Português, que apresentará relevantes atores e atri-

zes, encenadores e cenógrafos, empresários e dramaturgos, 

em percursos profissionais e pessoais que se distinguiram no 

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

coedição da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional São 

João e Centro de Estudos de Teatro.

COMPANHIA-REY-COLAÇO-ROBLES-MONTEIRO-254x300_JL.indd   1 19/12/16   14:46
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Com 90 anos, completados a 31 de janeiro, em muito ‘boa forma’, José Fernandes Fafe sofreu, 
no dia seguinte, um AVC grave - e morreu no passado dia 20, em Lisboa. Figura destacada da 
nossa cultura, como – ao longo dos vários períodos da sua vida - poeta, editor e crítico, ensaísta 
no domínio do pensamento e da reflexão política (alguns seus textos nessa área saídos nestas 
colunas), ficcionista, 'especialista’ em Fidel e Cuba, após o 25 de Abril embaixador ‘político’ de 
méritos reconhecidos mesmo pelos diplomatas de carreira. Aqui se faz uma muito breve síntese do 
seu percurso, António Carlos Cortez escreve sobre a sua poesia, mas não só, e Francisco Seixas da 
Costa sobre o embaixador (ler ainda a nota de JCV, na pg. 3). Em próxima edição esperamos (re)
publicar a Autobiografia que escreveu para o JL, saída no nº de 23/3/2011

José Fernandes Fafe
Uma voz da “geração de 50”

f
Foi José Gomes Ferreira (JGF) 
quem o disse melhor que nin-
guém: que devemos a Cesário 
Verde, mestre comum de “futu-
ristas, presencistas, neo-realis-
tas, surrealistas, concretistas – o 
raio que nos parta a todos» essa 
forma de ver a realidade a uma 
luz concreta, sem lirismos torpes, 
assim crua de tão veemente, 
sem cedências aos «ismos» que 
muitas vezes confundem mais 
que esclarecem. No prefácio 
a Poesia Amável (Portugália, 
Colecção “Poetas de Hoje”, 1963) 
assim terminava, exclamati-
vamente, o poeta de Eléctrico, 
apresentando José Fernandes Fafe 
(JFF), cujo nome tinha aparecido 
primeiramente na homenagem a 
Gomes Leal na colecção «Sob o 
Signo do Galo» (Coimbra, 1948), 
a que se seguiram os volumes 
de inéditos A Vigília e a o Sonho 
(Centro Bibliográfico, Lisboa, 
1951) e O Anjo Tutelar (Iniciativas 
Editoriais), já em 1958. 

Na verdade, o gesto de JGF, no 
dito prefácio de Poesia Amável, 
sinalizava algo que, mais tarde, 
na diacronia poética de Fafe, se 
veio a confirmar: por um lado a 
discrição da sua obra no quadro 
mais geral dos nomes centrais 
quer da década de 50, quer mes-
mo da segunda metade do século 
passado, quer a independência 
do autor relativamente à própria 
significação do gesto poético 
como forma de afirmação de um 
nome e de uma autoridade. Fafe, 

embaixador, com experiências 
marcantes em Cuba, no México, 
em Cabo Verde e na Argentina, e 
com ampla experiência política 
(foi Mário Soares quem o chamou 
para ser embaixador, após o 25 de 
Abril), viria a afirmar-se como 
pensador e ensaísta de enorme 
envergadura no campo que, à 
falta de melhor, podemos chamar 
de “portugalidade”. 

Pensar Portugal foi, de facto, 
como que a pedra de toque do 
seu empenhamento cívico, mas, 
como a obra poética deixa indi-
ciar, essa portugalidade em crise, 
que o levou a escrever sobre o fim 
de Portugal no contexto euro-
peu, não dispensava nunca um 
olhar verdadeiramente poético – 

porque perscrutador da alteri-
dade, do enigma e dignidade do 
humano - e que, com razão, JGF 
fazia remontar à lição de Cesário. 
O autor de Poesia (Quase Toda 
Até Agora) (Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda, 1987), teve bem 
presente os escolhos do lirismo 
mais declamatório e alicerçou 
muita da sua arte num realismo 
assente não em experimentalis-
mos verbais, literalizantes, mas 
antes na segurança de uma voz 
que estava para além do neor-
realismo anterior e dos «ismos» 
que na década de 60 muitos 
quiseram cultivar. Entre dois 
tempos, discípulo dos poetas do 
Novo Cancioneiro, colaborador 
da coleção “Cancioneiro Geral”, 

revisitação das conquistas do 
primeiro modernismo, levada a 
cabo pela mais radicais obras dos 
anos 60 (de Herberto a Ramos 
Rosa, de Ruy Belo a Poesia 61), 
o que a sua linguagem procla-
mava era já uma outra forma de 
dar a ver a realidade quotidiana, 
casando ironia e mágoa, numa 
dicção versátil, metaforicamente 
próxima do magistério de Gomes 
Ferreira. 

Daí estas palavras: Sem excen-
tricidades recozidas, rebeldias 
embandeiradas de palavras ao 
mesmo tempo fortes e obscuras» 
(ainda JGF), o que Fafe tem de 
original é, não o que de herança 
mais declaradamente neorrea-
lista possa haver nos seus versos 
(também o influxo de Carlos de 
Oliveira se percebe, assim como 
ecos de Cochofel, ou a presença 
de um Armindo Rodrigues, todos 
eles poetas com quem conviveu 
de perto), nem sequer o que nele 
haverá de subtil diálogo com 
disposições gráficas e desenhos 
estróficos que tendem a um certo 
atomismo de linguagem, mas sim 
a franqueza de escrever como 
quem vê, numa sobriedade cada 
vez mais segura: “Telhas,/ teclas. 
// O gato no telhado é o pianis-
ta./ Melhor: o organista.// Tubos 
dum órgão, chaminés, fumegam 
botes e casas cor de rosa...// O 
gato arranha um salmo.../ Como 
Sr. Jourdain fazia prosa.» (in 
Poesia Amável). Tal mudança 
gradual justificará, talvez, o 
prefácio à edição da IN-CM onde, 
na perspectiva de Fernando J. B. 
Martinho, Fafe ajustou contas 
com certo passado poeticamente 
mais engajado. De resto, a recep-
ção da sua obra poética, que me-
receu leitura críticas de Alfredo 
Margarido, do já citado FJB 
Martinho ou de Helena Buescu, 
arrasta consigo momentos de 
Aragon e de Éluard (no livro de 
estreia é visível o compromisso 
social de mãos dadas com o vibrar 
de uma emocionalidade amorosa, 
dirigida a todos), de Desnos e de 
vozes que exaltaram esses “ama-
nhãs que cantam”. 

Sucede que o tempo faria 
soçobrar, sob o peso de uma 
Guerra Fria ameaçadora, a 
pedir novos modos e mundos 
de linguagem, essas bandeiras 
desfraldadas... Poeta do decénio 
de 50, Fafe enfrenta um contexto 
de pós-guerra e encaminhará 
a sua escrita para territórios 
onde aquela «sobrecarga de 
positivismo», que Margarido 
apontou como aspeto menos 
conseguido no livro inaugural, 
se diluirá. Em Anjo Tutelar é de 
rutura poética que se deve falar 
e de visão cética do mundo. 
Numa síntese feliz que a alguma 
crítica não escapou, houve 
quem visse em Fafe elementos 
bucólicos que reenviavam a 
Alberto de Serpa ou Saúl Dias, 
num diapasão similar ao que, 
porventura, um poeta como 
Armindo Rodrigues fizera tam-
bém ecoar. É ele o primeiro dos 

Pensar Portugal foi 
como a pedra de toque 
do seu empenhamento 
cívico, mas essa 
portugalidade não 
dispensava nunca um 
olhar verdadeiramente 
poético

“
José Fernandes Fafe Em Cuba, onde foi embaixador, entre 1974 e 1977

António CArlos Cortez 

de algum modo uma extensão do 
ideário poético do neorrealismo, 
e escrevendo poesia em plena 
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Foi um diplomata de 
Abril, uma figura que 
levou o seu prestígio 
intelectual para as 
estruturas da política 
externa portuguesa. 
Serviu o país com 
brilho, empenhamento 
e qualidade

“
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Diplomata de Abril
Francisco seixas da costa

 “Nada mata mais um escritor do que 
obrigá-lo a representar um país”, disse 
um dia Julio Cortázar, citado por José 
Fernandes Fafe (JFF) nas Conversas 
durante anos (Almedina 2002) que 
António Silva com ele teve. Não para 
concordar necessariamente com a 
asserção, mas para questionar ironi-
camente essa dicotomia nem sempre 
fácil de assumir. Na limitada abertura a 
quadros exteriores à carreira diplomá-
tica tradicional, que o poder democrá-
tico subsequente à ditadura decidiu le-
var a cabo a partir de 1974, JFF, ao lado 
de Coimbra Martins, Álvaro Guerra e 
José Cutileiro, figura entre as persona-
lidades oriundas da área cultural que 
vieram a ser escolhidas.

Ser o nosso novo homem em 
Havana foi o desafio que Mário 
Soares, então ministro dos Negócios 
Estrangeiros, lhe lançou, quem sabe 
se lembrado de uma viagem clandes-
tina que ambos haviam feito à ilha de 
Fidel, em meados dos anos 60. Fafe 
partilhava, há muito, uma sedução 
geracional pela revolta que havia de-
posto Baptista. Uma simpatia que tinha 
menos de ideológico – Fafe era um 
socialista moderado, com um pendor 
liberal – e bastante mais de romântico. 
Ele fora “David Alport”, o pseudónimo 
com que assinou, para escapar ao crivo 
da ditadura portuguesa, aquela que é 
hoje considerada uma das primeiras 
biografias de Che Guevara.

O novo embaixador beneficia-
va da boa vontade política junto 
do regime cubano, num tempo em 
que alguns militares e outras figuras 
da Revolução portuguesa se deli-

ciavam em romagens à terra dos 
heróis do “Granma”. A memória das 
Necessidades guarda a ideia de que a 
densidade objetiva das nossas rela-
ções com Cuba estava, à época, algo 
aquém daquilo que uma figura com o 
prestígio e os excelentes contactos de 
JFF poderia ter proporcionado

Daí que, para essa memória coletiva 
da nossa ação externa, o seu posto 
seguinte, o México, se tenha consagra-
do como um ponto particularmente 
alto – eu diria, na perspetiva de um 
profissional da casa, aquele que o 
tornou verdadeiramente one of us. 
A profunda interação cultural que aí 
conseguiu levar a cabo, com presença 
constante na imprensa e nos meios da 
cultura, viria a ser muito marcante, 
num país onde a imagem das ditaduras 
ibéricas permanecia ainda forte, com 
culturas de exílio a misturarem-se com 
os novos tempos. Mas seria ainda no 
México que JFF se iria “libertar” do es-

tigma redutor que, um pouco por todo 
o mundo, sempre persegue as figuras 
da cultura convertidas à diplomacia: 
no forte impulso que deu às relações 
económicas bilaterais, nomeadamen-
te aquando da sensível questão do 

abastecimento petrolífero a Portugal, 
as “esporas” de um embaixador com-
pleto viriam a assentar definitivamente 
a Fernandes Fafe.

Mas a cultura, com naturalidade, 
regressaria ao seu horizonte. Por 
um par de anos, o papel de embai-
xador itinerante para esse domínio 
caiu-lhe que nem uma luva. Diga-se 
que, com o brasileiro Celso Cunha 
e Lindley Cintra, ele foi então um 
dos autores de um estudo sobre uma 
estratégia para a Lingua Portuguesa 
que ainda hoje ganharia em ser 
revisitado. Foi, aliás, nessa qualidade 
que o cruzei pela primeira vez, ao 
tempo em que eu próprio era diplo-
mata em Angola.

Acabaria por ser também um país 
de lusófono, Cabo Verde, o seu terceiro 
posto de destino. Um país onde tra-
balhou muito e bem, como todos re-
conhecem. Cultura e economia foram 
pontos fortes dessa sua ação, marcada 
também pela dinamização do apoio às 
várias instituições do país, através das 
estruturas congéneres portuguesas. O 
êxito atual de Cabo Verde, o seu papel 
de “benchmark” para a África, rima 
muito com essa sua linha de trabalho.

A sua carreira viria a reencontrar a 
América Latina naquele que seria o seu 
último posto: Buenos Aires. Um desafio 
aos 63 anos, numa embaixada onde 
teria, contudo, um mandato curto. 
Dois anos depois, como mandava a lei, 
regressava a Lisboa.

José Fernandes Fafe foi um 
diplomata de Abril, uma figura que 
levou o seu prestígio intelectual para 
as estruturas da política externa 
portuguesa. Serviu o país com brilho, 
empenhamento e qualidade. O seu 
desaparecimento, aos 90 anos, é um 
momento particularmente triste para a 
nossa diplomacia.J

* Francisco Seixas da Costa, diplomata, foi desig-
nadamente embaixador de Portugal em Brasília 
e em Paris, e secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros

nomes da chamada “2ª geração 
neorrealista” e não por acaso, a 
ocultação de um nome, que ele 
não elenca nos dedicatários do 
seu volume de estreia (Cochofel, 
Carlos de Oliveira, Joaquim 
Namorado, Armindo Rodrigues 
e José Gomes Ferreira), indicia a 
vontade subliminar de inde-
pendência relativamente a esses 
nomes fortes que em torno do 
neorrealismo tinham edifica-
do as suas obras. Refiro-me a 
Afonso Duarte. 

É que, se é certo que Fafe parte 
de uma certa aridez («versos só 
podem ser pragas!») no início da 
década de 50, apostando em di-
cotomias ideologicamente mar-
cadas (Noite/ Dia; aurora/ treva), 
cedendo a uma crença no porvir 
por oposição a presente triste e 
sórdido, não menos certo é que o 
verso entendido como «bandeira 
onde a paz se desfralda» não será 
o mesmo dos elegíacos versos de 
Entre a Vigília e o Sono, de 1958. 
O poema é dirigido a alguém que 
não entenderá a sua mensagem, 
e a poesia é sobretudo a voz que 
diz «a experiência de morrer». 
Em Poesia Amável impera já uma 
visão descomplexada do liris-
mo mais social ou afetivamente 
mais comprometido («Dormes./ 
Segredo-te ao ouvido:/ Queres 
saber a minha fé?// Isto sabe a 
patético.../ Mas ainda o pior/ seria 
o amor/ degenerar em céptico» 
. Angelismo e poesia, obsessão/ 
preocupação tão cara a alguns 
poetas do decénio de cinquenta 
(Echevarría e certo Mourão-
Ferreira), isso mesmo surpreen-
dia Eduardo Lourenço, posto que 
a poética de Fafe fosse omissa 
quanto a preocupações de teor 
religioso ou metafísico e o amor 
fosse visto pelo prisma menos 
sério e mais jocoso do encontro 
erótico. 

O certo é que, hoje, olhando 
para o trilho feito pelo poeta de 
Os Lusíadas e Os Outros e outros 
poemas - seu último livro de 
versos, de XXXX, ed. O Jornal - 
não podemos deixar de ver como 
nos seus textos se evitaram 
também sobrecargas de subjec-
tivismo. Uma identificação com 
o real, uma forma de fazer dos 
espaços percorridos motivos de 
identidade cultural, essa manei-
ra de transformar o espaço em 
História, isso mesmo solicita aos 
leitores deste século renovada 
atenção. Valeria a pena reeditar 
na IN-CM a obra toda de José 
Fernandes Fafe e poderíamos 
talvez compreender melhor a 
razão de versos como estes, de 
uma poesia que não quis nunca 
ser demasiadamente “amável”: 
«- Qual é o segredo desse corpo 
branco?// Brancos, os drugsto-
res,/ o leite/ mais branco do que 
o leite/ um leite puritano/ que 
desperta desejos de mastigá-lo/ 
aos dentes.../ Dentes brancos/ 
de negros.../ Qual é o misté-
rio desse corpo branco?// Tens 
medo do inferno./ E onde é que 
estamos?». J

Embaixador, escritor e pensador

  Nascido no Porto, a 31 de janeiro de 1927, José 
Fernandes Fafe licenciou-se em Ciências Histórico-
Filosóficas na Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, e foi em Coimbra que começou, 
digamos, o ser percurso intelectual, de homem 
de letras, pensamento e ação. Aí conheceu alguns 
dos escritores da primeira geração neorrealista, de 
quem esteve próximo, como Carlos de Oliveira, 
e outros colaboradores da revista Vértice, como 
Eduardo Lourenço. Cedo colaborou também na 
Vértice e na Seara Nova, as duas principais revistas 
portuguesas, de cultura e (quanto era possível…) de 
oposição à ditadura, em que sempre militou. Tendo 
vindo, findo o curso, para Lisboa, estreou-se como 
poeta com apenas 21 anos, com A vigília e o sonho 
(ler texto de AAC), foi professor do liceu, depois 
impedido de ensinar pelo regime. Criou então, o 
que é ignorado ou pouco referido na sua ‘biografia’, 
uma editora ao tempo bem conhecida, as Iniciativas 
Editoriais, que entre outras obras lançou a magní-
fica História de Portugal (em fascículos) dirigida por 
Joel Serrão. E na qual saiu, por exemplo, em 1959, o 
seu primeiro ensaio em opúsculo, Um novo roman-

cista português ou o optimismo cicatrizado, sobre o 
festejado romance de estreia de Augusto Abelaira, 
A cidade das flores. E foi também nessa chancela 
que editou, mais tarde, traduzido por si, Fernando 
Pessoa - O desconhecido de si mesmo, de Octavio 
Paz, o famoso Prémio Nobel mexicano com que se 
relacionaria quando embaixador no seu país.

A partir daí, além dos novos livros de poesia, deu 
a lume, designadamente, A engrenagem : variação 
sobre um tema de Sartre (1972), A experiência chilena 
: entrevistas com Rafael Gumúcio (1973) e Reflexões 
sobre a formação dos homens : uma análise da expe-
riência educativa de A. S. Neill (1975). Mas já tinha 
publicado em Itália, sob pseudónimo, como no texto 
de AAC se refere, uma importante biografia de Che 
Guevara. E, muito amigo de Mário Soares, até à sua 
morte e com relações particularmente intensas nos 
últimos tempos de vida de Maria Barroso, ambos 
foram a Cuba clandestinamente ainda durante a di-
tadura. Fafe, aliás, várias vezes cedeu uma sua casa 
nos arredores da Lisboa para ‘fugidos’ da polícia 
política, entre eles o mais procurado: Hermínio da 
Palma Inácio, de quem Soares foi advogado.

Feito embaixador após o 25 de Abril, primeiro 
exatamente em Cuba (ler texto de FSC), nem por isso, 
com a intensa atividade que nessa qualidade teve (ler 
texto de FSC) JFF deixou a reflexão e produção inte-
lectual. E quer enquanto esteve no ativo, quer após 
ter de se reformar, aos 70 anos, continuou a publicar, 
em jornais, em revistas e em livros. Destaquemos, 
nos livros, excluídos os de poesia , os seguintes 
títulos, pelos quais também se pode ver a diversidade 
temática e de género: Esquerda : a novíssima e a eterna 
(com nota introdutória de João Carlos Espada), 1985; 
Da igualdade e da diferença das culturas, 1986; Nação, 
fim ou metamorfose?, 1990; Portugal, meu remorso 
de todos nós. 1993; Está Portugal em vias de deixar 
de existir?, 1994; O vosso agente em Havana e outras 
novelas. com ilustrações de José Rodrigues, 1999; Os 
paradoxos do ator, 2002; Annie : uma portuguesa na 
revolução cubana , 2003, um romance sobre a filha 
do director da PIDE, a polícia política portugesa, que 
foi para Cuba e era uma entusiasta da sua revolução; 
Fidel,  2008, em que conta diversos episódios dos seus 
contactos com o líder cubano e faz uma interpre-
tação de certa forma original da sua personalidade; 
e A colonização portuguesa e a emergência do Brasil. 
2010, também com uma tese própria a respeito, obra 
cuja edição brasileira, de 2012, tem um posfácio do 
ex Presidente Fernando Henrique Cardoso – e obra a 
que, como às anteriores, o JL oportunamente deu o 
devido destaque. J

José Fernandes Fafe
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PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

Numa nota apensa 
à edição da sua 
admirável peça de 
teatro, Le Maître 
de Santiago, 
Montherlant, em 
vista dos delírios 
especulativos e 
freudianos (q. 

b.) oferecidos por uma crítica de alcova 
àquele escorreito clássico da dramaturgia 
do século XX, observava, perplexo que, 
afinal, “le blanc est noir” (“o branco é 
preto”). E notava: “Pega-se numa obra 
muito transparente, de sentimentos 
elevados e simples, e procura-se provar 
que é uma obra tenebrosa, freudiana. 
Pega-se numa personagem de ficção que 
incarna o cristianismo numa das suas 
cambiantes – digo bem: o cristianismo 
autêntico numa das suas cambiantes, 
- e procura-se provar que ele é uma 
caricatura do cristão, que é “demoníaco”. 
O branco é preto.”

Muita da crítica contemporânea, 
atravancada por uma tralha teórica, 
que frequentemente acomoda uma 
tineta freudiana bastante «cocasse», 
afunda-se num pantanal explicativo, 
pretensioso, delirante e vastamente 
cómico, quando não é apenas 
dolorosamente cansativo e pateta. 
Aludindo a uma passagem da referida 
peça, Montherlant escreve uma nota 
que não resisto a transcrever na 
íntegra: “Li também sobre a minha 
peça explicações pela psicanálise. 
Professam que o amor de Álvaro pela 
filha é incestuoso: isso apareceria, 
irrefutavelmente, no gesto dele, ao 
sacudir um cabelo do colarinho do 
casaquinho da filha (na realidade, 
porque ela o irrita e a sua irritação o 
leva a achá-la negligente). Santiago 
permite a um opinar que «eu mato 
o feminino que existe em mim», a 
um outro, deduzir que a minha mãe 
era uma «mãe fálica», a um terceiro, 
pôr-se a questão se eu não teria estado, 
desde a infância, obcecado pelo temor 
de ser castrado.” 

Estes delírios críticos são, 
infelizmente, menos raros do que possa 
pensar-se. Afirmar-se que o branco é 
preto é a “tarte à la crème” da crítica 
universitária. Quando já nada de novo 
há a dizer sobre um autor muito “chic” 
e muito acarinhado pela “academia”, 
diz-se o contrário do que até aí se 
tinha dito ou diz-se simplesmente uma 
patetice qualquer e com isso se faz a 
festa. Pessoa, por exemplo, dá para 
tudo e para o avesso disso. Começa, é 
verdade, a estar um tanto “desgastado”, 
de modo que a solução, para essa 
dificuldade, é propor-se, sobre ele e 
seus heterónimos, o que há de mais 
inverosímil: chama-se, a esse montículo 

de idiotices, «propostas inovadoras», ou 
antes, “perspetivas inovadoras”. Podem 
também classificar-se como “hipóteses 
de trabalho excitantes”. Excitam, 
sobretudo, no crítico “inovador”, uma 
tendência irresistível para o devaneio 
sem fundações minimamente sérias. 
Porque, o que é preciso, não é ter 
argumentos sólidos, o que é preciso é 

ser diferente. Por exemplo, dizer que 
Ricardo Reis é “um poeta romântico” 
e “uma espécie de continuação de 
Caeiro”. 

Claro que não é, rigorosamente 
nenhuma dessas coisas, mas o importante 
não é dizer coisas que façam sentido; 
o importante é dizer coisas que, antes, 
ninguém tenha dito. (Além do mais, não 
seria mau recordar que, desde Goethe 
e passando por Gide e António Sérgio, 
se sabe que um clássico é um romântico 
domesticado, contido, “amarrado”). 
Também a ideia estapafúrdia de que “os 
heterónimos são como bonecas russas 
umas dentro das outras” não tem, que 
se veja, pernas para andar; mas tem a 
egrégia vantagem, que muito intrigaria 
Pessoa, de, nunca antes, ter sido proposta 
por ninguém. Não interessa que uma ideia 
seja absurda, a vantagem reside toda em 
ser nova (isto é, “estimulante”, como, por 
certo diria o insaciável Eduardo Prado 
Coelho).

Os novos argonautas da arca de Pessoa 
avançam intemeratamente por território 
inexplorado, ou antes, pisam território 
até muito explorado, mas pisam-no de 
modo enviesado: o que era branco passa 
a ser preto e o que era preto passa a ser 
branco. O casto Pessoa converte-se agora 
num audaz “libertino”, para o que basta 
inventar um sentido novo e arrevesado 
para o termo “libertino”. Usando de uma 
prosa nebulosa e quase mística, Rita 
Marrone, que veio ao congresso pessoano 
premir uma qualquer teta hermenêutica, 
afirma, sem pestanejar: “Os novos 

O branco é preto estudiosos têm uma perceção de que 
esta é uma obra sem fundo, um mistério 
que não se pode resolver, e é por isso 
que estão hoje aqui, porque há sempre 
alguma coisa a descobrir, a estudar.” Esta 
ejaculação lírico-mística, que ofende 
a lógica mais terráquea, deixa-nos, no 
mínimo, perplexos: se a obra de Pessoa é 
“um mistério que não se pode resolver”, 
para quê fazer então um congresso e 
gastar tempo a estudá-la? Se é assim 
impenetrável, não será mais aconselhável 
deixá-la em paz, num doce sono eterno, 
bem deitadinha, dentro da arca? Se é 
“sem fundo”, não terá ido tudo por essa 
falta de fundo abaixo, nada ficando ao 
de cima, para entreter a curiosidade dos 
“novos estudiosos”?

Há todo um calão académico, 
pesado, sentencioso e frequentemente 
mal congeminado, que avança com 
“hipóteses de trabalho” mal amanhadas 
e gloriosamente despidas de qualquer 
sentido – mas que agitam meio mundo e 
desassossegam outro meio, porque dizem 
coisas estranhas e nunca antes ditas. 
O Rei Ferrante da peça de Montherlant 
La Reine Morte, gostava de “coisas 
estranhas” quase tanto quanto a nossa 
academia gosta de coisas estranhas 
e “inovadoras”. O “charabia” com 
que todo este universo “inovador” 
é explorado e vendido no mercado 
literário é dos espectáculos a um tempo 
mais cómicos e sinistros que nos é dado 
presenciar. Usa-se de uma conversa 
cheia de “clichés” que não apanharam 
sol, para se nos proporem as coisas mais 
atabalhoadas e as ideias menos sujeitas 
a qualquer escrutínio. Converter o 
branco em preto é a pedra filosofal destes 
jovens argonautas de uma hermenêutica 
enviesada. Para eles, nada é interdito, 
em matéria de perscrutar, no texto, 
significados profundos que lá não estão. 
Ver, por exemplo, em Caeiro (estou eu a 
supor…) um poeta clássico e em Ricardo 
Reis um poeta romântico ou, já agora, 
em Álvaro de Campos um conservador 
pastoril – tudo vale a pena se a alma não 
é pequena e quando o ímpeto inovador 
não conhece nem obstáculos nem 
limites… 

O problema não residiria em 
compreender, usando honestamente os 
textos e os instrumentos de sondagem. 
Compreender ou não compreender não 
é a questão. A questão residiria antes 
em inovar ou não inovar. Não vou aqui 
dizer, mais uma vez, que tanto Pessoa 
já enjoa. Mas direi, isso sim, que não se 
vai nem muito longe nem a destino que 
valha a pena, enquanto se insistir em 
espremer uma teta já muito torturada 
e que só com alguma dificuldade dará 
leite fresco que se beba. O recurso a 
virar simplesmente do avesso o que 
antes se descobrira, para se poder exibir, 
a todo o custo, uma “verdade nova” 
pode levar apenas à congeminação de 
desgovernados monstros. Sugiro que se 
deixe o autor de “Tabacaria” em paz, até 
que, provavelmente não muito cedo, surja 
alguma ideia nova e fundamentada, que 
tenha, realmente, pernas para andar. Até 
lá, sossego e muita congeminação honesta 
é o que se recomenda.J

Fernando Pessoa em pintura de Costa Pinheiro

Há todo um calão académico, 
pesado, sentencioso e 
frequentemente mal 
congeminado, que 
avança com “hipóteses de 
trabalho” mal amanhadas e 
gloriosamente despidas de 
qualquer sentido

Converter o branco em preto 
é a pedra filosofal destes 
jovens argonautas de uma 
hermenêutica enviesada. 
Para eles, nada é interdito, 
em matéria de perscrutar, no 
texto, significados profundos 
que lá não estão
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Na ótica de Pessoa ninguém 
matou Deus. O seu insondável 
silêncio é só o inverso de um 
mundo que é, em si mesmo e 
independentemente da nossa 
ofuscação pela sua ‘beleza 
divina’, como a Natureza inteira

À MARGEM... EDUARDO LOURENÇO

O vampiro absoluto
“É toda a falta de um Deus verdadeiro que é o cadá-
ver vácuo do céu alto e da alma fechada.”

Bernardo Soares, O Livro do Desassossego

Quando o planeta 
pessoano, ou antes, a 
galáxia pessoana, as-
sim nomeada por um 
dos nossos pessoanos 
demasiado esquecidos, 
José Augusto Seabra, 
chocou com os nossos 
ouvidos, transforman-

do-os para sempre pela sua mensagem sideral, 
muitos de nós percebemos que, sem o saber, já 
tinham sido vividos e encarnados em múltiplos 
fantasmas que cumprindo o seu destino nos 
tinham sugado o sangue e a alma. E que daí em 
diante, vítimas complacentes dessa transubstan-
ciação inédita, não seriam mais que uma pequena 
nota de rodapé na franja azul desse vampiro 
celeste que se gabava de poder ser como Deus — 
“tudo de todas as maneiras” —, não nos deixando 
mais herança do que a de contemplar e glosar 
e roer sem fim o osso divino em que ficávamos 

convertidos. E aqui estamos, um século após a 
sua encarnação real e poética convertida em meta 
e glosa quase universal do Eu como pluralmente 
divino e enigmaticamente humano, oferecido à 
nossa devoração encantada.

Curiosamente, este estatuto da nossa trans-
cendência paradoxal e incontornável não suscitou 
— ou raramente suscitou — a espécie de nova 
Teosofia — ou a teosofia natural — onde enraíza 
a aventura, entre todas “extraordinária”, no 
sentido de Edgar Alan Poe, de nos confrontar com 
aquele território onírico, hiper-real e fantasma-
górico que Pessoa, tradutor de teósofos, batizou 
como sendo o domínio de além-Deus…

Talvez fosse preferível que Pessoa o tivesse 
designado de aquém-Deus, aquilo que não 
tem mais realidade que a nossa impotência 
em o nomear e concebê-lo, se não como Pura 
Ausência, percebida e invocada como sendo a 
nossa própria Existência, como puro nada — 
mas um Nada que dói. E que é menos a vida 
crucificada entre os braços românticos da 
“morte anteriana”, coeterna da nossa alma, 
do que a mesma sombra desse Deus imaginado 
por Pessoa como “pura impotência” e descrito 

como Aquele a quem “a Verdade morreu”. 
É a sua uma versão mais “niilista” do que a 

celebrada “morte de Deus” segundo Nietzsche, 
que tem autor. Na ótica de Pessoa ninguém 
“matou” Deus. O seu insondável silêncio é só 
o inverso de um mundo que é, em si mesmo e 
independentemente da nossa ofuscação pela sua 
“beleza divina”, como a Natureza inteira, “voz 
de Deus”. Encarnada em Caeiro, esta evidência é 
mais “pagã” que as réveries fantásticas com que o 
Poeta de «O Guardador de Rebanhos» e Ricardo 
Reis se coroaram a si mesmos de rosas imortais.J

“
Fernando Pessoa

GULBENKIAN.PT
Av. Berna 45A 
1067-001 Lisboa

Bolsas de Aperfeiçoamento Artístico  
em Música no Estrangeiro

Até 31 de março, está aberto o concurso para atribuição de 
bolsas de aperfeiçoamento artístico em música no estrangeiro, 
com preferência para as especialidades correspondentes a 
instrumentos de orquestra, canto e direção de orquestra.

O concurso destina-se a diplomados em música ou músicos 
profissionais, de nacionalidade portuguesa, e que se dediquem à 
música na sua componente prática.  
Os candidatos devem ter menos de 25 anos e a intenção de 
prosseguir uma carreira artística como executantes.

As bolsas (no máximo de 12), incluindo as suas renovações, 
não poderão ultrapassar a duração de dois anos. Os candidatos 
podem, em complemento do concurso curricular, ser convocados 
para prestação de provas práticas.
Não são considerados os pedidos respeitantes a cursos que se 
iniciem antes de 1 de setembro de 2017. 
Não são contemplados os pedidos destinados à frequência de 
cursos básicos, complementares, profissionais ou superiores em 
Escolas de Música no país. 
Não são concedidas bolsas para planos de licenciatura.

Candidaturas e informações: gulbenkian.pt/bolsas
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CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

O que é uma écfrase? 
Trata-se de um 
termo de prove-
niência grega que 
tem sido usado em 
retórica ao consi-

derar-se uma composição literária 
em que se procura fazer uma descri-
ção, uma comparação. Geralmente 
descreve-se um quadro; é, portanto, 
o resultado de uma passagem das 
artes plásticas para a literatura, isto 
é, de uma criação artística para 
outra, recorrendo-se a linguagens 
diferentes.

Leia-se este poema de Eugénio de 
Andrade cujo título ´”Homenagem 
a Mark Rotheko” tem em vista um 
conhecido pintor contemporâneo 
ligado ao Expressionismo Abstrato 
norte-americano: “Amarelo, laran-
ja, limão,/ depois o carmim: tudo 
arde/ nas areias/ entre as palmeiras 
e o mar – era verão./ Mas no lugar 
do teu nome/ a terra tem a cor do 
verde/ pensativo, que só a noite/ 
pastoreia leve”. Ou este outro poema 
de um poeta mais jovem, Luís 
Quintais, que se refere também a um 
pintor: “Em 1940, Klee colecionava 
obsessões,/ ‘grandes signos ne-
gros’./ Arquétipos do medo?’/ […] 

Vultos que se dedicam a jogos/ de 
morte/ simulacros de vida,/ convé-
nios de perfeição e dor./ Na tela do 
gosto, Klee/ percorria a cegueira do 
indizível./ Mas tarde diluir-se-ia/ 
na não resposta dos seus signos ne-
gros/ que, entretanto,/ queimariam 
o mundo”.

Neste último poema, ao contrá-
rio do que acontece no anterior, 
a descrição recua ainda mais – a 

desfocagem é ainda maior em re-
lação a um quadro -- , na medida 
em que se antepõe uma vivência 
que é a do medo, da destruição ou 
da morte. È verdade que a écfrase 
tende para a comparação e esta 
iria pautar a criação literária ao 
longo do tempo, sobretudo com 
o Classicismo. O ideal que se 
pretendia atingir era o da imita-
ção, a “imitatio”. Ora a “imitatio” 
é mínima ou quase nula nos dois 
poemas transcritos. Isto quer dizer 
que, a partir de certa altura, a 
poesia começa a afastar-se desse 
ideal. Há vivências, como se disse, 
que se antepõem. É a imaginação 
que principia a desfigurar o que era 
suposto pretender-se imitar. Essas 
vivências – e isso vai acontecer 
a partir do Romantismo -- ten-
dem para  uma outra figuração 
sustentada imaginativamente que 
vem criar uma linguagem nova. E 
esta, com a modernidade, tende a 
reduzir o que era vivencial a uma 
espécie de materialidade que será o 
suporte último da poesia, a lingua-
gem, embora essa carga viven-
cial ou emocional de certo modo 
regresse com as mais recentes 
movimentações pós-modernas.

Comparação e écfrase

Inês Lourenço

› Inês Lourenço
O JOGO DAS 
COMPARAÇÕES
 ed. Companhia das Ilhas, 64 pp.,  
12 euros

› PASSAGENS / POESIAS, 
ARTES PLÁSTICAS, 
SELEÇÃO E PREFÁCIO 
DE JOANA MATOS 
FRIAS, 
ed. Assírio & Alvim, 272 pp., 15,50 euros

que, no entanto, se pode considerar 
desviante. O que abre caminho, se 
se considerar o caso da écfrase, não 
a imitações ou comparações, mas, 
sim, a criações, criações essas que 
os poemas recolhidos em Passagens 
nos vêm plenamente revelar.

Inês Lourenço publica um 
novo livro intitulado O Jogo das 
Comparações. A écfrase, como 
vimos, acaba por ser também uma 
espécie de jogo. Mas agora, nestes 
poemas de Inês Lourenço, as figu-
rações ou jogos são outros, desde os 
que decorrem da figuração irónica 
até ao modo como o tom decetivo 
desvia os poemas para leituras tor-

Todo este trajeto – que é, afinal, 
o da poesia ocidental desde os 
poetas da antiga Grécia – vem 
a propósito de uma sugestiva 
antologia intitulada Passagens, 
com o seguinte subtítulo: “Poesia, 
artes plásticas”, sendo a seleção e 
o prefácio da responsabilidade de 
Joana Matos Frias (JMF). O interesse 
e a investigação de JMF vem já de 
trabalhos anteriores, como é o caso 
de um ensaio sobre tal assunto na 
revista Relâmpago (1928, nº 23), 
onde o problema da linguagem e da 
metalinguagem no caso da écfrase é 
alargadamente abordado.

Agora, em Passagens, escla-
rece-se que os poemas reunidos 
são de autores contemporâneos 
portugueses. É de prever que para 
eles a “imitatio” pouco conte, e os 
poemas atrás transcritos não deixam 
de confirmar tal circunstância. É 
também esclarecido que a recolha, 
neste livro, “vai privilegiar […] um 
conceito moderno, ou até modernis-
ta, e pós-modernista, do ancestral 
e famoso diálogo entre a poesia e a 
pintura”. É um conjunto de cerca 
de 60 poetas, o que permite ao 
leitor – embora sobre um tema ou 
assunto que, como se referiu, pode 
ser subvertido – encontrar uma 
boa antologia da poesia portuguesa 
contemporânea.

Ainda no prefácio importaria 
destacar a sua abordagem quanto 
ao modo como se problematiza 
o facto da reprodutibilidade das 
obras de arte por meios técnicos ou 
outros processos de comunicação 
(fotografia, acesso aos museus, etc.) 
diminui ou questiona o papel que a 
linguagem desempenha. Daí a valo-
rização de uma relação interautoral 

 Surpreender com familiarida-
de pode parecer um paradoxo, 
mas tem feito parte da essência 
do trabalho em banda desenhada 
de Diniz Conefrey. De Herberto 
Hélder (“Arquipélagos”/“Os labi-
rintos da água”), ao México pré-
-colombiano (“O livro dos dias”), 
à BD abstrata (“Meteorologias”), a 
busca de formas e ritmos é contí-
nua, criando ambientes hipnóticos 
compostos de cores, traços, textu-
ras, palavras. O seu mais recente 
livro “Judea” (Pianola) adapta a 
novela “Youth”/“Mocidade”, de 
Joseph Conrad (1898), narrada 
pelo alter-ego putativo do escritor 
Charles Marlow, o mesmo de “Lord 
Jim” ou “Heart of Darkness”. E, se 
à primeira vista o livro surpreende 
pela aparente demarcação de um 

trilho criativo recente, a distância 
percorrida é curta; com “Judea” 
o autor ensaia alternativas que 
a princípio parecem mistas e de 
compromisso, mas que coalescem 
de modo inesperado numa nova 
síntese.

Tal como noutras obras de 
Conrad (e de Conefrey) “Judea” 
é um relato iniciático de viagem, 
apresentado enquanto memória de 
um Navio (ou de um marinheiro?) 
que perdeu as graças do mar (ou 
para quem o mar perdeu a graça). 
A história-base é falsamente sim-
ples: o velho veleiro enferrujado 
“Judea”, uma rota acidentada de 
Inglaterra ao Índico, uma carga 
de carvão no porão. Como se não 
bastassem os habituais riscos de 
uma longa aventura marítima 

(vento, calmaria, o mar revolto), 
esta viagem em particular parece 
amaldiçoada desde início, e, num 
culminar de adversidades, a carga 
entra em combustão espontâ-
nea. Sem que nenhuma estratégia 
consiga apagar o fogo, apesar de 
todos os esforços obstinados (quase 
românticos) para salvar um navio 
que se tenta transcender, a viagem 
torna-se um longo arrastar rumo a 
um fim inexorável, com a tripula-
ção a tentar agarrar-se à vida pai-

rando sobre uma bomba-relógio 
que a pode surpreender a qualquer 
momento. Se algumas personagens 
humanas adquirem voz própria, o 
principal protagonista é o próprio 
malogrado navio, cuja essência 
para os marinheiros oscila entre a 
única salvaguarda da fúria do mar, 
e o risco de destruição iminente 
que trás no seu âmago; com o céu, 
o oceano, e mesmo a terra firme e 
outros navios a evitarem conceder 
um porto seguro. É esta dualidade 

segurança/morte (e concreto/abs-
trato) que Diniz Conefrey trabalha, 
utilizando de modo soberbo o preto 
e branco, onde o desenho consegue 
a proeza de evocar cores (o ver-
melho do fogo, o azul do mar), que 
só as palavras do argumento têm o 
direito de expressar.

Considerando a evolução do 
olhar criativo é iluminador ver 
como o interesse na BD abstrata, 
visível no anterior “Meteorologias” 
(Quarto de Jade), é integrado em 
“Judea”, numa mescla de convolu-
ções de penhascos, vagas, nuvens 
e fumo, que chegam a ocupar pági-
nas inteiras com uma ferocidade 
insuspeita, e um estranho cunho 
de intemporalidade que toca todos 
os elementos. As diversas tem-
pestades, sejam naturais (o mar, o 
vento, a costa), sejam artificiais (o 
fogo), sejam os humores da tripu-
lação, são integradas numa só, com 
o contraste entre o traço preciso de 
personagens e motivos náuticos, e 
a força telúrica dos elementos mais 
abstratos a evocar um poder tanto 
mais violento quanto o texto o 
parece negar. Se a opção narrativa 
reconhecível é profundamente 
enriquecida pela abstração, esta, 
por sua vez, e usando o pretexto de 
ser mar/céu/fogo/fumo, poderia 
parecer oca sem a âncora que as 

Tempestades
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OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

nadas também desviantes. Forma-se 
uma teia (assim se intitula uma das 
partes do livro) em que se enredam 
as “vozes/ e as distâncias que podem 
modelar […] a comparação”.

Esta poesia como que revela um 
mal-estar em relação ao poéti-
co. Os surrealistas sentiram-no, 
sobretudo numa das suas derivas, 
o Abjecionismo, em que eles se 
pretendiam remir, como diziam, 
do lirismo ou purismo bretoniano. 
Não é isto o que se passa em O Jogo 
das Comparações, pois aí nada tem 
a ver com qualquer influência que 
viesse desse lado. O poema que 
se segue, até pela conclusão que 
se diria quase declarativa, mostra 
bem o que é posto em questão: 
“Não me refiro aos trágicos: Romeu 
e Julieta/ Tristão e Isolda, Pedro 
e Inês nem a alguns ignorados/ 
ícones como Yourcenar e Grace ou 
Rimbaud e Verlaine. Refiro-me/ 
aos que […] se combinam cruzando 
genes e transitórios/ tempos de 
vida enquanto povoam cidades, 
salas/ de parto, comércios, in-
dústrias, portais, geriatrias. E dos 
campos deixados/ à exportação 
do vinho e dos litorais ainda com 
redes/ e barcos cresce um ruído de 
formiga banal e curtida/ de peque-
nos destinos. Esses são os grandes 
heróis/ dos amores difíceis/ que 
não ficam no poema”.

O novo livro de Inês Lourenço 
vem confirmar o que há de original 
na sua voz, a qual fica a oscilar entre 
um sentido crítico bem cortante 
e um lirismo contido, o absurdo 
e a racionalidade apaziguadora, o 
infindável “jogo das comparações” 
e a necessidade de abolir tudo o que 
na poesia pode ser aleatório.J

› Argumento e desenhos de 
Diniz Conefrey (adaptando 
“Youth”/“Mocidade”  de 
Joseph Conrad) 
JUDEA 
Pianola Editores. 84 pp., 16 Euros.

madeiras podres e a angústia dos 
marinheiros lhe concedem. Desse 
ponto de vista “Judea” demons-
tra de que modo uma estrutura 
narrativa “clássica” pode ser útil 
enquanto uma espécie de base 
criativa reconhecível que “fixa” a 
leitura, permitindo, em simultâ-
neo, a introdução de outro tipo de 
elementos disruptivos. A familia-
ridade é uma excelente ferramenta 
para desarmar espectativas, e 
permitir a construção de algo novo 
com o leitor, sem que ele disso se 
aperceba. J

“

 › João Reis 
A AVÓ E A NEVE 
RUSSA 
Elsinore, 224 pp., 16,59 euros.

Uma marca de singularidade muito original, 
dotada de uma frase comum, alimentada 
por um manto simultaneamente lírico e 
romântico, do romantismo atual da defesa de 
valores e sentimentos tradicionais

O desenraizamento, um dos temas mais explo-
rados pela literatura universal, de Homero a 
Camões, passando por Virgílio e Petrarca e 
por toda literatura das Américas, pelos nossos 
Fernão Mendes Pinto, Carlos da Maia e Baltazar 
Sete-Sóis, típicos desenraizados, constitui, 
por esse mesmo motivo, um dos mais difíceis 
de ser cultivado com desprezo dos clássicos. 
A Avó e a Neve Russa, de João Reis, com uma 

capa belíssima a partir de uma ilustração de Lord Mantraste, primeiro ro-
mance de autor português da nova editora Elsinore, aborda de um modo 
original – não clássico - o tema do desenraizamento.

Autor de A Noiva do Tradutor (Companhia das Letras, Açores), publi-
cado em 2015, e já em segunda edição (que não lemos), João Reis opta, 
em A Avó e a Neve Russa, por deslocar para a mente de uma criança o uni-
verso das problemáticas físicas, psíquicas e sociais do desenraizamento. 
Se se tratou de uma forma de escapar à herança histórico-literária deste 
tema, devemos confessar não ser de menor dificuldade a sua abordagem 
segundo uma perspetiva infantil. Por isso, recordando os estudos de 
psicologia das crianças de Jean Piaget, devemos confessar igualmente que 
começámos a ler A Avó e a Neve Russa com uma boa dose de ceticismo, 
pois, não raro, o autor projeta nos romances protagonizados por crianças 
o seu universo mental de adulto. Receio, aliás, logo superado quando se 
percebe que João Reis, tanto na prática psicológica de uma criança de 10 
anos como na aclimatação de um cérebro infantil a uma nova sociedade, 
superou ficcionalmente os nossos temores de que tivesse concebido o 
romance como uma pequenina Disneylândia.

O narrador, uma criança de 10 anos de idade, neto de Babushka 
(“Avó” em russo, mas igualmente designação das famosas bonecas 
russas), nascida perto de Moscovo e levada pelo marido para a Ucrânia, 
engenheiro em Chernobyl, sofre uma forte inspiração de raios tóxi-
cos aquando do conhecido acidente desta central nuclear. Através de 
uma amiga russa a viver no Canadá, a família de Babushka imigra para 
Montreal, tendo o segundo neto, o menino protagonista, nascido nesta 
cidade. Deste modo, no romance, o nome dos sentimentos e valores 
ligados ao enraizamento é, justamente, “Rússia” e todo o complexo his-
tórico-semântico que esta palavra alberga, mas não a “Antiga-Soviética”, 
reino de terror exprobrado no romance, causa da morte do avô e da ne-
cessidade de emigração da família. O menino, dotado da nova mentali-
dade canadiana, aprende a fazer de “capitalista”, isto é, a procurar por si 
solução para os seus problemas, e o maior reside na lenta mas agigantada 
deterioração da saúde da avó com um cancro nos pulmões devido aos 
fumos tóxicos inalados em Chernobyl e, aparentemente, uma arterioscle-
rose avançada (senilidade).

O universo do romance estrutura-se, assim, a partir de uma popu-
lação multicultural mas desenraizada, oposta, em termos de história e 
segurança, à família de Jean-Pierre, instalada em Montreal há 200 anos. 
A família do menino (ele, o irmão e a avó), Ade, nigeria-
no, negro e muçulmano, a trabalhar para um indiano, o 
português Pereira, com um galo de Barcelos na montra do 
seu restaurante, sustentáculo extrafamiliar do menino e da 
avó, o chinês Huan, empregado indiferenciado, explorado 
pelo seu irmão, e a senhora Fiodorova, russa emigrada, 
bem como alguns sem-abrigo canadianos que limpam os 
vidros dos carros nos semáforos. O menino processa o seu 
enraizamento através interiorização da visão da casa de 
Jean-Pierre, contra a qual se revolta (parte um vidro, esma-
ga as flores do canteiro) e do bom aproveitamento escolar 
testemunhado pela professora Menina Michelle.

Cada personagem tem o seu Deus (Alá, deus hindu, 
o Deus da Avó, que se confunde com a história da Mãe-
Rússia, o Galo de Barcelos para o senhor Pereira…), isto é, 
o seu enraizamento próprio, que transporta para Montreal 

tentando ser, ao mesmo tempo e numa síntese cultural difícil, estranho 
e íntimo aos valores mercantilistas canadianos. O menino tentar ajudar 
a curar a avó cruzando os símbolos dos valores das terras de emigração, 
inclusive a foto do ator Rodolfo Valentino, adorado pela bisavó e pela avó 
e falecido repentinamente no hospital. O menino pensa que qualquer que 
seja o Deus ou o ídolo adorado, deverá ajudar a avó a curar-se, inclusive o 
relatório científico do médico do hospital, já que a Ciência é um dos ídolos 
do capitalismo.

Diferenciados na origem geográfica e cultural, as personagens 
buscam um novo enraizamento sem perda de tradições natais, 
mesmo o menino que, embora nascido no Canadá, possui da anti-
ga Rússia as imagens transmitidas por Babuskha (pp. 21 – 22), nas 
quais a neve, o frio e o gelo, sobretudo a primeira, ainda que igual 
à de Montreal, como é fisicamente entendível, é sentimentalmente 
diferente, carregada de valores russos, mas não soviéticos. Para curar 
a avó, o menino ambiciona fazer uma viagem ao México, ajudado por 
um sem-abrigo (igualmente um desenraizado) e trazer de lá um pre-
parado milagroso de cato. Conseguirá? Não queremos tirar o prazer 

ao leitor revelando o epílogo, aliás, mórbido e românti-
co ao mesmo tempo.

No intrincadíssimo horizonte da atual literatura 
portuguesa, marcado pela tentativa de superação dos 
estilos loboantunesiano, saramaguiano e agustiniano e na 
descoberta de novos temas para romance, ou novas formas 
de os explorar, João Reis, com A Avó e a Neve Russa, ofe-
rece uma marca de singularidade muito original, dotada 
de uma frase comum, como é natural para um romance 
cujo narrador é uma criança, alimentada por um manto 
simultaneamente lírico e romântico, não o do romantismo 
clássico, claro, mas o do romantismo atual da defesa de 
valores e sentimentos tradicionais. Neste sentido, sob um 
universo social pós-moderno e a mentalidade fragmen-
tária e desenraizada da emigração, ergue-se um romance 
deveras clássico.J

João Reis
Desenraizamento

João Reis
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Shakespeare 
vezes quatro

 A chancela”u-
ma imagem atual e 
coerente de Francisco 
Vale continua o seu 
“caminho” de editar 
grandes clássicos, de 
par com outras obras 
de muita qualidade 
de autores contem-
porâneos. Mas este 
é um caso especial, 
pois trata-se da 
Coleção Shakespeare, 
resultante de um pro-
tocolo da editora com 
o grupo de investi-
gação Shakespeare 
e o Cânone Inglês, 
do CETAPS 
(Centre for English 
Translation and 
Anglo-Portuguese 
Studies), da 
Faculdade de Letras 
da Universidade do 
Porto. O objetivo 
é a publicação da 
tradução integral da 
obra dramática do 
genial poeta isabe-

lino, oferecendo “uma imagem 
atual e coerente da obra dramática 
de Shakespeare, através de um 
plano de tradução que obedece a 
critérios amplamente discutidos 
e rigorosamente definido, e que 
beneficia de um aturado estudo 
sobre o autor, o seu tempo e a 
sua obra.” Mais se esclarece, em 
nota, na entrada de cada um dos 
volumes sobre aquele Projeto, que 
as traduções, embora da exclusiva 
responsabilidade de quem as faz 
e assina, são sempre previamente 
discutidas entre os elementos do 
grupo. 

O projeto é coordenado por 
Manuel Gomes da Torre, o proto-
colo foi inicialmente com a edito-
ra Campo das Letras, a publicação 
de toda a obra tem-se estendido 
ao longo dos anos, e agora saíram 
quatro novos volumes, de capa 
dura, com os tradutores a serem 
autores também de esclarecedo-
ras introduções e notas. São eles, 
os volumes, cada um com sua 
peça, e os tradutores/prefaciado-
res: Sonho de uma Noite de Verão, 
por Maria Cândida Zamith, O 
Rei Lear, por M. Gomes da Torre, 
Timão de Atenas, por Nuno Pinto 
Ribeiro, e Tito Andrónio, também 
por M. Gomes da Torre. 

› William Shakespeare 
SONHO DE UMA  
NOITE DE VERÃO 
148 pp., 16 euros; 

› O REI LEAR 
184 pp., 17 euros;  

› TIMÃO DE ATENAS 
164 pp., 16 euros;  

› TITO ANDRÓNIO 
140 pp., 15 euros – todos Ed. Relógio d’Água

Helder Macedo
‘O presente é feito de passados’

› Helder Macedo
CAMÕES E OUTROS 
CONTEMPORÂNEOS
Editorial Presença, 304 pp., 
18,50 euros

Camões e outros contemporâneos é 
o novo livro de Helder Macedo, 81 
anos, uma das figuras de primeira 
linha da cultura portuguesa atual, 
como ensaísta, ficcionista, poeta, 
homem de "saber". Professor emérito 
e diretor do departamento de Estudos 
Portugueses e Brasileiros do King's 
College (jubilado), presidente hono-
rário da Associação Internacional de 
Lusitanistas, ex secretário de Estado 
da Cultura, e muito, muito mais, o 
também excelente cronista do JL tem 
uma larga e reconhecida obra naqueles 
diversos géneros, que seria ocioso 
estar agora a recordar. Este seu novo 
livro, acabado de sair, é uma coletânea 
de intervenções em congressos e 
debates, e de textos e artigos, sobre 
literatura e escritores - de que nos 
fala, falando de mais do que isso, nesta 
conversa.

Jornal de Letras: O que é o livro e 
porquê o seu título? 
Helder Macedo: O livro reúne ensaios 
(bem como o que caracterizei como 
“testemunhos”, que são textos de 
incidência mais imediata) que fui 
escrevendo ao longo dos anos, sobre 
vários temas e autores. Quase todos 
posteriores a outra coletânea, Trinta 
Leituras, que publiquei em 2007. O 
grande problema deste tipo de reco-
lhas é dar-lhes um sentido coerente, 
que justifique publicação conjunta. 
Ao tentar selecioná-los verifiquei que 
havia uma recorrência de textos sobre 
Camões. Mas também vários sobre au-
tores e temas anteriores e sobre temas 
e autores atuais. Todos eles refletindo 
os meus interesses e preocupações 
contemporâneas. Daí o título: Camões 
e outros contemporâneos. E a explica-
ção, na minha nota introdutória, que 
“contemporâneos são todos aqueles 
com quem vivemos”. Mas, como 
também indiquei, não pude incluir 
muitos outros, para o livro não ficar 
de tamanho desmedido, com quase o 
dobro dos textos. Tenho por aí muitas 
vidas dispersas… Ficarão para um 
próximo volume, se houver tempo e 
paciência.

Os autores tratados são de épocas 
muito diversas, e também são diversas 
as abordagens.
Os “contemporâneos” mais antigos 
são os do lirismo medieval e a mais 
jovem é autora de um notável primeiro 
livro, que tive o gosto de apresentar, 
Joana Emídio Marques. Passando 
por Fernão Lopes, Sá de Miranda e 
Bernardim Ribeiro, Cesário Verde e 
Fernando Pessoa, Teixeira Gomes, 
Cardoso Pires e Saramago, Sophia, 
Cesariny, Manuel de Castro, Herberto 
Helder, e vários outros. Além de 
algumas abordagens temáticas sobre, 
por exemplo, história e profecia, aluci-
nação e representação literária, colo-

nialismo e pós-colonialismo, e o que 
intitulei “a utopia da negação”, sobre o 
chamado “grupo do café Gelo”, onde 
eu próprio aprendi a desaprender. E 
o livro termina com uma tentativa 
de leitura contextualizada dos oito 
séculos da nossa literatura. Afinal, 
a significação de qualquer obra (ou 
mesmo de qualquer palavra) depende 
do contexto. Esse longo panorama crí-
tico foi-me encomendado pelos meus 
colegas da Universidade de Oxford, 
para um Companion to Portuguese 
Literature.  Achei que também poderia 
ser útil publicar esta versão portu-
guesa já que nós, muitas vezes, nos 
esquecemos que o presente é feito de 
passados.

O presente é feito de passados...
Para dar um exemplo: só analisando 
as Cantigas de Amigo no seu contexto 
específico podemos entender as suas 
relações com o que veio a ser a poesia 
simbolista do século XIX, sem as 
confundir. Permitindo assim ver uma 
modernidade nossa na antiguidade 
delas. E, é claro, vice-versa. O mesmo 
é verdade para Camões, cuja obra re-
mete simultaneamente para a tradição 
medieval e para a nossa contempora-
neidade. Lendo, nos seus próprios ter-
mos, autores como Garrett, Cesário, 
Pessoa, Teixeira Gomes, Saramago, 
Herberto Helder, podemos verificar 
quanto Camões é parte deles. O que 
é preciso é não confundir os termos 
específicos a cada um e aos seus respe-
tivos contextos.

E também também há influências, ou 
apenas coincidências, entre autores da 
mesma época ou até geração, idade?
Sim, por vezes também há conver-
gências surpreendentes entre autores 
coevos que habitualmente não são re-
lacionados nem conheciam as respeti-
vas obras. É o caso de Teixeira Gomes 
e de Fernando Pessoa. Nos seus textos 
escritos e coligidos no exílio (especial-
mente em Miscelânea) Teixeira Gomes 
definiu o seu estado psíquico como um 
“teatro da alma”, que é relacionável 
com o “drama em gente” pessoano. 
E quando Teixeira Gomes associa a 
sua reconstrução da memória com a 
alucinação está também a prefigurar, 
sem que o pudesse saber, o futuro 
pensamento filosófico de Fernando 
Gil sobre alucinação e evidência. Ou 
seja, há correspondências, e compete 
à análise literária contextualizar as 
obras no seu tempo para, partindo daí, 
poder também situá-las no contexto 
do presente. E isto tanto se aplica a 
uma cantiga de D. Dinis quanto a uma 
obra acabada de publicar.

Fernando Gil, um seu grande amigo, e 
com o qual escreveu um livro, não foi? 
O Fernando Gil e eu conhecemo-
-nos aos nove ou dez anos de idade 

Helder Macedo “Continuo a funcionar como se tivesse todo o tempo à minha 
frente, com a minha contemporaneidade ainda no futuro”

e sempre fomos referências paralelas 
um do outro. E escrevemos, de facto, 
em colaboração, um livro sobre o 
Renascimento português, Viagens do 
Olhar, onde aliás as divergências vão 
de par com as convergências. Como 
compete a quem procure dialogar. 
Neste novo livro retomo, nalguns 
textos, o diálogo interrompido pela 
morte desse meu amigo de infân-
cia. Notadamente no que respeita 
a Camões e à função de Baco n’Os 
Lusíadas. Baco é a personagem mais 
difícil de entender no poema, sendo 
simultaneamente caracterizado como 
o inimigo dos portugueses e o seu pai 
ancestral. Jorge de Sena acentuou a 
necessidade de entender essa dupla 
funcionalidade, mas ele próprio não 
a resolveu. Nem sei se será possível 
resolvê-la. Nas Viagens do Olhar, o 
Fernando Gil analisa aquilo que desig-
nou como “o malogro dos Lusíadas” e 
o que caracteriza como “a resistência 
de Baco” à possibilidade de Camões o 
resolver enquanto personagem. Isto 
fez-me repensar o que eu havia escrito 
sobre o conflito entre Baco e os seus 
“descendentes” (bem como entre 
Baco e Vénus) em estudos anteriores. 

No entanto, da minha renovada 
perspetiva, concluí que só teria havido 

malogro n’Os Lusíadas se Baco não 
tivesse resistido, se não fosse uma 
personagem deixada por resolver. 
Como eu agora entendo – a partir de, 
mas em discordância com, a leitura de 
Fernando Gil – o Baco d’Os Lusíadas 
corresponde às incertezas de Camões 
sobre o futuro de Portugal, aliás 
também manifestadas pelo chamado 
Velho do Restelo. A decadência de 
Baco – a potente divindade fundadora 
transformada num enfraquecido e 
malevolente manipulador de enganos 
– é um aviso para os contemporâneos 
portugueses de Camões. E portanto 
também para nós, as gerações futuras. 
O que, obviamente, não significa 
que Camões se identifique com Baco 
nem que Baco possa ser identificado 
com Camões, o que seria um grotesco 
desentendimento das complexidades 
inerentes ao poema.

E 'novas' da sua poesia e ficção?
Vou escrevendo alguma poesia, talvez 
inicie uma nova ficção.. E depois 
outra recolha de ensaios… Em suma: 
continuo a funcionar como se tivesse 
todo o tempo à minha frente, com a 
minha contemporaneidade ainda no 
futuro.J

Lendo, nos seus 
próprios termos, 
autores como Garrett, 
Cesário, Pessoa, 
Teixeira Gomes, 
Saramago, Herberto 
Helder, podemos 
verificar quanto 
Camões é parte deles

“
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O cinema português está em grande. Nas vésperas da estreia de São Jorge (dia 9), realizado por Marco Martins, que valeu 
um prémio de atuação a Nuno Lopes no último Festival de Veneza, um realizador português volta a ganhar um Urso de 
Ouro em Berlim. Depois de João Salaviza e Leonor Teles, chega a vez de Diogo Costa Amarante, com a curta Cidade Pequena, 
mais um pequeno grande filme português. O JL entrevista Marco Martins, Nuno Lopes e Diogo Costa Amarante e publica a 
reportagem sobre o festival, onde também esteve Colo, de Teresa Villaverde

A estreia de São Jorge e o Urso em Berlim
O cinema português vale ouro

R
Realizador e encenador, de 45 anos, 
Marco Martins tornou-se conhecido 
do grande público depois de realizar a 
sua primeira longa-metragem, Alice 
(2005), que conciliou o aplauso do 
público e da crítica. Um filme sobre um 
pai que monta um sistema de video-
vigilância na tentativa desesperada de 
saber do paradeiro da filha. Em 2008, 
realizou Como Desenhar um Círculo 
Perfeito, sobre a relação incestuosa de 
dois irmãos, mas sem igual sucesso 
comercial. Oito anos volvidos e apre-
senta São Jorge, um retrato de um país 
em crise, através da personagem de um 
pugilista que, perante a falta de alter-
nativas, se torna funcionário de uma 
empresa de cobranças difíceis. Um fil-
me feito após uma longa pesquisa e fru-
to de uma interação com os habitantes 
do bairro da Bela Vista, na Margem Sul 
de Lisboa, que mistura traços de ficção 
e de não ficção, com muitas emoções. 
O filme tem estreia marcada para quase 
40 salas e promete repetir o fenómeno 
de Alice. Pelo caminho, no percurso 
de Marco Martins, ficam ainda várias 
peças de teatro, com destaque para o 
projeto comunitário com os trabalha-
dores dos Estaleiros de Viana do Castelo 
e um outro, que agora desenvolve, 
junto da comunidade portuguesa que 
trabalha numa fábrica de desossamento 
de perus no norte de Inglaterra

Jornal de Letras: O seu filme parte 
da grave crise que afetou o país nos 
últimos anos. Há uma génese moral 
deste filme? Enquanto realizador sentiu 
a urgência de filmar os momentos 
terríveis que Portugal vivia?
Marco Martins: Sim, a génese está na 
própria crise. Para a minha geração 
(n. 1972), tudo o que experienciámos 
ao longo do tempo foi um crescimento 

económico e nas condições sociais. 
Quando surge a crise é algo de comple-
tamente novo: a regressão económica, 
a ideia de que vivíamos acima das 
nossas possibilidades... Pessoalmente, 
aconteceu-me em pequena escala, mas 
à minha volta houve situações muito 
difíceis, pelo que senti urgência em 
falar sobre isso. A primeira ideia que 
tinha era simplesmente um pai sem 
dinheiro para manter a família. E queria 
falar pela primeira vez num estrato 
social de que nunca tinha falado e que 
me é estranho. 

Com certeza que a experiência que 
teve nos Estaleiros de Viana de Castelo, 
numa peça construída em conjunto 
com os operários, também despoletou 
essa sensibilidade social...
Não só essa como a outra experiência 
que tive com uma comunidade de ciga-
nos na Baralha. Isso não só me introdu-
ziu ao trabalho ‘social’ como também 

ao trabalho com não atores em estilo 
autobiográfico. Descobri na altura o 
encantamento por essa forma de teatro. 
A ideia de que se pode contar a mesma 
história infinitas vezes com renovada 
verdade. No espetáculo do estaleiro 
contavam experiências traumáticas 
e todos os dias aquilo era dito com a 
mesma verdade. Com uma sempre 
constante. Teve uma grande influên-
cia na minha maneira de trabalhar. 
Quando parti para o São Jorge já não era 
o mesmo realizador de Como Desenhar 
um Círculo Perfeito. Fiquei com uma 
vontade de trabalhar a "não ficção". 

Mas, apesar disso, em São Jorge usa 
atores…
O guião inicial é bastante clássico. Até 
me suscitou algumas dúvidas, pois pa-
recia-me um film noir. O Nuno tinha a 
ambição de fazer um filme de boxe. Eu 
não estava muito convencido. Mas co-
mecei a fazer uma pesquisa nos clubes 

que cobra dívidas a outros para poder 
pagar as suas. 

Apesar de tudo tem mesmo grandes 
atores portugueses. Será que os não 
atores são mais verdadeiros, mas os 
atores são mais verosímeis?
[Risos] Acho que sim.Há coisas que eles 
me disseram e que eu nunca poderia 
escrever. Posições sobre o sistema 
social, sobre os bancos ou sobre os 
políticos, que são bastante radicais. E 
talvez esse radicalismo as torne menos 
verosímeis. Em momentos de crise, 
tenta-se encontrar um culpado. E o 
culpado é sempre o outro: o vizinho, o 
imigrante, o reformado, o funcionário 
público.

No filme há uma classe mais baixa é 
reacionária.
Essa é uma diferença grande em relação 
a visões mais neorrealistas. O filme do 
Ken Loach, de que gosto muito, é uma 
versão extremamente politizada da cri-
se, todas as personagens pobres são de 
esquerda. Ali, existem desse tipo, como 
o Jorge, mas também de outros.

Acaba por abranger também a classe 
média, através das personagens cujas 
dívidas são cobradas...
Uma das minha questões na escrita era 
saber em quem ele iria bater. Para mim 
era óbvio que para o Jorge seria mais 
fácil bater em alguém que, na sua cabe-
ça, pudesse pagar as suas dívidas e não 
quisesse. Alguém que vivia realmente 
acima das suas possibilidades. 

Há a questão do espaço. A pobreza 
também passa por uma coabitação 
extrema…
É uma questão extremamente violenta 
que tem a ver com o ciclo da pobreza. 
Na Bela Vista, fizeram aquele bairro 
social, mas entretanto já não há mais 
casas e os agregados continuam a 
crescer… O David Semedo, o miúdo, 
ao tempo da rodagem vivia com seis 
pessoas em sua casa, mas houve alturas 
em que tinha 12. Isso é de uma grande 
violência: não há espaço para estudar 
ou para pensar. Não há espaço para 
construir a sua própria identidade.

Por que escolheu o bairro da Bela Vista?
Sabia que queria fazer na margem sul, 
pois tem uma maior diversidade de 

Em momentos de crise, 
tenta-se encontrar um 
culpado. E o culpado 
é sempre o outro: o 
vizinho, o imigrante, 
o reformado, o 
funcionário público

“
Marco Martins Quando parti para o São Jorge já não era o mesmo realizador de Como Desenhar um Círculo Perfeito

Manuel Halpern

de boxe, entrevistando uma série de 
pugilistas  e descobri que havia muitos 
que faziam cobranças (legais ou ilegais). 
A questão das cobranças das empre-
sas interessou-me, a própria ideia de 
comprar dívidas era uma metáfora para 
o nossos sistema económico. Assim 
surgiu-me a ideia de falar de alguém 
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As agências?
Havia dois tipos: as de cobrança tele-
fónica e as presenciais. Tive acesso aos 
dois mundos de forma muito esporá-
dica. Baseei-me sobretudo nos relatos 
dos funcionários. Encontrei histórias 
terríveis, ao ponto de se tornarem inve-
rosímeis, como raptar o filho ou meter 
uma pessoa na bagageira do carro.

Há o perigo de o filme se desatualizar?
Não há nada mais arriscado do que fa-
zer um filme sobre a atualidade. Ainda 
não há uma perspetiva histórica sobre 
aquele momento. A urgência de falar do 
filme era maior. Mas aquelas legendas 
iniciais de contextualização, dão-lhe o 
cunho de filme histórico, de documen-
to, como se se passasse nos anos 70. A 
maior diferença, é que na altura havia 
um grande negativismo na cabeça das 
pessoas, mas o Portugal que está ali 
continua a existir. 

Como descobriu o David?
O miúdo é da Bela Vista, um ator 
incrível. Projetou-se muito sobre a 
história. Fiz um casting na margem 
sul, pedi às escolas para entrar em 
cada turma. Vi milhares de miúdos, 
fiz casting a uma centena. Depois 
ficámos com três e fiz um workshop 
de uma semana com eles.

O filme esteve em Veneza, ganhou 
um prémio importante, quais são as 
expectativas?
São bastante altas. Tem um dinheiro 
minoritário da Nos, o que levou ao 
adiamento da estreia, mas vais estar 
em quase em 40 salas. As reações que 
o filme tem tido levam-me a crer que 
pode chegar a um público alargado, tal 
como aconteceu com Alice.

E em termos internacionais?
Já esteve em mais de uma dúzia de 
festivais e vai ter estreia comercial 
em França, China e possivelmente na 
Alemanha.

Qual é o seu próximo projeto?
Fui convidado pelo Renzo Barsotti 
para fazer uma experiência de 
trabalho comunitário, junto de 
portugueses que foram traba-
lhar para perto de Norwich, em 
Inglaterra, uma cidade chama-
da Great Yarmouth, onde existe 
uma fábrica para desossar perus e 
galinhas. É uma cidade balnear que 
ficou desativada com os voos low 
cost para o Sul da Europa. A popu-
lação portuguesa foi ficando por lá, 
nesse trabalho duríssimo. Chega a 
haver 10 mil portugueses. No fundo 
são as pessoas que emigraram aqui 
no São Jorge. A ideia é estrear em 
Londres, em 2018, no LIFT, um dos 
mais importantes festivais de tea-
tro. E que o projeto também resulte 
num filme.

E pelo caminho vai estrear-se como 
realizador de séries de televisão?
O Bruno Nogueira escreve uma série 
de TV para a Beatriz Batarda, que 
nunca fez televisão, sobre uma atriz 
de teatro e cinema que vai fazer 
televisão pela primeira vez. Então, 
vamos todos experimentar, eu, ela… 
São oito episódios, a estrear em 
2018. JL

bairros sociais, com diferentes etnias. 
Depois foi uma questão de encontrar os 
bairros em que era mais fácil trabalhar, 
também devido ao apoio de algumas 
instituições e pessoas que conheci pelo 
caminho. Arquitetonicamente estes 
bairros são muito interessantes. Todos 
são experiências sociais. O bairro da 
Bela Vista, por exemplo, está muito 
compartimentado, nos prédios azuis 
vivem mais ciganos, nos amarelos, 
mais africanos…

O filme foi pensado logo de início com 
o Nuno Lopes?
A personagem é escrita para ele. 
Raramente escrevo um filme sem 
o elenco preestabelecido. E o Nuno 
acompanhou-me ao bairro e ao clube 
de boxe do Paulo Seco para que, o mais 
cedo possível, tivesse um contacto com 
o universo da personagem.

Ele é um brutamontes com um 
coração, e um milagre ético e afetivo 
dentro de um meio muito hostil. Como 
foi a construção da personagem?
O Jorge no fundo é um action hero, 
alguém que age mais do que pensa e é 
muito manipulado.  É o meu primei-
ro filme com a câmara em constante 
movimento. Está sempre atrás dele. 
E é como se a personagem estivesse 
sempre num quarto escuro. Alguém 
que mantém uma certa ingenuidade, 
apesar do mundo terrível que o rodeia. 
É bonito esse encontro de um corpo e 
um enorme coração.

Aquela linha moral que ele atravessa, 
ao entrar na empresa de cobranças, 
seria o equivalente, num outro filme, à 
mulher que decide prostituir-se para 
ganhar a vida…
É isso mesmo. Há duas linhas morais. 
Primeiro quando ele aceita ir para as 
cobranças, depois quando faz aquilo 
que lhe é pedido. O facto de praticar 
boxe não torna fácil que ele bata em 
alguém indefeso, pois há uma espécie 
de conduta ética. É muito raro haver 
histórias de pugilistas que se batem fora 
do ringue. A primeira coisa que se diz 
quando um miúdo aprende boxe, é que 
o boxe incute violência a quem não a 
tem, mas tira-a a quem tem muita. A 
violência passa a ser controlada.

E filmar o boxe, foi um desafio?
É muito assustador, porque já foi 
filmado de todas as maneiras, desde 
o lado mais documental ao lado mais 
operático, do Toiro Enraivecido. Para 
mim era fundamental que o boxe 
fosse apenas algo documental e não 
se tornasse no centro dramático do 
filme. Por isso quis que o combate 
fosse o menos coreografado possível. 
Normalmente as cenas de combate 
ficam para o fim, não vá o ator alei-
jar-se. Mas, por razões de produção, 
ficou no meio do filme. O combate foi 
feito numa gala de boxe, entre dois 
combates.

Há aí um anticliché. Diz-se que ele 
serviu de saco de pancada, mas não 
está propriamente à beira da morte…
É o que acontece em quase todos os 
combates. Até porque quando algum 
pugilista está em nítida inferioridade, 
o árbitro ou o treinador interrompem o 
combate.

Nuno Lopes
Um ator com punch

Manuel Halpern

 É um dos grandes atores 
portugueses da atualidade, 
de uma versatilidade 
incrível, que tanto se adapta 
ao teatro como ao cinema, 
à comédia ou ao drama. 
O prémio no Festival de 
Veneza, pela sua atuação 
em São Jorge, vem apenas 
confirmá-lo. Tal como em 
projetos anteriores, Nuno 
Lopes, 38 anos, entregou-
se ao filme de corpo e 
alma, tendo participado 
no processo de pesquisa e 
frequentado o ginásio horas 
a fio, durante cerca de dois 
anos, para ganhar corpo e 
técnica de pugilista.

JL: Uma atuação 
arrebatadora e um prémio 
importantíssimo. Como faz 
para manter os pés assentes 
na terra?
Nuno Lopes: Nem penso 
muito nisso. Os prémios 
têm um valor enorme do 
reconhecimento do nosso 
trabalho. Mas, no final 
de tudo, a exigência  e as 
inseguranças sobre o meu 
trabalho são exatamente as 
mesmas. Não me traz mais 
confiança ter um prémio. 
Não muda nada, mas espero 
que traga mais espectadores 
ao cinema. 

Parcialmente, este projeto 
partiu da sua vontade de 
fazer um filme de boxe. Qual 

o motivo desse fascínio?
Acho o boxe um desporto 
muito cinematográfico. 
O meu filme português 
preferido é o Belarmino, 
do Fernando Lopes. Em 
Las Vegas, um boxeur, se 
for campeão, pode ficar 
milionário para o resto 
da vida, em Portugal um 
campeão continua a ser um 
tipo pobre. A ideia de lutar 
pela vida agrada-me. Além 
disso, tenho ombros largos 
e acho que podia fazer de 
pugilista.

Já tinha tido uma 
experiência semelhante, 
de contacto com um bairro 
pobre, em Sangue do Meu 
Sangue, de João Canijo. Isso 
ajudou-o?
Cresci na Amadora, andei 
na escola com os miúdos 

das Fontainhas, sempre tive 
um contacto muito direto 
com bairros pobres. Mas os 
bairros mudam consoante 
a sua geografia e as pessoas 
que neles vivem.

Há semelhanças, com 
certeza, entre a forma de 
trabalhar de João Canijo e de 
Marco Martins, sobretudo 
por que pede um trabalho 
muito participativo do 
autor...
O João Canijo diz que somos 
influenciados por osmose, e 
isso é mesmo o que acontece 
quando se estuda uma 
personagem. No São Jorge, 
contei com a generosidade 
do Marco, que me deixa 
participar nos projetos não 
só como ator, mas também 
acompanhar a pesquisa, a 
escrita, a montagem. Por isso 
participei, desde o início, no 
processo criativo. Em quase 
todos os filmes em que entro, 
faço um trabalho de pesquisa 
grande, pois descobrem-se 
coisas que não se poderiam 
alcançar apenas através da 
imaginação. 

Contracena com atores 
profissionais e não atores. 
Que diferença faz?
Desde o início sabíamos que 
o projeto iria funcionar com 
poucos atores profissionais. 
O meu trabalho enquanto 
não ator era não parecer um 
elemento de ficção no meio 
daquela realidade. Além 
disso, como decidimos que 

Nuno Lopes O ator praticou boxe durante dois anos para ganhar corpo e técnica de pugilista

Fazia-me muita 
confusão ouvir 
dizer na rádio que 
estamos a viver 
acima das nossas 
possibilidades 
e depois ir falar 
com o Batata, que 
apanha sucata para 
conseguir comer

“
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não iríamos impor deixas de 
diálogos às pessoas, parte do 
meu trabalho foi conduzir as 
conversas para os assuntos 
que nos interessavam. E 
interagir com eles dentro 
desses assuntos.

Uma das partes difíceis 
é passar a ideia de 
brutamontes com um 
coração meigo, em 
contraste com tudo o que o 
rodeia. Como trabalhou a 
personagem nesse sentido?
É uma personagem muito 
contraditória. Um tipo 
inocente e ingénuo que 
foi obrigado a criar uma 
crosta para esconder essa 
fragilidade. O exterior é 
de um tipo duro e forte e o 
interior frágil e ingénuo.

Há uma linha moral rara que 
só ultrapassa em nome de 
algo maior.
Em nome do filho. A escolha 
do David é importante 
nesse sentido. Ele também 
é um ser especial com uma 
sensibilidade extraordinária.

Nem tudo é novidade em 
relação à crise, mas notava-
se muito o peso da crise 
naquele bairro, no terreno?
Sem dúvida. Fazia-me 
muita confusão ouvir dizer 
na rádio que estamos a 
viver acima das nossas 
possibilidades e depois 
ir falar com o Batata, que 
apanha sucata para conseguir 
comer. Encontrámos muitas 
pessoas no limite, que 
sempre viveram mal, mas 
que ficaram numa situação 
insuportável. 

representar a personagem. 
Por isso, comecei a treinar 
boxe dois anos antes e, 
nos últimos cincos meses, 
trabalhava seis horas por 
dia boxe e crossfit com o 
Paulo Seco, que também faz 
de treinador no filme. 

Todo este reconhecimento 
pode abrir as portas à 
internacionalização?
Não penso muito nisso. Eu 
quero é contar histórias, 
onde quer que seja. Não tenho 
particularmente o sonho de 
ser conhecido lá fora.J

 Ricardo Adolfo, escritor, com vários romances 
publicados, que atualmente vive no Japão, expli-
ca, ao JL, como foi escrever o guião de São Jorge, 
em pareceria com Marco Martins.

 Jornal de Letras - Como foi a experiência de 
escrever para cinema?
Ricardo Adolfo: São Jorge teve um período de escri-
ta, pesquisa e pré-produção de cerca de cinco anos 
desde o primeiro draft até ao início das filmagens. 
O que em primeira instância foi uma eternidade, 
com muitos momentos altos e outros mais rasteiros, 
tornou-se uma experiência de persistência, matura-
ção e reflexão. Nem sempre temos o luxo de pensar 
e repensar uma história durante meia década até 
chegarmos a um ponto que nos parece o ideal. Como 
a pesquisa no terreno foi tão frutífera, a escrita teve 
ainda inúmeras oportunidades para ser enrique-
cida com experiências impossíveis de ficcionar. É 
provável que seja um exercício criativo em termos 
de escrita menos recompensador do que a de um 
romance, mas onde crescemos mais rápido e mais 
depressa devido ao trabalho de parceria contínuo.

Quais foram as principais preocupações?
 Em qualquer das histórias que trabalho há sem-
pre uma preocupação obsessiva com não exotifi-
car, uma obsessão de verdade e honestidade. Este 
filme não foi exceção. Trabalhámos um assunto 
demasiado frágil que foi baseado em histórias de-
masiado reais. O respeito pelo que fomos assimi-
lando durante a pesquisa e a filmagem estiveram 

sempre em cima da mesa como uma preocupação 
primordial.

Que grandes diferenças notas em relação a escre-
ver ficção em livro?
 A escrita de um livro sou eu e eu, mais a Clara 
Capitão, minha editora. O processo é o oposto da 
escrita de guião. Neste filme em particular foi uma 
escrita a quatro mãos com o Marco Martins, com 
uma participação muito ativa do Nuno Lopes e uma 
pesquisa preciosa. A escrita de guião é mais aberta, 
social, as hipóteses de me perder dentro da minha 
cabeça são muito menores. Os constrangimentos de 
um processo são as liberdades do outro e vice-versa.

 Qual é a sensação de as personagens por ti escri-
tas ganharem corpo?
No papel, as personagens de um guião parecem-
-me por vezes mais abstratas. Ao contrário de um 
romance sinto que são pré-personagens e que só 
quando alguém lhes pega é que ganham vida e 
fazem sentido. No fim, é um efeito de surpresa em 
que concluo – afinal é assim que te pareces.

Que balanço faz entre o que escreveu e o que se vê 
em filme?
Quando acabei de ver o filme na estreia em Veneza, 
senti que tínhamos feito o filme que gostaríamos 
muito de ter feito. Do papel para a película foram 
centenas de horas de muito talento. O guião foi ape-
nas o ponto de partida para uma história que ficou 
muito mais grandiosa.J

 Nuno Lopes (1978) é um 
ator investigador que cons-
trói a personagem a partir 
de um estudo apurado do 
texto, compreendendo o seu 
conteúdo e refletindo sobre 
sua forma, encontrando a 
entoação e a expressão ade-
quadas à fala e respeitando 
a construção do autor. É da 
palavra que parte para a in-
vestigação da realidade para 
depois voltar à ficção, à peça 
e à personagem, experimen-
tando no palco, no ensaio, a 
matéria dessa aprendizagem 
ou observação desse estado 
de alma ou função. Os movi-
mentos surgem naturalmente 
a par da modulação da voz, 
da emoção ou da sua conten-
ção, conferindo consistência 
e credibilidade a cada perso-
nagem que assim se revela. A 
sua interpretação, em 2017, 
com os Artistas Unidos, da 
personagem Shannon, num 
soberbo desempenho do 
atormentado sacerdote, em A 
Noite da Iguana de Tennessee 
Williams, com encenação de 
Jorge Silva Melo, que esgotou 
as salas do Teatro São Luiz 
em Lisboa e do Teatro São 
João no Porto vem evidenciar 
o seu talento, generosidade e 
reconhecer as qualidades do 
seu trabalho.

Depois da formação na 
Escola Superior de Teatro 
e Cinema (ESTC), reali-
zou o seu percurso de ator 
sobretudo no Teatro da 
Cornucópia entre 1997 e 
2003 e entre 2005 e 2010. 
São desta última fase im-
portantes interpretações: a 
de Caliban, o escravo da ilha 
de Próspero n'A Tempestade 
de Shakespeare, confron-
tando estranheza física com 
a aculturação pela lingua-
gem; a de Rodrigo, Marquês 
de Posa, nos seus longos 
diálogos em Don Carlos de 
Schiller, em que a poesia 
do discurso contaminava o 
movimento do corpo; a do 
fulgurante Marco António 
em A Tragédia de Júlio César 
de Shakespeare e em várias 
personagens cómicas em 
A Cidade, uma colagem de 
textos de Aristófanes, de 
humor carnavalesco. Em 
2007 integrou o elenco de 
Quando o Inverno Chegar 
de José Luiz Peixoto que 
assinala a estreia de Marco 
Martins na encenação, para 
o Arena Ensemble, com 
quem voltou a trabalhar em 
2014 em Como queiram/As 
you like it de Shakespeare.J 
HELENA SIMÕES

A escrita de Ricardo Adolfo

Ator- 
investigador

Trabalhou o corpo para este 
filme?
Não foi uma questão 
de vaidade de ator, eu 
precisava mesmo de 
criar uma casca para 
o Jorge. Achei que isso 
era fundamental para 

Nuno Lopes com David Semedo Pai e filho, em São Jorge
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Berlinale 67
Os Ursos falam português

José Vieira Mendes

 Cidade Pequena, do realizador 
português Diogo Costa Amarante 
ganhou o Urso de Ouro para 
curta-metragem, um ano depois 
de Leonor Teles (Balada de Um 
Batráquio) e cinco depois de João 
Salaviza, com Rafa. O filme On 
Body and Soul, da húngara Ildiko 
Enyedi, uma bela, estranha e subtil 
história de amor entre dois seres 
incomuns, ganhou o Urso de Ouro 
na competição principal. 

A Berlinde Shorts tem funcio-
nado como uma espécie de talismã 
para as curtas-metragens portu-
guesas. Com quatro selecionadas 
a concursohavia  à partida mais 
hipóteses de trazer um Urso. De 
qualquer modo não deixa de ser 
algo inesperadas duas vitórias 
consecutivas dos filmes portugue-
ses. Oara mais, lembre-se que, em 
tempo de polémica sobre o sistema 
e processo de financiamento do ci-
nema português, o filme de Diogo 
Costa Amarante, não teve qualquer  
apoio do ICA

Acabou por ser o Urso de Ouro, 
sem grandes discursos e apenas 
com surpresa do realizador do 
Porto, que se limitou a agrade-
cer — sem alimentar polémicas ou 
discursos políticos — à família que 
o ajudou a criar o filme, e à equipa 
de curtas-metragens da Berlinale, 
como ‘a mais acolhedora’. 
Cidade Pequena é uma obra de 19 
minutos, íntima, pessoal ou melhor 
familiar — os protagonistas são o 
sobrinho e a irmã do realizador, — 
visualmente muito bonita nos seus 
planos e enquadramentos, viva na 
cor e nas paisagens que filma e, em 

parte sob o ponto de vista curioso 
e fascinante de uma criança. É um 
filme que foge aos padrões, lugares 
e personagens escuras e lúgubre do 
cinema português, sem que não per-
ca por outro lado a sua veia poética 
e sonhadora. O realizador filma a 
relação entre uma mãe (Mara ) e um 
filho (Frederico) que, aos seis anos, 
descobre na escola, que as pessoas 
morrem quando o coração para. Essa 
perturbante descoberta faz com que 
o pequeno Frederico não consiga 
dormir. A acompanhar as belas 
imagens estão dois narradores em 
diálogo: o realizador e a sua irmã. A 
beleza e composição das imagens do 
campo e da pequena cidade, o olhar 
aturdido e a estranheza da crian-
ça — por ainda não pertencer a esse 
mundo dos grandes  —, são absoluta-
mente fascinantes e mesmo por vezes 
hipnotizantes, acompanhadas de 
uma inusitada banda sonora. Cidade 
Pequena é um filme maravilhoso que 
merece este Urso de Ouro.

AS OUTRAS CURTAS 
PORTUGUESAS
As outras curtas portuguesas 
também merecem destaque: Coup 
de Grace, de Salomé Lamas, Altas 
Cidades das Ossadas, de João 
Salaviza, e Os Humores Artificias, 
de Gabriel Abrantes — esta última 
ganhou do júri não oficial a possi-
bilidade de integrar as candidatu-
ras à EFA de Melhor Curta Europeia 
2017. Em conjunto demonstram 
uma multiplicidade de formas 
estéticas e discursos narrativos, 
que vão enriquecer o cinema 
português, sobretudo se estes 
realizadores saltarem depois para 
as longas-metragens.

 Coup de Grace é a primeira expe-

riência de ficção de Salomé Lamas, 
bem mais ‘arty’ e diferente do que 
tem feito até agora, embora termine 
com Miguel Borges e Clara Jost, pai e 
filha reconciliados, sentados a uma 
mesa de jantar, num luxuoso am-
biente exótico, a olharem um para 
o outro, depois das escavadoras no 
depósito das areias. 

João Salaviza, em Altas Cidades 
de Ossadas, substituí a luz e a geo-
grafia urbana dos seus filmes an-
teriores, pelos fantasmas noturnos 
e escuros dos bairros de barracas, 
numa alusão clara a Pedro Costa 
nos filmes de Ventura nas ruínas 
das Fontainhas. Uma viagem na 
cabeça do jovem rapper Karlon, 
uma espécie de louco visionário 
que foge dos amigos e família para 
se esconder nas hortas suburbanas 
e nas casotas de madeira, em redor 
do bairro problemático da Pedreira 
dos Húngaros. É aí que imagina 
uma selva mítica, que só existe na 
sua cabeça. 

Os Humores Artificiais, de 
Gabriel Abrantes, segue a linha 
narrativa de humor sofisticado 
e científico de A Brief History of 
Princess X. O filme conta uma 
divertida história de amor impro-
vável entre uma índia xingu do 
Brasil e um delicioso robô protóti-
po dotado de inteligência artificial 
chamado Andy Coughman, numa 
ideia que remete com saudade para 
E.T.- O Extraterrestre, de Steven 
Spielberg, e para Queres Ser John 
Malkovich, de Spike Jonze.

TERESA VILLAVERDE E O URSO 
DE OURO
Foi uma excelente jornada do 
cinema português nesta Berlinde 
67, e apesar das esperanças 

depositadas em Colo de Teresa 
Villaverde. concorrente ao Urso 
de Ouro da competição princi-
pal, o filme não ganhou nada. Um 
filme diferente das restantes obras 
apresentadas: não tem estrelas 
conhecidas e os protagonistas são 
jovens (Clara Jost, Tomás Gomes 
e Alice Albergaria Borges). Um 
filme herdeiro dos ‘verdes anos’ 
do novo cinema português, com 
uma narrativa poética, procurando 
abordar sobretudo um processo 
de incomunicabilidade — o filme 
assenta muito nos silêncios — até 
à desintegração de uma família de 
classe média. João Pedro Vaz é o pai 
desempregado e Beatriz Batarda, 
a inconsolável e estafada mãe que 
tem dois empregos para sustentar 
a casa, em plena crise económi-
ca em Portugal. Os jovens são as 
principais vítimas desta situação. 
Colo é no fundo um filme que segue 
os padrões dos filmes anteriores de 
Teresa Villaverde.

Não deixou de ser surpreen-
dente que o Urso de Ouro fosse 
para On Body and Soul, da hún-
gara Ildiko Enyedi, um filme que 
impressionou por ser uma bela e 
subtil história de amor entre duas 
pessoas incomuns e solitárias, mas 
não estava entre os favoritos. O 
júri presidido por Paul Verhoeven 
premiou quase todos os favoritos, 
mas atribuí um palmarés algo dis-
paratado e sem critério, relegando 
para os Ursos de Prata e para um 
segundo plano, alguns dos melho-
res filmes do festival. 

On Body and Soul conta em tom 
de fábula moderna uma história 
de amor entre dois universos: 
a brutalidade do real, pois os 
amantes trabalham no matadou-

Cidade Pequena A sexta curta de Diogo Costa Amarante ganhou o Urso de Ouro

ro de Budapeste; e a incerteza 
do inconsciente pois partilham 
o mesmo sonho de um casal de 
cervos selvagens, primeiro em 
sedução e depois em fuga numa 
floresta gelada. A protagonista 
arrasta quase em silêncio um braço 
imobilizado; está marcada por um 
trauma pois foge a qualquer tipo de 
contacto com a pele. On Body and 
Soul é uma delicada alegoria tão 
suja (e sangrenta) como terna. É 
uma história que vagueia entre os 
limites do possível e plausível e do 
impossível e irreal.  

No entanto, On Body and Soul 
quase se apaga ao pé de filmes tão 
fortes como Una mujer fantás-
tica, do chileno Sebastián Lelio 
(Prémio de Argumento) que rece-
beu um triste galardão de conso-
lação para um filme arriscado que 
busca o limite dos sexos — uma 
mulher transexual contra o mun-
do que a descrimina —, o verda-
deiro sentido das palavras, atra-
vés dos diálogos e da narrativa 
simples, natural e eficaz; ou Ana, 
mon amour, do romeno Calin Peter 
Netzer (Melhor Contribuição 
Artística/Montagem), uma brutal 
dissecação da vida de um jovem 
casal, que merecia mais do que 
premiar a excelente montagem; 
ou, claro, o magnífico The Other 
Side of Hope, do finlandês Aki 
Kaurismäki, que recebeu indife-
rentemente o galardão de Melhor 
Realizador por um filme precio-
so, oportuno, tragicómico e um 
desgarrado retrato de uma Europa 
que está a desaparecer com a 
intolerância contra os estrangei-
ros e refugiados. Mesmo assim 
o finlandês volta a fazer-nos rir 
inteligentemente com coisas bem 
sérias e que ao mesmo tempo 
nos preocupam e comovem. O 
mesmo despropósito aconteceu 
com On the Beach at Night Alone, 
do sul-coreano Hong Sangsoo, a 
quem foi atribuído o Prémio de 
Melhor Atriz, a Kim Minhee, que 
é muito bonita mas tem um traba-
lho bastante oscilante. O grande 
disparate foi atribuir a Spoor, o 
quase infantil thriller ecologista e 
vegetariano da veterana pola-
ca Agniezska Holland (Prémio 
Alfred Bauer que abre Novas 
Perspetivas Artísticas), que vem 
no mínimo com uns cinquenta 
anos de atraso.

O Prémio do Júri, considerado 
o segundo na hierarquia do festi-
val, foi para Félicité, do francês de 
origem senegalesa Alain Gomis. 
De facto é um brilhante e esfor-
çado trabalho que conta a história 
de uma mulher e cantora em 
Kinshasa no Congo, marcado por 
um registo terno e visceral, mas 
não suficientemente forte para 
ser lembrado como uma obra que 
mereça destaque ou mesmo o fac-
to de ter entrado neste palmarés.

De resto não foi uma competi-
ção de mão cheia e não apareceu 
nenhum filme capaz de rasgar no-
vos horizontes e entusiasmar por 
aí além, neste início da temporada 
dos grandes festivais europeus. 
Vamos esperar por Cannes 2017. J
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Diogo Costa Amarante
O mundo em Oliveira de Azeméis

José Vieira Mendes

 Ganhou o Urso de Ouro na 
Berlinale 67 por Cidade Pequena, 
mas ficou só agora conhecido em 
Portugal. No entanto, não era 
a primeira vez que as curtas do 
realizador português, que tem 
feito carreira lá fora, ganhavam 
prémios nos festivais interna-
cionais. O realizador de Oliveira 
de Azeméis fala aqui sobre a sua 
curta vencedora, e quanto foi 
inesperado trazer para Portugal o 
terceiro Urso de Ouro da Berlinale 
Shorts. 

Jornal de Letras: O seu coração 
deve ter parado quando o júri 
anunciou Urso de Ouro para 
Cidade Pequena...
Diogo Costa Amarante: Foi 
estranhíssimo, porque vi filmes 
maravilhosos na Berlinale Shorts. 
E pensei que ia ganhar um 
daqueles filmes fantásticos que 
tinha visto. Quando eles disseram 
o meu nome, eu nem ouvi, foi a 
minha amiga Rita Barbosa que 
disse "És tu!". E eu... Foi mesmo 
um choque absoluto.

Esta é a sua sexta curta-
metragem. Todas circularam e 
ganharam prémios em festivais 
internacionais, obviamente não 
da dimensão da Berlinale. Tem 
ideia de que é mais reconhecido 
no estrangeiro do que em 
Portugal?
É normal. Estudei sempre 
fora, tive pouco contacto com 
a comunidade de cinema.  
Estudei em Espanha, depois nos 
EUA,  portanto é natural que os 
meus filmes tenham passado 
um bocado ao lado. Não me 
sinto muito catalogado com o 
cinema português, até porque 
este é o primeiro filme que 
produzo cá. 

O seu percurso é muito curioso. 
Estudou na Faculdade de Direito 
de Coimbra, estagiou num 
dos mais famosos escritórios 
de advogados de Lisboa e, 
certamente se continuasse a ser 
advogado nesse escritório viveria 
muito bem. Fartou-se do Direito e 
decidiu mandar tudo às urtigas?
Não, não estava farto. No fundo 
foi uma intuição de sentir que 
o cinema era mesmo aquilo 
que eu queria, mais do que 
o Direito.  Sempre fui muito 
ligado à imagem, sobretudo à 
fotografia. E apareceu-me uma 
oportunidade que foi quase 
uma brincadeira, no contexto 

do Hola Lisboa-Festival de 
Cinema Ibérico. Participei num 
workshop/concurso de realização 
de uma curta-metragem e recebi 
um prémio. O Edgar Pêra, que 
era membro do júri, disse-me: 
"Eh pá queria dar-te o prémio 
mas tu és advogado e tens que 
decidir se queres ir ou não para 
Barcelona. O prémio é uma bolsa 
para estudar documentário na 
Escola Superior de Cinema-
Audiovisuals de Catalunha." E 
fui.

E já lá vão seis curtas metragens 
produzidas e realizadas por si, 
incluindo esta Cidade Pequena, 
que ganhou o Urso de Ouro. 
Que cidade é esta ? Oliveira de 
Azeméis?
Sim, rodei em Oliveira de 
Azeméis, Vale de Cambra, Serra 
da Freita, toda aquela zona que faz 
parte da minha infância. 

Como nasceu esta ideia de filme?
A história aconteceu mesmo. 
Quando cheguei dos EUA, a 
minha irmã Mara contou-
me várias coisas que tinham 
acontecido enquanto estive 
fora. E uma delas foi essa: o 
Francisco aprendeu na escola que 
as pessoas têm cabeça, tronco 
e membros, e que se o coração 
parasse as pessoas morriam. 

Ele não dormiu nessa noite e 
acordou a mãe várias vezes de 
madrugada, para dizer que lhe 
doía o peito. 

Estas angústias do seu sobrinho 
são comum a muitas crianças? 
Também sofreu disso?
Há a tendência para focar 
tudo na sexualidade e nas 
mudanças enquanto criança. 
Comigo foi diferente. A maior 
transição que tive em termos 
de consciência foi quando 
me apercebi, de repente, que 
morremos. Que as pessoas 
morrem. Uns tios deram-me 
uma coleção de livros para 
crianças e havia um que se 
chamava: ‘Porque é que o 
avô morre?’. Lembro-me 
que fiquei completamente 
perturbado e por isso entendi 
o que o Francisco estava a 
sentir.  

O som é muito bem trabalho em 
Cidade Pequena: as abelhas, 
as cigarras, a trovoada ao 
longe. É uma preocupação 
também para si as sonoridades, 
tendo em conta que o filme foi 
realizado com uma equipa muito 
pequena?
Sim, filmamos com uma equipa 
muito pequena, praticamente eu, 
a minha irmã e o meu cunhado. 
Sou obcecado pelo trabalho de 
som. Parece um som minimalista 
mas não é na verdade. 

Estamos sempre a ouvir ao longe 
tiros de caçadeira e depois o fogo 
de artifício. Porquê esta ligação?
Estamos a falar de um miúdo que 
está a descobrir a mortalidade, 
que de repente começa a 
olhar para o mundo. É quase 
imaginação dele as coisas 
explodirem, uma passagem 
natural para essa consciência da 
morte.

A planificação é muito detalhada e 
chega ao pormenor, como aqueles 
momentos das abelhas ou do tiro 
na cobra...
Pah! Estávamos a filmar e de 
repente olhei para a pedra e vi 
a cobra. O som e a situação é 
toda simulada, não matámos a 
cobra. Mas é verdade, há mesmo 
muitas cobras na Serra. E é lindo 
porque aparecem e parecem 
camufladas. 

No filme, há uma frase da sua 
irmã que registei: "Quero ser 
nómada como tu e ver a realidade 
distorcida pelo movimento".
Como vivi sempre muito tempo 

Diogo Costa Amarante "Fiquei em choque com o Urso de Ouro"

fora, a minha irmã dizia muitas 
vezes coisas do tipo: quem me 
dera ser como tu, ambulante 
ou nómada, que anda por 
todo o lado. Fiquei a pensar 
no porquê deste fascínio pelas 
pessoas que viajam o tempo 
todo. No fundo é observar a 
sensação de uma realidade 
distorcida pelo movimento, 
de que eles (a minha irmã e o 
meu cunhado) ficaram presos 
a um determinado lugar, à tal 
cidade pequena. As pessoas na 
generalidade acham que isto de 
andar de um lado para o outro é 
uma coisa fantástica. 

Não vamos falar da questão 
dos financiamentos, mas acha 
que é possível continuar a 
fazer filmes com equipas muito 
pequenas?
É possível e acredito mesmo 
nisso. Mas a longo prazo 
torna-se inviável, pois não 
posso ser realizador a part-
time porque preciso de 
sobreviver. Praticamente fiz 
tudo em Cidade Pequena, fiz 
câmara, montagem, design 
de som, correção de cor. Mas 
lá está, eu colecionei esses 
conhecimentos técnicos 
durante estes anos todos, 
trabalhei à vontade em mais de 
30 filmes.

Trabalhou com outros 
realizadores?
Claro. Fiz a direção de fotografia 
do segmento do Aqui em Lisboa, 
da Dominga Sotomayor , rodado 
em Cacilhas, fiz a assistência 
de realização da nova curta do 
Carlos Conceição e ainda fui 
assistente de realização do João 
Pedro Rodrigues em O Corpo de 
Afonso.

Mudou alguma coisa em si, este 
Urso de Ouro?
Não. Vou continuar a trabalhar 
com outros realizadores em 
outros filmes. Não mudou nada 
em mim estou obviamente 
com aquela expectativa de que 
a partir de agora vai ser mais 
fácil conseguir apoios para o 
meu próximo filme. Mas mais 
do que isso não, porque fazer 
cinema não é fácil. Mesmo 
tendo apoios nunca sabemos se 
vai correr bem ou não a seguir. 

Decididamente não vai voltar 
a trabalhar no escritório de 
advogados?
Não, não (riso). Já lá vão dez anos, 
já nem me lembro nada desse 
trabalho.J

A maior transição 
de crescimento 
que tive em termos 
de consciência foi 
quando me apercebi, 
de repente, que as 
pessoas morrem

“
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Bruno Caseirão

uma responsabilidade. Tenho cons-
ciência que ao longo da minha carreira 
nunca dei um passo maior que a perna 
e, da mesma forma que fui acrescen-
tando papéis, fui também abandonando 
outros que já não eram necessários.  
Como costumo dizer o  “que não vai 
para a frente vai para trás”! É preciso 
ter consciência que depois de cantar a 
Turandot e Wagner não é possível voltar 
a papéis que cantei na juventude, na 
certeza porém que foram eles que me 
permitem hoje ter a maturidade para 
fazer estes grandes papéis. Cantar e 
representar vão de mãos dadas, pois a 
palavra pede a expressão vocal. Para 
interpretar só se pode acrescentar e não 
retirar à personagem. 

Como lida com o facto de o público 
quando a vai ouvir estar sempre à 
espera de algo superlativo e mesmo 
transcendente?
Causa um stress grande, mas o facto 
de me ter estreado e cantado ao lado 
de grandes músicos como Plácido 
Domingo, José Carreras, Éva Marton, 
Leo Nucci, Zubin Mehta ou Lorin 
Maazel, sempre me deu uma respon-
sabilidade enorme e, desde o princípio, 
tive de estar à altura das circunstâncias. 
Claro que podemos falhar uma nota 
ou outra mas não é isso o importante, 
o que verdadeiramente importa é o 
todo, a personagem, servir o compo-
sitor, o libreto, e de ser capaz de fazer 
sentir o publico através da música e das 

Elisabete Matos
Viver eternamente um amor

 Considerada como um dos melhores 
sopranos da atualidade Elisabete Matos, 
que ainda recentemente se estreou 
como Brünnhilde, na Valquíria, e 
Ortrud, no Crepúsculo dos Deuses, re-
gressa a Portugal para interpretar Isolda 
no Centro Cultural de Belém, nos dias 9 
e 12 de março, aquele que é considerado 
como um dos papéis mais fascinantes 
da história da ópera, do drama musical 
wagneriano Tristão e Isolda. Interpretar 
Isolda é o papel sonhado por muitos 
sopranos dramáticos e Elisabete Matos, 
nesta entrevista, aborda, entre outros 
temas, a sua conceção e preparação 
para subir à cena como Isolda. 
Nascida em Guimarães, em 1964, é uma 
das mais prestigiadas sopranos por-
tuguesas de todos os tempos. Já atuou 
em salas tão carismáticas quanto o 
Gran Teatre del Liceu, La Fenice, Teatro 
Real, La Scala, Maestranza de Sevilla, 
Teatro Regio di Torino,  Teatro di San 
Carlo (Nápoles) ou no Metropolitan de 
Nova Iorque. E interpretou quase todos 
os grandes papéis de óperas de Verdi, 
Puccini, Wagnerentre outros. 

JL: Wagner, Verdi, Puccini, são estes 
os compositores que escrevem para a 
sua voz?
Elisabete Matos. Sim! Embora existam 
também outros repertórios que eu possa 
abordar, é essencialmente o repertório 
de uma soprano que, embora destinada 
ao repertório dramático, por juventude 
e saúde vocal, começou como soprano 
lírico, lírico-spinto de modo a poder 
desenvolver a técnica e pisar o palco, 
sem forçar a voz e, inclusivamente, para 
ter a possibilidade de amadurecer com 
as personagens e preparar aquelas que 
depois, mais adiante, seriam as “suas”.

Encarna 10 personagens wagnerianas, 
ainda recentemente estreou Brünnhilde 
e Ortrud, esta última com enorme 
sucesso na Deutsche Oper de Berlim. O 
que a atrai para Wagner?
Claro que há uma vocalidade para o 
fazer, sobretudo, encontro em Wagner 
a simbiose entre a música e a palavra. 
Há uma escrita muito intelectual, muito 
pensada, mas também, muito emotiva. 
Atrai-me toda a densidade em que a voz 
é um instrumento a mais da orquestra, 
ou um instrumento a falar com o texto, 
mas servido por essa base harmónica e 
melódica tão interessantes. Temos toda 
a parte da mitologia nórdica que tam-
bém me atrai. Wagner transporta-me 
para uma atmosfera completamente di-
ferente, é uma questão quase sensorial, 
de uma profunda identificação.

Já cantou Isolda no Liceo de 
Barcelona, no Capitole de Toulouse 
e agora Lisboa. O que representa 

para si regressar e cantar Isolda?
Isolda é uma personagem extremamen-
te romântica que salva Tristão. Ambos 
vivem um amor que não é carnal - de 
certeza que nesta encenação vamos ver 
outra coisa - , erótico mas não carnal, 
porque para poder alcançar um estado 
de um amor transcendental, que vai 
ser ad eternum, não pode ser carnal 
até porque Isolda apaixona-se por 
Tristão quando este está inconsciente. 
Há no fundo o prenúncio de um amor 
sublimado, que só pode existir noutra 
dimensão. 

Como se interpreta uma personagem da 
complexidade, dificuldade e exigência 
de Isolda?
É um papel fantástico que qualquer 
soprano quer cantar e um desafio muito 
grande. Efetivamente, Isolda desde que 
entra em palco até ao final do II Acto 
não deixa de cantar, estamos a falar de 
horas, de uma enorme dificuldade téc-
nica, emocional e intelectual. É preciso 
ter as nossas ideias, ou seja, as minhas 
ideias, que depois vou ter de adaptar 
com a encenação. De qualquer forma o 
difícil é, sem nunca sair da personagem, 
encontrar o equilíbrio entre a constru-
ção intelectual e a resistência vocal.

Após acabar a récita como gere a ques-
tão da emoção, da submersão, quase 
como uma droga, que a música de 
Wagner causa? Ou fica simplesmente 
assarapantada... 
Claro que fico, mas faz parte da minha 
experiência e preparação de já quase 
28 anos de carreira manter sempre um 
pé fora do palco. Sendo normalmente 
bastante temperamental, entrego-me 
completamente, até porque não sei 
fazer as coisas de outra maneira, mas 
aprendi que é preciso controlar, até 
porque qualquer papel de ópera tem 
sempre um momento em que é preciso 
pensar do ponto de vista técnico. Como 
se costuma dizer, “se não dói aqui, dói 
ali”, todos nós cantores, nas mesmas 
óperas, temos aquele momento que é 
preciso resolver, até porque eu estou ao 
serviço de uma encenação, que pode 
não coincidir totalmente com a minha 
conceção, e tenho de ter o controlo de 
interpretar sem me deixar ir pois não 
é a Isolda da Elisabete Matos e sim a de 
Wagner.

Mesmo com o tal “pé fora do palco” 
quando chega ao final da ópera, ao cé-
lebre Canto de Amor e de Morte, como é 
que sai desse transe?
É difícil! Acontece-me sempre com as 
óperas de Wagner. O Mild und leise é 
qualquer coisa de sensacional, como 
Isolda é capaz de acreditar que é pos-
sível viver eternamente um amor! Este 
amor só existe porque há uma fé muito 
grande de que esse mesmo amor é 
muito mais forte do que qualquer outro 

tipo de vivência ou amor. É um amor 
que se desprende do físico, metafísico, 
de algo que está para lá deste mundo. 
Naturalmente, quando termina a récita 
sente-se um grande vazio, até que con-
siga sair do papel demora tempo. Após 
as récitas, continuo embebida naquela 
atmosfera fantástica que só pode ser 
ultrapassada com a ideia de passar a 
outra ópera. Recentemente tive a sorte 
de fazer de seguida a Brünnhilde em 
Oviedo, a Ortrud em Berlim e agora a 
Isolda em Lisboa.

Isolda aproxima-se de outras duas 
personagens que encarnou de forma 
superlativa, não só pela própria difi-
culdade como pelo dramatismo dos 
papéis, a Norma, e o seu papel fetiche, 
Turandot!
São o auge e os papéis de maior difi-
culdade que um soprano pode abordar. 
Perfeitamente estabelecidos e com 
características próprias. A Norma é um 
bel canto dramático que precisa de um 
tipo de canto que não permite cantar 
Wagner e Puccini pelo meio. Quando 
estreei a Norma estive um mês inteiro 
sem cantar outro repertório, porque 
exige uma grande parte de cantabile 
com uma grande dose de heroísmo e 
de uma coloratura dramática que não é 
aquela de uma Sonnambula, Norma é 
uma heroína de grande força. O que une 
os três papéis é serem extremamente 
difíceis, em que é preciso ter tudo muito 
seguro mas com vocalidades diferentes. 
Embora a Turandot seja sem dúvida 
um papel muito difícil, pessoalmente 
é muito mais fácil, por incrível que 
pareça, que uma Norma ou Isolda, por-
que é um papel mais curto, que incide 
numa tessitura muito uniforme, sobre 
o agudo, enquanto uma Isolda, tem um 
registo muito mais amplo, do grave ao 
agudo, com todo o tipo de cambiantes e 
dinâmicas.

Dá—lhe um certo “sabor” controlar e 
“possuir” essas três personagens?
Sim, é uma satisfação, mas também, 

palavras. Claro que as pessoas esperam 
- porque se habituaram - um deter-
minado nível, o que me causa tensão e 
uma adrenalina muito grande, porque o 
cantor não se faz sem a simbiose entre 
o palco e público. O canto existe para 
ser oferecido e o público transmite a sua 
sensação que nós cantores recebemos. 
Quando isso sucede, e é recíproco , ai 
sim é Arte. Dar, receber e sentir esse 
alento para poder continuar a evoluir 
durante uma performance.

Como é que uma mulher do Século XXI, 
de sucesso, independente, cosmopolita, 
vê os ideais, seguramente muito mas-
culinos, de mulheres do século XVIII e 
XIX que viviam e morriam de amor...
As pessoas veem-me sempre como uma 
mulher forte, que não esmorece, mas 
tenho também uma parte muito frágil, 
muito criança, que preservo e que me é 
inerente, sou muito romântica. Inclusive 
penso que me apaixonei pela músi-
ca porque, à parte de se fazer música 
na minha família, gostar do silêncio. 
Lembro-me de, enquanto criança, ir 
para o meio de um campo e de ficar 
parada a desfrutar e a ouvir o barulho 
do vento. Desde cedo, nesses momentos 
isolados, já julgava ser uma persona-
gem. No fundo há muito mais de Isolda 
em mim do que de Lady Macbeth! 

A concluir, encontramo-nos no Teatro 
Nacional de São Carlos, o nosso único 
teatro de ópera, do qual recentemen-
te teve vontade de assumir a direção 
artística. Porque o fez?
Evidentemente que Portugal tem evo-
luído muito, há mais músicos, imensos 
jovens, mas continuamos a ser um 
país que não apoia o que é seu, somos 
maus connosco próprios, é muito difícil 
apostar num músico português. A 
Maria João Pires é quem é mas teve de 
fazer a carreira internacional para ser 
aceite em Portugal, o mesmo aconte-
cendo com Gerardo Ribeiro, Anabela 
Chaves e Artur Pizarro. É um país que 
não acarinha os seus! Temos um teatro 
público que pertence a todos nós, que 
tem a função e obrigação de apoiar 
os artistas portugueses, e dai surgiu a 
minha vontade de que fosse aproveita-
do ao máximo o potencial português. 
Naturalmente que a Arte é cosmopolita 
e internacional, mas há muita gente 
nova que não encontrou o veiculo de 
expressão, o espaço para começar a 
pisar um palco, a fazer uma carreira. É 
frequente tal acontecer por ignorância, 
porque quem dirige não sabe distinguir 
uma grande voz, com um grande po-
tencial, e como tal não tem a coragem 
de correr esse risco. Fazem-se tantas 
experiências no São Carlos com canto-
res estrangeiros, inclusivamente aqueles 
que nem carreira ou experiência têm, 
porque não se fazer o mesmo com os 
portugueses? Foi essa a minha vontade, 
defender aquilo que é nosso.  Nunca 
dirigi um teatro de ópera mas conheço 
profundamente todos os envolvidos, e 
defendo que se programe para um pú-
blico e para corpos estáveis. Tudo coisas 
que me deram vontade de colaborar, 
não foi possível, não concordando 
respeito, mas já é hora de que o nosso 
teatro deixe de ser um teatro experi-
mental e que volte a ser um dos teatros 
importantes, voltando a fazer parte do 
circuito internacional.J

Elisabete Matos

O difícil é, sem nunca 
sair da personagem, 
encontrar o equilíbrio 
entre a construção 
intelectual e a 
resistência vocal

“
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Teatro 

Como Anna Karenina vive no Nacional
 Depois de Madame Bovary, de 

Flaubert, e de António e Cleópatra, de 
Shakespeare, Tiago Rodrigues volta 
ao universo de um grande clássico da 
literatura universal, Anna Karenina, 
de Tolstói. A obra-prima do escritor 
russo é a “fonte de inspiração” que 
o ator, encenador e dramaturgo, 
diretor do Teatro Nacional D. Maria II 
(TNDMII) seguiu para escrever Como 
ela Morre, que estreia a 9, na sala 
Garrett do D. Maria, em Lisboa. O 
espetáculo é uma co-produção com 
a companhia belga tg STAN e uma 
criação conjunta com os atores belgas 
e portugueses Frank Vercruyssen, 
Isabel Abreu, Jolente de Keersmaeker 
e Pedro Gil.

O espetáculo resulta, de resto, 
de uma cumplicidade antiga com a 
STAN, que esteve pela primeira vez 
em Portugal em 1997, altura em que 
Tiago Rodrigues participou numa 
oficina com atores da companhia, 
no CCB. Foi o princípio de uma 
longa amizade teatral, com vários 
trabalhos conjuntos. “Quando vim 
para o Nacional no início de 2015, a 
minha esperança era permitir, com 
base numa experiência para mim 
riquíssima, a mais atores e criado-

res portugueses a possibilidade de 
trabalhar com artistas internacionais, 
noutros contextos”, adianta o diretor 
do TNDMII ao JL. “E uma das ideias 
que surgiu foi voltar à colaboração 
com os STAN, já não como ator, mas 
como autor”.

Foi aquilo a que chama uma 
“escrita casamenteira”, que é como 
quem diz “tentar escrever para 
mundos e artistas diferentes se cru-
zarem”: “São atores com quem tenho 
trabalhado muito, quer os belgas, 
quer os portugueses, mas através da 
escrita deste texto e do espetáculo 
quis proporcionar este encontro de 
criadores e ao D. Maria estar numa 
co-produção com teatros franceses 
e belgas”.

O amor ao texto, aos autores e 
à leitura foi um dos fortes elos que 
sempre o ligou aos STAN, daí que 
tenha sido natural, até dando conti-
nuidade ao trabalho que tem feito no 
seu percurso, a escolha de um grande 
livro como ponto de partida. E foi 
consensual: “À volta da mesa, Anna 
Karenina surgiu como uma obra que 
a todos nos tocava e que a mim me 
interessava especialmente abordar”. 
Porquê? “Antes de tudo, por ser 

um tão grande monumento que é 
impossível escrever a partir dele”. 
Mas Tiago Rodrigues sente-se sempre 
“desafiado" por “obras perfeitas”, 
com “personagens que são fantasmas 
que nos habitam para além da leitura 
e nos acompanham quotidianamen-
te”. Por isso, aceitou uma vez mais o 
desafio.

Pegou no “tesouro”, sem preten-
der fazer qualquer adaptação, mas 
procurando um veio desse “filão 
inesgotável” para a sua escrita. 
“O que para mim é fulgurante é a 
capacidade de Tolstoi encapsular o 
mundo, em toda a sua complexidade 
e de o fazer no passo a passo de uma 
grande história de amores”, adianta. 

“Também a escolha da palavra justa, 
como dizia Flaubert. Além disso, tem, 
em meu entender, a melhor e mais 
perfeita morte da história da Literatu-
ra. Tudo isso me entusiasmou muito 
para trabalhar a partir dessa obra. 
Está sempre em cima da mesa e lemos 
partes dela no espetáculo”.

Como ela Morre surgiu, acres-
centa, “com a irresponsabilidade de 
escrever ao lado de Tolstoi”. É a his-
tória de dois casais em dois tempos 
diferentes, um em 1967, em Lisboa, 
e outro em 2017, em Antuérpia, 
falando as suas linguas, português 
e flamengo. Em comum, o facto de 
serem “leitores” de Anna Karenina, 
o que influencia o próprio rumo 
dos acontecimentos. Porque Tiago 
Rodrigues acredita que a leitura desse 
livro, escrito em 1887, pode ainda 
hoje “transformar as nossas vidas”: 
“A peça acaba por ser sobre a força 
que pode ter a leitura deste romance 
e, por outro lado, rouba descarada-
mente algumas das suas ideias, sem 
monumentalidade, mas assumindo 
que o lugar do teatro é o do esboço, 
do que já quase foi esquecido, da 
efemeridade”. Dito de outra maneira: 
“Comparado com esse tronco sólido 
que é Anna Karenina, Como ela Morre 
é um ramo frágil de um salgueiro, 
refém da mais leve brisa”.

Em cena no TNDMII até 19 de 
março, Como ela Morre será depois 
apresentada no Porto, em Toulouse e 
em Bruxelas. J

Tiago Rodrigues Escreve Como Ela Morre, sobre a "força transformadora" de um 
romance como Anna Karenina  

 Foi uma peça bandeira contra 
a guerra colonial e quando faz 
50 anos, vai ser revisitada pelo 
Teatro da Garagem. O Canto do 
Papão Lusitano, do dramaturgo 
alemão Peter Weiss, estreada 
em Estocolmo em 1967, sobe à 
cena em Lisboa, a 9, no Teatro 
Taborda. 

Uma revisitação encenada 
por Carlos J. Pessoa, em 
convergência com o trabalho 
de investigação de Cláudia 
Madeira, na Universidade 
Nova de Lisboa (UNL). A 
proposta partiu, de resto, da 
investigadora, como faz notar 
o encenador. “É um texto 
histórico que denuncia os abusos 
da colonização portuguesa e 
pareceu-me que fazia todo o 
sentido voltar a representá-lo 
hoje”, diz ao JL. 

Tanto mais que depois 
do 25 de Abril, só terá sido 
encenado no país uma vez, 
por Manuel Silva Pereira. Não 
que carecesse de atualidade, 
segundo Carlos J. Pessoa: “O 
que é denunciado não deixa 
de falar para o nosso tempo. 
O dramaturgo diz mesmo 
no texto que aquelas coisas 
aconteceram naquela altura, 
mas podem voltar a acontecer, 
por isso era importante que 

O Papão Lusitano revisitado

ficasse registado. É quase 
um aviso. Tudo pode voltar a 
repetir-se, com outras pessoas e 
circunstâncias”.

Daí a “oportunidade” de pegar 
outra vez no Papão, essa figura 
que não considera “ideológica, 
mas patológica”. Porque o “Papão 
continua sempre presente”: 
“é como se ciclicamente 
emergissem essas figuras 
vagamente demoníacas, que nos 
estabelecem limites, fronteiras, 
a partir das quais definimos o 
nosso território”, salienta. “Com 

a súbita aceleração da História, 
com acontecimentos que se 
precipitam, temos a necessidade 
de tomar uma posição, quase 
topográfica, no sentido de 
sabermos para onde vamos. 
O Papão é de certo modo uma 
figura totémica que baliza os 
nossos percursos”.

O som e o espaço são os 
elementos estruturais mais 
fortes na peça. E Carlos J. Pessoa 
enfatizou-os na sua encenação. 
“Cláudia Madeira até falou 
amiúde de uma instalação sonora 

Carlos J. Pessoa "O Papão é quase um aviso"

de modo que as palavras fizessem 
eco”, adianta. “E pensei num 
movimento coral permanente, um 
público sempre em movimento 
confrontado em alguns momentos 
com situações abissais, a 
vertigem, o chão que foge 
debaixo dos pés. É um desafio. 
As pessoas são convidadas, por 
exemplo, a olhar a teia do teatro, 
o que ainda é bastante alto, de 
maneira a experimentarem a 
sensação de perder terreno. O 
Papão é isso, perder o sentido 
de pertença, o território tornar-
se ameaçador, podermos ser 
denunciados, presos, mortos, 
privados da identidade”. Esse 
efeito foi intensificado com o uso 
de uma luz intermitente, para 
reforçar a “sensação de cerco”. 
“Há sobretudo uma interpelação 
no sentido de tornar a memória 
presente. E sempre um estímulo 
para um olhar crítico sobre o que 
se passa”, diz.

 Além dos atores da 
Garagem, participam ainda 
no elenco alunos da UNL, 
envolvidos no grupo de teatro 
da faculdade. Um “encontro” 
muito revitalizador, ao abrigo 
da ideia de Peter Weiss de um 
“teatro de restituição”. “A 
arte é um modo de restituir a 
dignidade e de fazer justiça a 
todos aqueles que foram vítimas, 
que perderam e pereceram, a 
arte como sutura das feridas, 
como medicina derradeira”, 
sustenta ainda Pessoa. “E a 
mim interessa-me também a 

ideia de teatro como serviço e 
devolução, o que se repercute na 
forma como trabalhamos com 
os estudantes, uma experiência 
de grande generosidade”. O 
espetáculo “coral, poroso e 
portátil”, no Taborda até 19, será 
posteriormente apresentado 
em Bragança, onde a Garagem 
irá também trabalhar com 
estudantes locais, porque a 
“relação com as pessoas” é 
para a companhia, que gosta de 
estar de “portas abertas”, uma 
“inspiração”.

A complementar O Canto 
do Papão Lusitano, o Teatro da 
Garagem organizou, de resto, 
encontros e debates, com 
intervenientes de diferentes 
setores, investigadores e artistas 
que têm trabalhado as questões 
do colonialismo e do pós-
colonialismo. Uma temática 
de alguma maneira cruzada 
também no anterior espetáculo 
da companhia, a partir de 
texto de Mena Abrantes, A 
Última Viagem do Príncipe 
Perfeito, que fazia a carreira 
marítima entre Lisboa, Luanda 
e a antiga Lourenço Marques. 
“Criou-se uma continuidade de 
programação, por acaso, que 
está a ser muito estimulante”, 
garante o encenador. O ciclo 
fica, no entanto, encerrado, já 
que o próximo espetáculo do 
Teatro da Garagem será Ela Diz, 
um diálogo escrito por Carlos J. 
Pessoa, para as atrizes Fernanda 
Neves e Ana Palma.J
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Veraneantes no S. João

 É uma espécie de “lado B” de A 
Gaivota, de Tchekov, mas em tons 
negros: Veraneantes, de Máximo 
Gorki, estreia a 9, no Teatro Nacional 
S. João (TNSJ), no Porto. É uma 
nova incursão do Ao Cabo Teatro 
na dramaturgia russa. Em cena, 
também um conjunto de pessoas de 
férias, nas suas ‘datchas’, refletindo 
sobre as suas vidas e o futuro, mas 
em tempos diferentes, neste caso 
“pressagiando a revolução”. “É 
basicamente uma reflexão sobre a 
burguesia, a classe média”, diz ao JL 
o encenador Nuno Cardoso. “E é, de 
alguma forma, uma visão negra do 
próprio universo tchekoviano, já que 
Gorki não se permite a elegância de 
Tchekov”.

Em palco vão estar 15 atores, numa 
grande produção do Ao Cabo que, 
mesmo “contra a corrente” continua 
a apostar numa “programação de 
repertório”. “Quando o escolhemos, 
fazemo-lo pelo sentido que tem ser 
feito agora, tendo em conta a utilidade 
que pode ter para pensarmos na vida 
que temos hoje”, salienta o encena-
dor. “As revisitações que fazemos são 
absolutamente contemporâneas”. No 
caso o texto, escrito em 1904, reflete, 
segundo ele, as “inquietações de um 
conjunto de pessoas que vive numa 
‘bolha’, como as que brincavam aos 

Nuno Cardoso Encena Veraneantes, de Máximo Gorki  

pobrezinhos na Comporta, na crise 
de 2008”. E dada a “convivência e 
claustrofobia que o Verão lhes causa”, 
há uma série de “insatisfações e de 
conflitos” que transparecem. “Não 
passam de um conjunto de estranhos 
a viver uns com os outros, demasiado 
centrados em si mesmos para pensar 
num espírito de comunidade”, afirma. 
“E essas personagens palavrosas, que 
se digladiam umas às outras, acabam 
por demonstrar a vacuidade do dis-
curso individualista e autocentrado”.

Há muito que Nuno Cardoso queria 
fazer os Veraneantes, uma peça que 
não se revelou nada fácil. Primeiro 
porque implicava poder reunir muitos 
atores, agora porque é preciso geri-los, 
ao longo dos três atos, ao todo mais de 
três horas. E é a primeira vez que este 
texto de Gorki é encenado no país. 
A apresentação do Ao Cabo, prati-
camente integral, tem por base uma 
tradução de António Pescada para o 
projeto.

Veraneantes vai ficar no S. João até 
18 de março e em abril virá até Lisboa 
para uma série de representações no 
Teatro Nacional D. Maria II, entre 6 
e 9. Nuno Cardoso dedicar-se-á de 
seguida ao projeto da trilogia dos seus 
solos, com a apresentação de Subterrâ-
neo, Náufrago e Canas de Senhorim, em 
setembro, no Rivoli. J MLN

Exposições

Conexões na UCCLA
 Uma escultura 3D de Eduardo 

Lourenço, que aponta o futuro e radica 
no pensamento, criada por Leonel 
Moura, é uma das obras que  integra 
a exposição Conexões Afro-ibero-
americanas, que pode ser vista até 
30 de abril, nas novas instalações da 
UCCLA, na Av. da Índia, em Lisboa. 
“É uma peça única, que remete para 
os caminhos da própria arte e que é 
paradigmática de uma atitude futura”, 
adianta ao JL o curador Carlos Cabral 
Nunes. As conexões vêm, contudo, do 
passado e a mostra recua, cronologica-
mente, até aos anos 40, com um núcleo 
intitulado Autoritarismo, Ditames 
e Resistência, prosseguindo com o 
Dealbar das Democracias, e com um 
terceiro núcleo, Passado-Presente.  São 
63 os artistas represenntados, de vários 
países e continentes - Angola, Cabo 
Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé 
e Príncipe, Portugal, Espanha, Brasil, 
Chile, Argentina e Cuba. Entre eles, 
António Palolo, Cruzeiro Seixas, Mário 
Cesariny, Salvador Dalí, Pablo Picasso, 
Malangatana, Wilfredo Lam, Marcelo 
Grassmann, Fernando Botero, Eduardo 
Nery e Manuel Figueira. 

Guerrilheiros: Momento de Decisão, 
de Malangatana, feita na prisão, é outra 
peça fulcral da exposição e da coleção 
Lusofonias, que a Perve Galeria está a 

reunir desde a década de 1990, e que 
constitui a base de Conexões. Uma 
coleção que reúne muitas centenas de 
obras e espólios documentais de vários 
artistas lusófonos, que já foi apresentada 
parcelarmente no país e no estrangeiro, 
nomeadamente na Índia e no Senegal. 
“Interessa-nos a produção artística 
independente nos tempos da ditadura e 
do colonialismo, rejeitando o discurso 
vigente, um certo exotismo africano”, 
adianta Cabral Nunes. “Por outro lado, 
todos os que se afirmam, depois do 25 
de Abril e das independências e uma 
terceira geração de autores já libertos 
desse estigma. E procuramos analisar as 
convergências entre estes autores e uma 
certa matriz africana”.

Lusofonias, tal como a própria Per-
ve, uma “pioneira” na divulgação de 
artistas  africanos, sublinha o curador, 
nascem da constatação das “heran-
ças” africanas que de alguma maneira 
“impregnaram” a cultura portuguesa. 
“Portugal é o país mais africano da 
Europa”,  assevera. “De tal forma que  
mesmo em autores que nunca  foram a 
África é possível encontrar essa ligação 
ao imaginário africano na sua expressão 
contemporânea. A coleção procurou 
refletir essa matriz, contrariando um 
certo risco de apagamento desse pa-
trimónio e desses criadores, que ainda 

encontram muitas resistências”. Uma 
matriz também evidente na presente 
exposição, alargada à América Latina. 
"Espero que se possam ver e sentir essas 
conexões intergeracionais e geográfi-
cas e encontrar uma certa unidade e 
harmonia  na diversidade de obras”. 
Conexões Afro-ibero-americanas conta 
ainda com obras da coleção Berardo, 
sendo uma parceria entre a UCCLA, a 
Casa da Liberdade Mário Cesariny, o 
coletivo multimédia Perve e a Câmara 
Municipal de Lisboa. J MLN

Guerrilheiros Momento de Decisão, de 
Malangatana
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e pelos meios considerados idóneos, os fundamentos da opção deste, designadamente através da divulgação das declarações de 
voto dos seus membros.

10. A entrega do Grande Prémio ao autor galardoado ocorrerá numa cerimónia pública a definir na altura adequada.
11.  As edições subsequentes da obra galardoada deverão referenciar, em lugar destacado do volume e da cinta, de forma correcta, 

o Grande Prémio e a entidade patrocinadora. Assim: Grande Prémio de Conto “Camilo Castelo Branco” C.M. de Vila Nova de 
Famalicão/APE – 2016.

12. O presente Regulamento será divulgado através dos meios de comunicação social e instituições directamente interessadas.
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cujo momento inaugural foi, 
segundo ele, o 25 de Abril. "Nos 
jornais tornou-se impossível 
fazer reportagem e o projeto 
Toda a Esperança do Mundo foi 
a última oportunidade que tive 
de a fazer”, diz com mágoa, 
adiantando que não deixa de 
ser estranho ter acabado a 
carreira a “fazer jornalismo 
humanitário”, depois de 
uma vida inteira de repórter 
pelas partidas do mundo. E 
acrescenta, mordaz: "É que 
tem que se comprar carros, 
telemóveis, cartões de crédito 

Alfredo Cunha
Tempo de retrospetiva

 As imagens de referência de 
Alfredo Cunha, 63 anos, como as 
do 25 de Abril ou as que fez das 
bagagens dos que regressavam 
das ex-colónias, junto ao Padrão 
dos Descobrimentos, e muitas 
outras com que testemunhou 
com a sua objetiva a mudança 
do país e do mundo, dão o arco 
temporal da sua arte fotográfica 
em Tempo Depois do Tempo, a 
partir do próximo dia 4 e até 25 
de abril na Cordoaria Nacional. 
É o tempo da retrospetiva, 
depois de muito ter fotografado 
ao correr dos tempos.

E entre as 500 fotografias 
que configuram uma 
verdadeira identidade de olhar, 
feitas nas últimas décadas, o 
fotógrafo reserva um lugar 
especial para a série Toda a 
Esperança do Mundo, o recente 
Projecto AMI, que o levou 
a nove países, ao longo de 
dois anos, para fotografar os 
refugiados - reportagens com 
Luís Pedro Nunes, publicadas 
no Público e no Expresso e que 
deram um livro. Um projeto 
que diz “encerrar “o longo ciclo 
da sua vida de fotojornalista, 

para os administradores dos 
jornais e quadros intermédios 
e depois não há dinheiro para 
reportagens. Mas agora já não 
sou jornalista, nem quero ter 
carteira profissional. Sou um 
reformado e fotógrafo, um 
fotógrafo de Vila Verde”.

Na vasta exposição, tem 
ainda destaque um núcleo de 
150 retratos. E não por acaso. 
O retrato é um pergaminho 
familiar desde o início do 
século passado. Filho e neto 
de fotógrafos, Alfredo Cunha 
cresceu entre o laboratório e o 
estúdio, acompanhando muitas 
vezes o pai no registo de bodas. 
Daí que toda a vida tenha 
sido um retratista, confessa, 
apesar de nos verdes anos não 
ter encarado com bons olhos 
o destino fotográfico. Queria 
viajar, andar à boleia, ser 
hippie. Só que o pai não esteve 
com flores, paz e amor, e “à 
lambada”, obrigou-o a revelar-
se fotógrafo.

Quando regressou de uma 
temporada na Suécia, de resto, 
o estado do país puxou-lhe o 
olhar. Em 1972, entrou para 
O Século, com 19 anos, já com 
muitos anos de laboratório 
enquanto aprendiz. Passou 
depois pelo Século Ilustrado, 

Uma pequena volta ao mundo: No sentido dos ponteiros do relógio, Moçambique (1993), Guiné-Bissau (2015), Amadora (1972), Sri Lanka (2014) e Vila Verde (2013)

Meio milhar de fotografias numa grande retrospetiva de Alfredo Cunha, Tempo Depois do Tempo, 
abrangendo mais de quatro décadas de trabalho do fotojornalista, de 1970 a 2017, inaugura-se 
a 3, às 19h, na Cordoaria Nacional, Galeria do Torreão Poente, em  Lisboa, com a presença do 
Presidente da República, do primeiro-ministro e do presidente da Câmara Municipal

Alfredo Cunha “A dignidade é uma 
constante da minha fotografia”
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DANÇA
Daniel Tércio

Vida Mundial, Lusa, O Comércio 
do Porto, Jornal de Notícias, 
Público, entre outros. Décadas 
a enquadrar a realidade que o 
rodeava, sem contudo esquecer o 
primordial retrato. Agora, dá-lhe 
a relevância que sempre teve na 
sua retrospetiva, o que por outro 
lado constitui um lamiré do livro 
que pensa publicar no próximo 
ano, reunindo 500 retratos de 
figuras da cultura, registados 
ao correr do tempo. Entre elas, 
Vitorino Nemésio, Maria Lamas, 
Amélia Rey Colaço, David 
Mourão-Ferreira, Herberto 
Helder, António Gedeão, ou 
António Lobo Antunes, um dos 
mais difíceis de conseguir, já 
que o escritor se recusava a ser 
fotografado por ele.

Alfredo Cunha é, porém, 
dos que sabem esperar pelo 
‘instante decisivo’, dos que 
fazem da empatia um modo 
único de fotografar. Nunca 
fez uma fotografia à socapa, à 
revelia do fotografado - exceção 
feita às realizadas em cenários 
de guerra, no Iraque ou na 
Guiné - e orgulha-se mesmo 
das suas imagens olharem 
quase sempre de frente para 
ele. São “negociadas”, fruto de 
um consentimento cúmplice, 
pedra angular da sua ética. 
A fotografia faz-se, para ele, 
olhos nos olhos. “A dignidade 
é uma constante da minha 
fotografia”, salienta. “Dou 
muita importância à qualidade 
técnica das fotografias, o que 

passa também pela qualidade 
da relação que estabeleço com 
as pessoas a quem fotografo”.

Com Lobo Antunes não foi 
diferente. Com uma mãozinha 
do jornalista e escritor Rui 
Cardoso Martins, chegou 
um dia à ‘fala' com ele, num 
almoço. Depois de uma 
cavaqueira que se seguiu, 
foi o próprio escritor que 
lhe perguntou, vendo que o 
fotógrafo preparava a retirada, 
se não o queria fotografar.

Outra das suas fotografias 
que correu mundo foi a 
de Mário Soares com o pé 
descalço, num gabinete, 

pouco depois de ter sido eleito 
Presidente da República. 
“Era um hábito que tinha, 
descalçar-se e encostar o pé 
ao pé da cadeira”, adianta. 
“Estava a fotografá-lo, levantei 
a máquina e vi o pezinho 
descalço e pensei disparar". 
Muitas das suas imagens 
nascem desse ‘clique’ súbito 
que se faz na sua cabeça, 
quando o olhar captura 
qualquer detalhe ou relação 
que se impõe, inesperada, 
curiosa, simbólica ou histórica. 
Alfredo Cunha garante que 
não se leva “a sério”, mas 
toma a peito as fotografias que 

faz. E se não olha para onde 
todos estão a olhar, prescruta 
incessantemente o que acontece 
à sua volta.

Ainda este ano, em junho, 
conta aliás publicar um livro 
sobre Mário Soares. E para 
já, será lançado durante a 
exposição um outro, Fátima, 
Enquanto Houver Portugueses, 
com António Marujo.

Tempo Depois do Tempo 
segue e amplia, de resto, um 
dos seus livros mais famosos, 
A Cortina dos Dias, publicado 
em 2012. E quando, para fazer 
uma seleção, voltou a olhar as 
suas próprias imagens, feitas 

noutras épocas, interrogou-se 
uma vez mais sobre que destino 
teriam tido muitos dos que 
fotografou. Outro aspeto do seu 
humanismo fotográfico. Mais 
de meio século de fotografia, 
já que começou a revelar na 
câmara escura quando ainda 
tinha que se empoleirar em 
cima de um caixote para o 
conseguir, só lhe confirmaram 
que sem as imagens a sua “vida 
não faria sentido”. E é por isso 
que hoje, mesmo sem publicar, 
continua: “Nem jornalismo, 
nem fotojornalismo”, diz, 
“agora, fotografo e a fotografia 
é o que eu quiser”.J

O pé descalço de Mários Soares (à esq., 1986), e retratos de Jorge Luís 
Borges (1984) e de António Lobo Antunes, em 2016

 Desde 2014, o Teatro Municipal 
do Porto, através dos seus dois 
polos, os teatros Rivoli e Campo 
Alegre, tem apresentado um 
programa multidisciplinar, 
aberto a várias latitudes e a 
diversos públicos.

O programa Deslocações surge 
neste contexto, colocando uma 
pergunta essencial, que atravessa 
as trajetórias da performance con-
temporânea: como é que se podem 
dar a ver artisticamente aconteci-
mentos reais que deixaram e dei-
xam cicatrizes na História? Como é 
que se pode dizer o indizível?

Ensaiando respostas, vão estar 
nos próximos dias 3 e 4 de março, 
no Teatro do Campo Alegre, dois 
artistas originários de países que 
atravessam ou atravessaram con-
flitos: a Síria e o Ruanda. São eles 
respetivamente Mithkal Alzghair 
e Dorothée Munyaneza. Sendo da 

mesma geração, ambos colocam 
também uma pergunta essencial: 
de que modo se resiste para além da 
guerra e do medo? Esta pergunta – 
esta inquietação - alimentará não 
apenas apresentações performati-
vas, mas também workshops, um 
ciclo de cinema, e um concerto. No 
centro vão estar, em dois espetácu-
los distintos, aqueles artistas.

Mithkal Alzghair trabalha 
sobre a reconstrução da identi-
dade a partir do corpo, cruzando 
a tradição folclórica síria com 
coreografias militares e imagens 
de contextos de guerra. Confor-
me ele diz, o seu trabalho começa 
frequentemente pela pesquisa de 
um detalhe, por uma hipótese, 
por uma pequena questão que se 
torna então numa infinita fonte 
de possibilidades: possibilidades 
de imagens, de movimentos, de 
tempos, de composições. Isso fá-lo 

pensar na importância, não apenas 
do assunto em si mesmo, mas na 
forma de o abordar, no caminho 
que empreende, e como o utili-
za enquanto experimentação do 
espaço. 

Em Déplacement (a peça que vai 
ser exibida no dia 3), Mithkal entra 
num palco sem artifícios. Nos pés, 
umas botas de aparência militar. A 
sua marcha rapidamente se torna 
outra coisa, integrando a tradi-
ção das danças sírias. Também o 
corpo se despoja, para encontrar o 
chão, abatido. Depois elevar-se-á, 
reencontrando entre camaradas, o 
lugar da sobrevivência. Nos movi-
mentos cúmplices, nos abraços, os 
três homens seguirão pelo espaço 
até se soltarem em direção a um 
lugar qualquer. Algures na obscu-
ridade.

Dorothee Munyaneza, por sua 
vez, é cantora, autora e coreógrafa, 
atualmente residente em França, 
com uma importante carreira ar-
tística internacional. Ela tornou-se 
mais conhecida graças ao filme 
Hotel Ruanda, que denuncia o con-
flito (em grande medida instilado 
pelo colonialismo europeu) entre 
os Hutu e os Tutsi. Com efeito, em 
1994, Dorothee assistiu ao genocí-
dio dos Tutsi. Hoje, ela defende a 
integração social através da música 
e das artes. Um dos seus propósitos 
é a criação de uma escola da arte, 
dança e música no Ruanda, uma 

revisita parcialmente esse tempo, a 
partir de um diálogo ritmado entre 
a voz, o movimento e a percus-
são. No palco, ela dir-nos-á que 
tinha penas 12 anos, quando viveu 
a tragédia. Mas dir-nos-á tam-
bém como protegeu um menino 
de 4 anos, cujos pais tinham sido 
assassinados.

Hoje, sempre que regressa ao 
Ruanda, Dorothee pode ver as 
cicatrizes deixadas pelas catanas e 
aquelas que não se conseguem ver 
a olho nu, mas que se reconhecem 
como feridas profundas. Dançar 
isto, contar isto, é ainda urgente. J

Entre cicatrizes

Déplacement, de Mithkal Alzghair No Teatro de Campo Alegre

escola que ajude as crianças e os 
jovens a crescerem no respeito pela 
diferença.

Com Samedi détente (dia 4), 
Dorothee desencadeia uma narra-
tiva flutuando entre a tragédia e o 
encontro, entre os episódios fami-
liares e a terrível história do confli-
to ruandês. Na verdade, esta peça 
reproduz o título de um programa 
de rádio que era então transmiti-
do no Ruanda todos os sábados. 
Nessa altura, ela, os seus amigos e 
familiares dançavam, cantavam e 
memorizavam as canções trans-
mitidas pela rádio. O espetáculo 
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 Johann Sebastian Bach e Georg Philipp 
Telemann são os compositores escolhidos 
pelo contratenor francês Philippe Jaroussky 
para o seu primeiro “disco-recital” 
exclusivamente em alemão, a solo e em 
nome próprio. A escolha é óbvia, para o 
cantor que se destacou no barroco italiano, 
que cantou Monteverdi e Stefano Landi, 
Vivaldi, Caldara, Porpora, 
Carestini e Pergolesi, que fez 
óperas de Handel, mas também 
Lully, Rameau e Purcell, e 
que se aventurou igualmente 
pela “mélodie”, de Chabrier, 
Chausson e Debussy, Fauré, 
Massenet, Hahn e Koechlin, 
alargando o universo a Brassens, 
Leo Ferré ou Charles Trenet 
(“Mélodies françaises sur des 
poèmes de Verlaine”, Erato, 
2015).

De Bach, Jaroussky escolhe 
a menos conhecida cantata 
BWV 170 (“Vergnügte Ruh, 
beliebte Seelenlust”/” Feliz 
repouso e suave deleite da 
alma”), que combina com a mais 
próxima BWV82 (“Ich habe 

genug”/”Tenho quanto me baste”), às quais 
junta as muito menos gravadas de Teleman 
TWV 1:364 (“Der am Ölberg zagende 
Jesus”/”Jesus, no Monte das Oliveiras”) e 
TWV 1:983 (“Jesus liegt in letzten Zügen 
(Der Sterbende Jesus)”/ “Os últimos 
momentos de Jesus”/“Jesus na morte”) .

As quatro cantatas falam da entrega à 
morte, na certeza da redenção. 
Em Bach, há esse “feliz repouso 
da alma”, daquele que, do 
mundo terreno, tem quanto lhe 
baste. A Cantata BWV82, origi-
nalmente composta em Leipzig, 
para a festa de Purificação de 
Maria, contém essa belíssima 
ária, “Schlummert ein, ihr 
matten Augen”, uma verda-
deira canção de embalar, uma 
canção de entrega, de confian-
ça absoluta no repouso que os 
olhos cansados procuram, o 
mais “doce sossego, o tran-
quilo descanso”. Telemann, 
por seu lado, impõe a reflexão 
sobre a morte, depois de Jesus 
tomar a palavra, no Jardim das 
Oliveiras.

A interpretação de Jaroussky, com 
a Freiburger Barockorchester, de Petra 
Müllejans, seduz, mesmo tendo em conta 
a concorrência: o baixo  Klaus Mertens, 
com a Accademia Daniel, em Telemann 
(CD CPO); uma miríade de interpretações, 
nas duas cantatas de Bach, dos históricos 
Alfred Deller (Vanguard), Hans Hotter 
(EMI) e Dietrich Fischer-Dieskau (Archiv/
Hanssler), a René Jacobs e Chiara Banchini 
(Harmonia Mundi/HM), Paul Esswood e 
Gustav Leonhardt (Teldec/Warner), Andreas 
Scholl e Philippe Herreweghe (HM), Max 
van Egmond e Frans Bruggen (Sony) e 
o Ricercar Consort (Ricercar), Matthias 
Goerne e Roger Norrington (Decca), Michael 
Chance, Peter Harvey e John Eliot Gardiner 
(SDG), Magdalena Kozena e Reinhard 
Goebel (Archiv/DG), Bernarda Fink, 
também com Müllejans (HM), ou Angelika 
Kitchschlager e Andrea Marcon (Sony), 
sem esquecer Gérard Souzay, Herman 
Prey, Janet Baker, Ian Bostridge, Thomas 
Quasthoff, Emma Kirkby, Lorraine Hunt 
Lieberson e, obviamente, Elly Ameling com 
Gustav Leonhardt, no “Pequeno livro de 
Ana Magdalena Bach” (Deutsche Harmonia 
Mundi).

Jaroussky tem a seu favor a 
orquestra, a direção de Petra Müllejans 
e os solistas. Note-se, em particular, a 
oboísta Ann-Kathrin Brüggermann e 
o organista Juan de la Rubia. J MARIA 
AUGUSTA GONÇALVES 

A paixão de Bach e Telemann

› Philippe Jaroussky, 
Freiburger 
Barockorchester, 
Petra Müllejans
BACH E 
TELEMANN 
- CANTATAS 
SACRAS
CD Erato

país e a uma 
multiplicação 
de projetos 
que, não 
sendo 
necessaria-
mente de 

cante, no sentido mais purista 
do género musical, usam o 
estilo polifónico como alicerce. 
É o caso deste Há Lobos sem 
ser na Serra, de António 
Bexiga, Buba Espinho e David 
Pereira. Dentro do género, é 
dos projetos que melhor alia 
a tradição à modernidade. O 
tratamento sobre o reportório 
maioritariamente tradicional 
é ousado e criativo, mas sem 
nunca perder o Sul. Bom 
exemplo das soluções rítmicas 
recriadas é o final do primeiro 
tema, Afã, com um desfecho de 
campaniça próximo do rock. 
Com cuidado gráfico de Cristina 
Viana, o álbum, que mexe 
com a música alentejana, não 
descarta o historial político-
social, passando por Catarina 
Eufémia, João Brandão e temas 
como Passarinho Prisioneiro e 
Saias de Abril. Como aperitivo, 
um propósito: "Aos Povos do 
Sul de Portugal e do mundo 
que continuam a cantar e a 
sonhar um futuro mais justo e 
próspero, onde possamos caber 
todos sem dress code".

 › Há Lobos sem ser na Serra
CANTARES DO SUL E DA 
UTOPIA
Alain Vachier

MANUEL HALPERN

muitas vezes, desconstrói 
as convenções sonoras. Nós 
Somos Aqueles Contra Quem os 
Nossos Pais nos Avisaram - o 
nome, por si só, é todo um 
programa - é o duplo álbum 
da banda de Adolfo Luxúria 
Canibal, gravado ao vivo no 
Theatro Circo de Braga (a 
cidade natal da banda), com 
os arranjos inesperados do 
Remix Ensemble. Ao longo 
dos dois discos passamos 
por 13 temas que marcaram 
o longo percurso da banda, 
de épocas diferentes, em 
versões tendencialmente 
longas, onde se cria espaço 
para divertimentos musicais. 
A construção de um fundo 
sonoro dinâmico e pouco óbvio 
alimenta as próprias canções, 
não só enobrecendo-as, como 
destacando o seu conteúdo 
lírico e violento. São fortes 
estas novas versões de temas 
como Facas em Sangue, Tu 
Disseste, Tiago Capitão, Estilo, 
Hipótese de Suicídio ou 1.º de 
Novembro. 

› Mão Morta e Remix Ensemble
NÓS SOMOS AQUELES 
CONTRA QUEM OS NOSSOS 
PAIS NOS AVISARAM
Sony

Além Cante
 Não há dúvida: a elevação do 

Cante Alentejano a Património 
Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO deu uma enorme 
visibilidade à música do Sul do 

o reportório do músico de 
Manchester para uma realidade 
que lhe é estranha. Aqui, salvo 
raras exceções, há um retocar 
de Bowie com novos arranjos e 
vozes, mas sem grandes riscos 
de portugalidade. As versões 
de Manuela Azevedo (Modern 
Love), Camané (Space Oddity), 
Ana Moura (The Man who Sold 
the World) ou Rui Reininho 
(Where are we now?) têm uma 
onda interessante, mas, em 
geral, o álbum constrói-se em 
modo de redundância, ficando, 
claro, a milhas de distância da 
simplicidade de Seu Jorge, na 
sua já lendária banda sonora de 
Life Aquatic with Steve Zissou.

› Vários
BOWIE 70
Sony/Universal

Mão Morta 
Ensemble

 Os Mão 
Morta 
talvez sejam 
o Remix 
Ensemble 
do rock 
português. 
E o Remix 

Ensemble talvez seja os Mão 
Morta das nossas orquestras. 
E é por isso que esta 
combinação, aparentemente 
estranha, resulta bem e ganha 
pertinência. Comungam de 
uma vontade de encontrar 
uma linguagem própria, que, 

homenagem aos que fizeram do 
violoncelo tudo o que nele hoje 
se reconhece, por um dos seus 
melhores intérpretes.

› Bruno Cocset
LES BASSES RÉUNIES
Cello stories, une histoire du violoncelle aux 
XVIIe et XVIIIe siècles
5CD Alpha

MARIA AUGUSTA GONÇALVES

POP

O outro David
  O Ziggy 
tocava 
guitarra, 
mas não era 
uma guitarra 
portuguesa, 
alternava 
antes entre 

uma viola de fado e uma 
pontiaguda guitarra elétrica 
vermelha e branca. Isto nada 
impede de o reinventar de outra 
forma. E, deixe-se, claro, nada 
contra que um grupo de músico 
portugueses, assumidamente 
admiradores e influenciados 
por Bowie (como aconteceu 
com tantos outros em tantas 
partes do mundo) se decida 
a fazer um álbum de tributo, 
com versões do falecido músico 
britânico. Mas é pena que 
David Fonseca não tivesse 
aproveitado esta sua ideia para 
fazer algo conceptualmente 
mais próximo de, por exemplo 
Mexrrissey, o tributo mexicano 
a Morrissey, que de forma 
magnífica souberam importar 

CLÁSSICA

Mestres  
de esgrima

 A 
história do 
violoncelo 
mobilizou 
Bruno 
Cocset 
e o seu 
ensemble, 

Les Basses Réunies, para um 
primeiro volume inteiramente 
dedicado à emergência do 
instrumento e a sua afirmação, 
em Itália, nos anos de 1600. 
Foi em 2011, e a história de “La 
Nascita del Violoncello”(CD 
agOgique) combinava 
Domenico Gabrielli, Giusepe 
Jacchini, Giovanni Vitali, 
Giovanni Battista Degli Antoni. 
Quase seis anos passados 
sobre a perspetiva inicial, 
Cocset reúne testemunhos 
acumulados ao longo de quase 
duas décadas de trabalho, 
em cinco discos, mais de 
70 páginas de imagens e 
textos sobre o violoncelo. Um 
ensaio do musicólogo Marc 
Vanscheeuwijck conduz o 
mais incauto pelos diferentes 
pormenores do instrumento 
mais próximo da voz 
humana, e pela iconografia 
a ele associada. Num mesmo 
volume, reúne-se quase 
tudo do que há a saber, desde 
a aparição do violoncelo 
barroco, até à definição 
do chamado violoncelo 
moderno, em finais do século 
XVIII, com a publicação do 
método de Michel Corrette. 
À história junta-se a música. 
Johann Sebastian Bach, Luigi 
Boccherini e Antonio Vivaldi 
são os inevitáveis. Mas há 
igualmente Diego Ortiz, 
Vincenzo Bonizzi, Domenico 
Galli, Benedetto Marcello,  
Girolamo Frescobaldi, 
Giovanni Battista Vitali, Jean 
Barrière, Francesco Geminiani 
e Giovanni Battista Cirri.

Os cinco CD vão d’“As 
origens”, com Bonnizzi, Degli 
Antoni, Frescobaldi, Galli, Ortiz 
e Vitali, ao “barroco italiano e 
francês”, de Barrière, Marcello, 
Vivaldi, e à maturidade de 
“Geminiani a Boccherini”. O 
terceiro e quarto volumes são 
dedicados exclusivamente a JS 
Bach e a uma parte importante 
da sua obra instrumental, 
composta sobretudo em 
Coethen. Combinam – é o 
termo – as seis Suites para 
violoncelo solo, por Cocset 
(uma das melhores gravações 
das duas últimas décadas), com 
sonatas para viola da gamba, 
sonatas em trio e os seis mais 
tardios “Corais Schubler”, numa 
transcrição para viola da gamba, 
contrabaixo e órgão.

“Cello stories” é o grande 
compêndio dos grandes 
“mestres de esgrima”, uma 
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A Lisboa quinhentista como um primordial “entreposto” de um mundo globalizado apresentada 
em A Cidade Global, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, uma exposição que foi 
concebida com base no livro com o mesmo nome das historiadoras Annemarie Jordan-Gschwend 
e Kate J. P. Lowe, sobre o qual escreve Fernando António Baptista Pereira. O historiador de arte e 
professor universitário contesta ainda a recente polémica em torno da autenticidade dos quadros, 
centrais na mostra e no desenvolvimento da investigação e da tese da obra

Lisboa do Renascimento
Entre o mundo e a Europa

E
Em 2015, foi publicado o livro coordena-
do pela historiadora de arte Annemarie 
Jordan-Gschwend, a quem a histo-
riografia da arte portuguesa já muito 
deve, e pela historiadora Kate J. P. Lowe 
intitulado The Global City: On the Streets 
of Renaissance Lisbon, que conta com um 
amplo leque de colaboradores interna-
cionais, três dos quais portugueses. A 
obra foi muito bem recebida pela crítica 
internacional. A qualidade e o ineditismo 
da investigação levaram a que a Academia 
de Marinha atribuísse ao volume o presti-
gioso prémio Avelino Teixeira da Mota.

A obra organiza-se em várias partes, 
cobrindo um vasto conjunto de temáticas 
que pretendem sublinhar e documentar, 
com assinalável rigor e contributos iné-
ditos, a importância de Lisboa no século 
XVI e nos inícios do XVII como uma das 
primeiras cidades da primeira fase da Era 
da Globalização. Com efeito, de Lisboa 
partiu o mais significativo conjunto de 
viagens de descobrimento e de explora-
ção geográfica, de expansão portuguesa 
e europeia e de fixação de europeus em 
múltiplos continentes, que por sua vez 
gerou uma incontrolável viagem e troca 
de plantas e animais à escala planetá-
ria. Em sentido contrário, Lisboa foi o 
principal recetáculo dos mais variados 
produtos vindos dessas múltiplas para-
gens e de gentes, mas também de ideias e 
de obras de arte e objetos de luxo, muitos 
deles fruto dos processos de aculturação 
que se registaram nas paragens em que os 
Portugueses e outros europeus se fixaram 
e estabeleceram as suas possessões. Essas 
obras de arte e objetos de luxo não se 
destinavam apenas aos consumidores 
portugueses mas a diversas clientelas 
europeias que tinham agentes recetado-
res na capital de Portugal. 

Logo no Prefácio se faz a história 
da obra, que teve início com a desco-
berta feliz, em 2009, de dois quadros 

em Kelmscott Manor, arredores de 
Londres, que pertenceram ao pintor 
pré-rafaelita Dante Gabriel Rosetti e 
foram por este deixados na casa que 
pertencia a William Morris, aí se conser-
vando até hoje. Annemarie Jordan e 
Kate Lowe reconheceram neles (na 
realidade uma única pintura cortada ao 
meio) a representação da Rua Nova dos 
Mercadores ou Dos Ferros, principal ar-
téria comercial da Lisboa Quinhentista, 
utilizando como termo de comparação 
a pintura Chafariz d’El Rey, atualmente 
na Coleção Berardo, que estudámos e 
apresentámos em 1999 na Exposição 
Os Negros em Portugal e que desde 
então figurou em outras exposições e foi 
reproduzida em livros com a identifica-
ção e datação que propusemos. Jordan 
conseguiu fundos para as restaurar e 
apresentou as duas pinturas da Rua Nova 
dos Mercadores no Museu Rietberg, em 
Zurique, numa exposição por si comis-
sariada dedicada ao colecionismo de D. 
Catarina de Áustria, Rainha de Portugal. 
Aí nasceu a ideia de dedicar uma obra à 
Lisboa Global que explorasse o potencial 
de informação constante ou decorrente 
das pinturas descobertas e de numerosa 
outra documentação escrita e visual.

A uma Introdução, das duas autoras, 

partir da fruição direta de um conjunto 
de objetos e obras de arte.

Assim, reúnem-se as mais impor-
tantes peças da iconografia da Lisboa 
Quinhentista, desde logo as pinturas 
referidas, que temos a oportunidade de 
ver juntas pela primeira vez, mas tam-
bém o magnífico desenho da Biblioteca 
da Universidade de Leyden, entre outras. 
Em contraponto à referência à revo-
lução geográfica proporcionada pelos 
Descobrimentos, patenteada pela car-
tografia e pelo saber da ciência náutica, 
mostram-se os universos devocionais 
de quem partia para finalmente nos 
confrontarmos com as primeiras peças 
chegadas da África e do Oriente, reve-
lando progressivas e interessantes formas 
de miscigenação cultural consoante os 
contextos civilizacionais de contacto. 
Finalmente, uma clara menção à curio-
sidade científica que motivou registos e 
recolhas de animais exóticos e de plantas 
medicinais ou outras, antes da inevitável 
referência ao comércio de produtos de 
luxo vindos do Extremo Oriente que 
tinha em Lisboa uma das suas mais im-
portantes plataformas de distribuição.

No sábado 18/2 e ao longo de toda 
a semana, até 25/2, foram publicados 
no Expresso e nas suas edições diárias 
online, textos de dois historiadores, José 
Alves Dias e Diogo Ramada Curto, que 
levantaram dúvidas sobre a autenticida-
de das pinturas que representam a Rua 
Nova dos Mercadores e o Chafariz d’El 
Rey, a que responderam os historiadores 
Vítor Serrão, Hugo Miguel Crespo e nós 
próprios, refutando os argumentos e 
defendendo que se trata inequivoca-
mente de originais. No mesmo sentido 
se pronunciaram as comissárias da 
exposição e a Direção do MNAA. Irão ser 
realizados exames complementares aos 
já efetuados não para aferir da autenti-
cidade, documentalmente irrefutável, 
mas para estabelecer paralelos ao nível 
dos materiais e processos criativos com 
obras de outros contextos criativos 
próximos ou distantes. 

Esvaziado o debate sobre a auten-
ticidade das obras, que afinal não fora 
mais do que um pretexto, sobrou o 
verdadeiro móbil da polémica, a crítica 
ideológica por parte de Diogo Ramada 
Curto à narrativa alegadamente «neo-
-luso-tropicalista» e «patrioteira» da 
própria exposição, que, na sua visão, 
se torna um perigoso exemplo de uma 
estratégia política que quer por o MNAA 
«ao serviço do turismo cultural». Estes 
posicionamentos ideológicos radicali-
zados estão a comprometer seriamente 
a credibilidade das chamadas teses do 
pós-colonialismo, cujos defensores, 
pelos vistos, se opõem a uma políti-
ca cultural apostada na colocação do 
MNAA e de Lisboa (e porventura de 
outras cidades portuguesas) na rota das 
grandes exposições internacionais.

Trata-se de uma posição profun-
damente injusta e reveladora de uma 
leitura superficial da obra que está na 
base da exposição, tendo em atenção o 
rigor científico do livro, com colabo-
ração maioritariamente estrangeira 
que jamais pode ser acusada nesses 
termos (o que se aplica igualmente aos 
portugueses que nele escrevem), e do 
catálogo da mostra, em que a colabora-
ção ainda foi mais alargada. 

Voltaremos a estas questões no pró-
ximo número do JL.J

A obra sublinha 
a importância de 
Lisboa como uma das 
primeiras cidades da 
Globalização

“
Rua Nova dos Mercadores O quadro central do livro e base da exposição atualmente no MNAA

Fernando antónio  
Baptista pereira

de T. Earle e outro de Hugo M. Crespo. A 
última parte é dicada a casos de estudo 
sobre a diversificada cultura material 
que afluía a Lisboa das mais diversas 
partes do mundo, desde a representação 
de um perú na pintura da Rua Nova dos 
Mercadores à análise arqueométrica das 
peças em cristal de rocha provenientes 
da Ásia Portuguesa, passando pelos 
marfins indo-portugueses, pelas lacas 
islâmicas e pelos objetos de luxo de 
África. Num epílogo, Jordan estabelece 
com rigor a história das duas pinturas da 
Rua Nova dos Mercadores, antes de um 
vasto e rico corpus documental, que vai 
permitir o prosseguimento e aprofun-
damento da investigação que este livro 
pioneiramente inicia.

Esta magnífica obra despertou, como 
seria de esperar, a atenção do Museu 
Nacional de Arte Antiga, que convidou 
as autoras-coordenadoras do livro a 
comissariarem uma exposição dedicada 
ao mesmo tema que permitisse ao 
grande público ter acesso às inovado-
ras questões temáticas colocadas pela 
investigação patente na obra no que 
respeita à revalorização do papel de 
Lisboa como entreposto entre o Mundo 
e a Europa, na primeira fase do processo 
de globalização, e, sobretudo, o fizesse a 

sobre a iconografia de Lisboa, no con-
texto das imagens de outras cidades eu-
ropeias, seguem-se dois textos de Kate 
Lowe sobre as descrições de Lisboa feitas 
a partir do exterior e sobre a diversida-
de étnica da sua população, utilizando 
abundantemente exemplos das três pin-
turas atrás referidas, com importantes 
paralelos coevos. Termina esta primeira 
parte sobre a Cidade Marítima com um 
texto de Rui Loureiro sobre o comércio 
com a China e um outro de Bruno Werz 
sobre a cultura material recuperada do 
naufrágio da nau Bom Jesus, em 1533.

A segunda parte é inteiramente 
dedicada à tentativa de fazer revi-
ver a Rua Nova dos Mercadores, com 
destaque para o seu papel no emporium 
lisboeta, com dois textos de Jordan, um 
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 Vou sozinha… A partir de agora terei 
de ir sozinha durante muito tempo… 

Ele matou uma pessoa… O meu 
filho… Com um pequeno machado de 
cozinha, que eu usava para arranjar 
carne. Regressou da guerra e matou 
aqui… Trouxe o pequeno machado de 
volta e pô‑lo no seu lugar, no armário 
onde guardo a louça. Acho que nesse 
mesmo dia lhe cozinhei uns bifes… 
Passado algum tempo, anunciaram na 
televisão e escreveram no vespertino 
que os pescadores tinham tirado um 
cadáver do lago… Todo desmembrado… 
Telefona‑me uma amiga:

“Leste? Um homicídio profissional… 
À maneira afegã…”

O meu filho estava em casa estendi‑
do no sofá, a ler um livro. Eu ainda não 
sabia de nada, não suspeitava de nada, 
mas, por alguma razão, depois daquelas 
palavras, olhei para ele… Coração de 
mãe…

Não ouve o ladrar dos cães? Não? 
Mas eu, mal começo a falar disto, 
ouço logo o ladrar dos cães. O correr 
dos cães… Lá, na prisão onde ele está 
agora, há pastores‑alemães grandes, 
pretos… E homens vestidos de preto, só 
de preto… Regresso a Minsk, ando na 
rua, passo ao lado de uma padaria ou 
de um infantário, levo um pão e leite 
e ouço o ladrar dos cães. Um ladrar 
ensurdecedor. Deixa‑me cega… Uma 
vez, por pouco não fui parar debaixo de 
um carro… 

Estou pronta a visitar o túmulo do 
meu filho… Estou pronta a jazer ali, ao 
lado dele… Mas não sei… Não sei como 
hei de viver com isto… Às vezes, tenho 
medo de entrar na cozinha, de ver 
aquele louceiro onde estava o peque‑
no machado… Não ouve nada? Nada 
mesmo… Não?!

Não sei como o meu filho é hoje. 
Como será quando o reencontrar, daqui 
a 15 anos? Foi condenado a 15 anos de 
regime rigoroso… Como é que o edu‑
quei? Ele gostava de danças de salão… 
Fomos juntos a Leninegrado, visitámos 
o Museu Hermitage. Lemos livros jun‑
tos… [Chora.] Foi o Afeganistão que me 
tirou o meu filho… 

… Recebemos um telegrama de 
Tachkent: “Venham buscar‑me, chego 
no voo tal…” Saltei para a varanda, 
apetecia‑me gritar com todas as 
minhas forças: “Está vivo! O meu 

A outra face da Guerra do Afeganistão 
A jornalista e escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, distinguida em 2015 com o Prémio Nobel de Literatura, é a cabeça 
de cartaz do Festival Literário da Madeira, que decorre no Funchal entre os próximos dias 14 e 19 (ver p.2), sendo a sua 
intervenção logo na abertura, a 14, às 18 horas. Entretanto, na próxima semana chegará às livrarias, com a chancela da 
Elsinore, Rapazes de Zinco, o seu terceiro livro, que lhe valeu um processo na Rússia, porque a visão por si apresentada da 
Guerra do Afeganistão, que marcou a década de 80 do século passado, e do papel que a União Soviética nela teve é muito 
diferente da do regime e sua propaganda. Antecipando a primeira visita de Svetlana a Portugal e a saída da obra, o JL 
pré-publica o prólogo de Rapazes de Zinco, que à semelhança dos outros livros da autora é uma narrativa moldada pelo 
cruzamento de múltiplas vozes e testemunhos de quem viveu a guerra na primeira pessoa

Svetlana alexievich

filho voltou vivo do Afeganistão! Esta 
horrenda guerra para mim acabou!” E 
desmaiei. Obviamente, chegámos tarde 
ao aeroporto, o nosso voo tinha aterrado 
havia tempo, encontrámos o nosso 
filho num jardim nas proximidades. 
Estava estendido no chão, agarrado à 
relva, encantado por ser tão verde. Não 
acreditava que tinha regressado… Mas 
não havia alegria no seu rosto… 

À noite vieram os vizinhos com a 
sua filha pequena, tinha no cabelo um 
lacinho de um azul vivo. Ele pegou 
nela ao colo, apertou‑a contra si e 
chorou, as lágrimas corriam‑lhe sem 
parar. Porque lá eles matavam. E ele… 
Compreendi‑o mais tarde.

Na fronteira, os funcionários 
alfandegários tiraram‑lhe as cuecas 
importadas. Eram americanas. Não era 
permitido… De modo que chegou sem 
roupa interior. Trazia um roupão para 
mim, naquele ano eu fazia 40 anos, ti‑
raram‑lhe o roupão. Trazia um lenço de 
cabeça para a avó: também lho tiraram. 
Veio só com flores. Com gladíolos. Mas 
não havia alegria no seu rosto.

Levanta‑se de manhã, ainda nor‑
mal: “Minha mãe! Minha mãe!” Para 
o final do dia o rosto escurece‑se‑lhe, 
os olhos tornam‑se pesados… Não dá 
para descrever… A princípio não bebia, 
nem um pingo… Senta‑se e olha para a 
parede. Salta do sofá, pega no blusão…

Ponho‑me à porta: 
“Aonde vais, Valiúchka?” 
Olha‑me com um olhar vazio. 

Vai‑se embora. 

Regresso tarde do trabalho, a fábrica 
fica longe, faço o segundo turno, toco à 
porta, e ele não a abre. Não reconhece 
a minha voz. É tão estranho, pode bem 
não reconhecer as vozes dos amigos, 
mas não a minha. Tanto mais que só eu 
o chamava assim, de Valiúchka. Parecia 
estar sempre à espera de alguém, com 
medo. Comprei‑lhe uma camisa nova, 
fi‑lo experimentá‑la, vi que tinha 
cortes nos braços. 

“O que foi?” 
“Nada, mãezinha.” 
Soube‑o mais tarde. Depois do 

processo em tribunal… Na unidade de 
formação cortou os pulsos… Ele era 
radiotelegrafista e num exercício de 
demonstração não conseguiu instalar a 
tempo o aparelho de rádio numa árvore, 
ultrapassou o tempo estipulado, e o 
sargento obrigou‑o a tirar da retrete 
cinquenta baldes e a passar com eles 
diante da formatura. Começou a leva‑
‑los e perdeu os sentidos. No hospital 
diagnosticaram‑lhe uma comoção 
nervosa ligeira. Nessa mesma noite 
tentou cortar os pulsos. Pela segunda 
vez o tentou no Afeganistão… Antes de 
partirem num raide, verificou‑se que 
o aparelho de rádio não funcionava. 
Desapareceram umas peças raras, um 

deles devia tê‑las roubado… Quem 
teria sido? O comandante acusou‑o de 
cobardia, como se ele mesmo tivesse 
escondido as peças para não ir com os 
outros. Mas roubavam todos coisas uns 
aos outros, desmontavam veículos e 
levavam as peças para os dukans(1), 
vendiam‑nas. Compravam droga… 
Droga, cigarros. Comida. Andavam 
sempre esfomeados. 

Na televisão passava um programa 
sobre Édith Piaf, víamo‑lo juntos. 

“Mãe”, perguntou‑me, “sabes o que 
são drogas?” 

“Não”, menti‑lhe, embora já an‑
dasse a vigiá‑lo. Será que fuma alguma 
coisa? 

Não havia nenhum sinal. Mas eles lá 
consumiam droga: eu sabia disso. 

“Como era lá, no Afeganistão?”, 
perguntei certa vez. 

“Cala‑te, mãezinha!” 
Quando ele saía de casa, eu relia as 

suas cartas afegãs, queria descobrir, 
compreender o que se passava com 
ele. Não encontrava nada de especial 
nelas, ele escrevia que tinha saudade 
da relva verde, pedia que a avó tirasse 
uma fotografia na neve e lha enviasse. 
Mas eu via, eu sentia que se passava 
alguma coisa com ele. Devolveram‑me 
outra pessoa… Não era o meu filho. 
Pois se tinha sido eu própria a mandá‑
‑lo para a tropa, ele podia ter direito a 
adiar o serviço militar. Eu queria que 
se tornasse mais homem. Convencia‑o 
e a mim mesma de que o Exército o 
tornaria melhor, mais forte. Mandei‑o 
para o Afeganistão com uma guitarra, 
preparei uma pequena festa de despe‑
dida. Ele convidou amigos, raparigas… 
Lembro‑me de ter comprado dez bolos.

Só falou do Afeganistão uma vez. 
Estávamos no fim do dia… Ele entra na 
cozinha, estou a arranjar um coelho. O 
alguidar está manchado de sangue. Ele 
molha os dedos nesse sangue e fita‑os. 
Examina‑os. E diz para si: 

“Trazem um amigo meu com a 
barriga esmagada… Ele pede‑me que 
eu lhe dê o golpe de misericórdia… E 
dei‑lho…”

Dedos ensanguentados… Da carne 
fresca do coelho… Pega com os mesmos 
dedos no cigarro e vai para a varanda. 
Naquela noite, não me dirigiu palavra.

Procurei os médicos. Devolvam‑me 
o meu filho! Salvem‑no! Contei‑lhes 
tudo… Examinaram‑no, mas não 
encontraram nada, a não ser uma 
radiculite. Um dia chego a casa: à mesa 

estão quatro rapazes que não conheço. 
“Mãezinha, eles chegaram do Afgan(2). 
Encontrei‑os na estação ferroviária. 
Não têm onde pernoitar.” 

Não sei porque fiquei contente. 
“Faço‑vos já uma tarte. Num 

instante.” 
Ficaram em nossa casa uma semana. 

Não contei, mas devem ter bebido umas 
três caixas de vodca. Todas as noites me 
vi em casa com cinco pessoas desco‑
nhecidas. A quinta era o meu filho. 
Não queria ouvir‑lhes as conversas, 
assustavam‑me. Mas, estando na mes‑
ma casa… Ouvi sem querer… Diziam 
que, quando estavam numa emboscada 
durante duas semanas, lhes davam uns 
estimulantes para ser mais arrojados. 
Mas guardavam segredo disso. Que 
arma mata melhor… A que distância… 
Lembrei‑me disso mais tarde, quando 
tudo aconteceu… Comecei então a pen‑
sar, a forçar a memória. Até essa altura, 
só havia medo: Oh, dizia‑me, estão 
todos loucos. São uns anormais. 

De noite… Antes daquele dia… 
Quando matou… Sonhei que esta‑
va à espera do meu filho, que nunca 
mais aparecia. Eis que mo trazem… 
Trazem‑no aqueles quatro “afegãos”(3). 
E atiram‑no sobre um chão de cimento 
sujo. Um chão de cimento numa habi‑
tação, está a ver… Na nossa cozinha… O 
chão — como numa prisão. 

Naquela altura já ele estava matri‑
culado num curso de preparação para 
ingresso no instituto de radiotecnia. 
Tinha escrito uma boa redação. Era feliz 
por tudo lhe correr bem. Até comecei a 
pensar que se iria acalmar. Iria estudar. 
Casar‑se. Mas chegava a noite… Eu ti‑
nha medo da noite… Ele ficava sentado, 
a fitar a parede. Adormecia no cadei‑
rão… Quero correr para ele, protegê‑lo 
com o meu corpo e não deixar que se 
vá embora. Agora, nos meus sonhos, é 
pequeno e pede‑me para comer… Está 
sempre com fome. Estende os braços… 
Sonho sempre com ele pequeno e 
humilhado. E na vida real? Uma visita 
a cada dois meses. Quatro horas de 
conversa através do vidro… 

Duas visitas por ano em que ao 
menos posso levar‑lhe comida. E o la‑
drar dos cães… Habita os meus sonhos. 
Persegue‑me por todo o lado. 

Um homem começou a corte‑
jar‑me… Trouxe flores… Quando 
mas ofereceu, comecei a gritar‑lhe: 
“Afaste‑se de mim, sou mãe de um 
assassino.” Nos primeiros tempos tinha 

Svetlana Alexievich A Nobel da 
Literatura vai estar no Festival Literário 
da Madeira
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“
› Svetlana 
Alexievich 
RAPAZES  
DE ZINCO
Ed. Elsinore, 352 pp, 19,99 
euros

medo de encontrar alguém conhecido, 
fechava‑me na casa de banho, à espera 
de que as paredes desabassem sobre 
mim. Parecia‑me que na rua todos me 
reconheciam, apontam‑me uns aos 
outros, sussurram entre si: “Lembra‑se 
daquele caso horrendo… Foi o filho dela 
quem matou. Esquartejou uma pessoa. 
À maneira afegã…” Saía só à noite, fi‑
quei a conhecer todas as aves noturnas. 
Reconhecia‑as pelas vozes. 

A instrução do inquérito estava em 
curso… Já durava há uns meses… Ele 
não dizia nada… Fui para Moscovo, para 
o Hospital Militar Burdenko. Encontrei 
lá rapazes que, como ele, serviram nas 
tropas especiais. Abri‑me com eles… 

“Digam‑me, rapazes, porque foi o 
meu filho capaz de matar uma pessoa?” 

“É porque houve um motivo.” 
Eu própria devia convencer‑me 

de que ele fora capaz de o fazer… De 
ter matado… Interroguei‑os longa‑
mente e compreendi: ele fora capaz! 
Interroguei‑os sobre a morte… Não, não 
sobre a morte, mas sobre o assassínio. 
Mas esta conversa não provocava neles 
nenhum sentimento particular, o que 

qualquer assassínio costuma provocar 
em alguém normal que nunca vira 
sangue. Eles falavam da guerra como 
um trabalho que implicava matar. Mais 
tarde, encontrei rapazes que também 
estiveram no Afeganistão e que depois 
foram para a Arménia, depois do 
terramoto que houve lá, com as equipas 
de salvamento. Interessava‑me saber 
(já tinha esta ideia fixa): tinham medo?, 
o que sentiam ao presenciar a morte? 
Não, nada os assustava, até o senti‑
mento de piedade neles estava abafado. 
Corpos rasgados… esmagados… 
crânios… ossos… Escolas inteiras enter‑
radas… Turmas inteiras… As crianças 
ficaram soterradas tal como estavam 
na sala de aula. Mas eles recordavam 
e contavam outras coisas: que ricas 
adegas desenterravam, que conhaque, 
que vinho bebiam. Brincavam: oxalá 
a terra tremesse noutro lugar. Mas que 
fosse um lugar quente, onde há vinhas 
e fazem bom vinho… Serão eles saudá‑
veis? Terão uma mente normal?

“Odeio‑o mesmo morto”, escre‑
veu‑mo há pouco tempo. Cinco anos 
depois… O que realmente se passou? 

Continua em silêncio. Sei apenas que 
aquele rapaz, de nome Iúri, se gabava 
de ter ganhado muitos cheques(4) no 
Afeganistão. Mais tarde soube‑se que 
servira na Etiópia, era sargento‑mor da 
intendência. O do Afeganistão era uma 
mentira… 

Em tribunal, só a advogada disse 
que estávamos a julgar um doente. 
Que no banco dos réus não estava um 

criminoso, mas um doente que era 
preciso tratar. Mas, naquela altura, 
há sete anos, ainda não tinha vindo à 
tona a verdade sobre o Afeganistão. 
Chamavam todos de heróis. 
Combatentes internacionalistas. Ao 
passo que o meu filho era assassino… 
Por ter feito aqui o que eles faziam lá. 
E pela mesma coisa recebiam ordens e 
medalhas… Porque o julgaram só a ele? 
Porque não julgaram os que o enviaram 
para lá? Ensinaram‑no a matar! Não lhe 
ensinei isso… [Descontrola‑se e grita.] 

Ele matou uma pessoa com o meu 
pequeno machado de cozinha… E de 
manhã trouxe‑o de volta e pô‑lo no 
louceiro. Como uma colher ou um garfo 
comum… 

Invejo a mãe cujo filho regressou 
sem as duas pernas… Mesmo que ele a 
odeie, depois de uma bebedeira. Mesmo 
que odeie o mundo inteiro… Que se 
atire a ela, como uma fera. Ela paga‑lhe 
prostitutas, para ele não enlouquecer… 
Ela própria se lhe entregou uma vez 
porque ele se esforçava por ir à varanda, 
queria atirar‑se do décimo andar. 
Aceito tudo… Tenho inveja de todas as 

mães, mesmo daquelas cujos filhos ja‑
zem nas sepulturas. Sentar‑me‑ia junto 
à sepultura e seria feliz. Traria flores. 

Ouve o ladrar dos cães? Correm 
atrás de mim. Estou a ouvi‑los… J

Mãe 

1) Do árabe dukkān, “loja”.  2) Forma coloquial 
abreviada de “Afeganistão”. 3) Nome popular 
dado aos veteranos da guerra no Afeganistão. 
4) Nome de uma espécie de moeda paralela que 
existiu na URSS entre 1964 e 1988, com que se 
pagavam os salários aos cidadãos soviéticos que 
trabalhavam no estrangeiro. Relia as suas cartas afegãs. 

Ele escrevia que tinha 
saudade da relva verde, 
pedia que a avó tirasse 
uma fotografia na neve e 
lha enviasse. Eu sentia que 
se passava alguma coisa 
com ele. Devolveram‑me 
outra pessoa… Não era o 
meu filho

O colapso do partido republicano

Se há alguma linha de 
coerente determinação 
na política do 
Presidente Donald 
Trump é o seu ódio 
a tudo o que tenha 

qualquer conotação ambiental. 
Isso não ocorre como um milagre 
negativo. Em anos anteriores, 
aqui neste mesmo lugar do JL, 
comentámos abundantemente 
os desmandos da Administração 
de George W. Bush, sobretudo 
no terreno absolutamente vital 
e estratégico das alterações 
climáticas. Contudo, até Bush, em 
maio de 2007, mesmo sem pedir 
desculpa, acabaria por reconhecer 
a veracidade e delicadeza da 
ameaça das alterações climáticas. 
Mas, com Trump entramos 
numa escala qualitativamente 
diferente. A sua equipa, ainda não 
totalmente empossada, coleciona 
o pior da política e o pior dos 
negócios. O mais grotesco talvez 
seja ter à frente da Agência de 
Protecção do Ambiente (EPA) 
um dos seus mais encarniçados 
inimigos, Scott Pruitt, um homem 
que tem combatido, em nome 
dos combustíveis fósseis, as leis 
de defesa climática e a própria 
instituição federal que as promove. 

A raposa dentro do galinheiro 

não é uma boa promessa para 
o futuro da EPA. Não menos 
significativo é ter como rosto 
da política externa dos EUA o 
multimilionário Rex Tillerson, 
que foi presidente do Conselho 
de Administração da maior 
empresa petrolífera do mundo, 
a ExxonMobil. Para quem enche 
os seus discursos com a palavra 
“povo”, Donald Trump tem na sua 
equipa um governo que não será, 
seguramente, o mais competente, 

VIRIATO SOROMENHO-MARQUESECOLOGIA

mas é, sem dúvida, o mais 
escandalosamente endinheirado na 
história dos EUA.

Tudo indica que os EUA de 
Trump vão constituir‑se, mais 
determinadamente do que nunca, 
como a vanguarda dos interesses 
corporativos de uma minoria 
multinacional de milionários e 
plutocratas com mãos sujas de 
petróleo e carvão contra os interesses 
da humanidade inteira. Vão trocar 

um futuro infernal e miserável para 
a humanidade inteira (não existem 
palavras bonitas para descrever um 
futuro com uma temperatura média 
de mais 4ºC e com o nível médio do 
mar, com mais um ou dois metros) 
para prosseguirem durante mais 
alguns anos com a sua existência, 
simultaneamente tão rica de 
privilégio material como medíocre 
em valores de qualidade intelectual 
e moral. 

Trump é também o definitivo 
atestado de óbito do GOP, do 
grande e velho partido republicano 
do sistema político norte‑
americano. Um partido que, em 
momentos decisivos na história 
dos EUA, esteve ao lado do futuro 
contra interesses instalados. 
Foi o partido da luta contra a 
escravatura. O partido de Lincoln. 
Foi o partido das primeiras grandes 
leis federais pela conservação 
da natureza e pela proteção das 
grandes paisagens pristinas. Uma 
palavra especial deve ser conferida 
a Presidentes republicanos como 
Theodor Roosevelt (um naturalista 
apaixonado pelos grandes espaços 
da Wilderness) ou Eisenhower, 
que não descansou enquanto não 
travou o apetite pela exploração 
dos recursos geológicos do Alasca 
(hoje mais uma vez ameaçados). 

Foi também um Presidente 
republicano, Richard Nixon, 
quem, respetivamente em 1969 
e em 1970, apoiou a criação da 
lei federal quadro para a política 
ambiental (NEPA) e criou, no seio 
da sua Administração, um lugar 
para a Agência federal que lida 
com as políticas públicas nesse 
domínio, em cooperação com os 
departamentos de ambiente dos 
Estados (a já referida EPA). Tudo 
isso faz hoje parte da história. 
Tudo isso corre hoje o risco de 
ser destruído e esquecido. Trump 
é um homem profundamente 
ameaçador. E o facto de tantas 
vezes nos causar um riso 
irreprimível ainda o torna mais 
perigoso.J

Scott Pruitt  Uma escolha grotesca de Trump para a direção da EPA
Com Trump entramos 
numa escala 
qualitativamente 
diferente. A sua equipa 
coleciona o pior da 
política e o pior dos 
negócios. O mais 
grotesco talvez seja ter 
à frente da Agência de 
Proteção do Ambiente 
(EPA) um dos seus mais 
encarniçados inimigos

“

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:51)



Jjornaldeletras.pt   *   1 a 14 de março de 201728 * ideias   LIVROS, CRÓNICA

Memórias  
da Revolução

 Com o centenário 
da Revolução Russa 
a celebrar-se este 
ano, começam a 
surgir as novidades 
editoriais em 
torno das figuras-
charneira do que 
seria um ponto de 
viragem no século 
XX. A historiadora 
britânica Catherine 
Merridale recorda 
um dos momentos 
fundadores 
daqueles dias 
que iriam mudar 

não só a face da Rússia, mas 
também a do mundo: a viagem 
de regresso de Lenine, líder 
dos bolcheviques russos, 
de Zurique, onde estava 
exilado, à então Petrogrado 
(hoje São Petersburgo, antes 
Leninegrado, no tempo da 
União Soviética). O trajeto, 
feito num comboio selado, 
passou pela Alemanha e pela 
Escandinávia. Lenine chegaria 
à antiga capital imperial russa 
através da Finlândia, em plena 
efeverscência revolucionária. 
As revoltas do início de 1917 
precipitariam a abdicação 
do czar e a ascensão de um 
governo provisório reformista, 
liderado por Alexander 
Kerensky. A vitória dos 
bolcheviques, sob a  batuta de 
Lenine, estava para breve... 
Mas o livro, Lenine no Comboio, 
pinta também um fresco 
daqueles dias conturbados na 
Europa.

Outra novidade 
transporta-nos para vários 
anos depois. O sucessor de 
Lenine à frente dos destinos 
da URSS impôs um regime 
sanguinário e o autoritarismo 
na união. Pelo meio, foi um 
dos vencedores da Segunda 
Guerra Mundial, impondo 
a influência soviética 
no Leste da Europa. Mas 
o que a obra de Joshua 
Rubenstein traz é um relato 
centrado nos meses que 
antecederam e precederam 
o desaparecimento de 
Estaline, a 5 de março de 
1953, da vigília de familiares 
e seguidores no seu leito de 
morte ao impacto da sua 
ação em termos nacionais e 
internacionais, da cimeira 
de Ialta ao início da Guerra 
Fria, com alguns segredos 
surpreendentes revelados. 

› Catherine Merridale
LENINE NO COMBOIO
Temas e Debates, 344 pp, 19,90 euros

› Joshua Rubenstein
OS ÚLTIMOS DIAS DE 
ESTALINE
Objectiva, 336 pp, 24,90 euros

A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

“

Num livro atualíssimo, intitulado Mémoire du mal, 
Tentation du bien (Laffont, 2000), cujo tema ga-
nha nos dias de hoje uma importância crescente, 
Tzvetan Todorov diz-nos que “querer erradicar 
a injustiça da face da terra ou apenas as viola-
ções de direitos humanos e instaurar uma nova 
ordem mundial donde sejam banidas as guerras 
e as violências, é um projeto que converge com 
as utopias totalitárias na sua tentativa de tornar 

a humanidade melhor e de estabelecer o paraíso sobre a terra”. Como nos 
alertou o próprio Thomas Morus na sua Utopia, do que se trata nas socie-
dades humanas é de não renunciar à capacidade de nos aperfeiçoarmos, 
em lugar da tentação do império cego da virtude, contrário à liberdade 
igual e à igualdade livre. Todorov insiste: “É possível resistir ao mal sem 
sucumbir à tentação do bem”. Mas não se interprete apressadamente o 
aparente paradoxo. É de pessoas concretas que cuidamos, nos seus vários 
caminhos ao encontro de si e dos outros, e não de seres abstratos, forma-
táveis segundo um qualquer modelo de perfei-
ção que não tem lugar no mundo concreto. Por 
isso, a Utopia é um horizonte, um desafio, e não 
um modelo ou uma exigência abstrata.

Tzvetan Todorov (1939-2017) morreu 
há poucas semanas em Paris e é uma das 
vozes mais lucidas na complexa reflexão 
sobre a liberdade e a democracia nos dias 
de hoje – quando um sério mal-estar atinge 
as sociedades contemporâneas, a ponto de 
presenciarmos a adoção de estranhas esco-
lhas e de inesperadas decisões, que à partida 
julgaríamos fora de um horizonte previsível 
de racionalidade e de saudável partilha de 
responsabilidades. Nascido em Sofia na 
Bulgária, o então jovem estudante chegou à 
Universidade no ano do Relatório Krutchev 
(1956), no qual se denunciavam os “des-
vios” estalinistas. Então escolheu enveredar 
pelos estudos sobre a literatura tradicional 
búlgara – o que talvez lhe tivesse permitido 
começar a fugir à uniformização ideológica 
do materialismo dialético então em voga. 

Foi esta necessidade de fugir à ideologia 
oficial que o levou a esforçar-se por escla-
recer o mistério da arte da escrita – através 
da leitura de Tolstoi, Dostoievski, Tchekov 
ou Maiakovski. E assim, em 1963, parte para 
França, onde viverá a cultivar a sua criação 
literária, tornando-se um dos pensadores 
europeus mais importantes e influentes do 
seu tempo – através da investigação sobre a 
complexa relação entre as diversas culturas 
do velho continente. No seu primeiro livro 
estudará os formalistas russos (como Chklovski, Tomachevski e 
Propp) – em Théorie da la Littérature (Seuil, 1965). Na Sorbonne, en-
contra Gérard Genette e aproxima-se de Philippe Sollers e Marcellin 
Pleynet do grupo “Tel Quel” e cultiva a semiologia, com Roland 
Barthes, deixando-se influenciar pela busca do sentido escondi-
do nos códigos, nos signos e nas estruturas da escrita… Dialoga 
intensamente com Barthes, Sollers e Derrida; estuda as Liaisons 
Dangereuses, de Choderlos de Laclos; é diretor de investigação no 
CNRS e anima a revista Poétique, com Gérard Genette. 

Contudo, talvez vacinado pela experiência búlgara, não se deixa 
influenciar pelo radicalismo de Maio de 1968. Não esquece o que 
designa como os 30 anos desastrosos do leste europeu (1945-1975) 
e não hesita em falar, contra-corrente, do Movimento parisiense 
de 1968 como de “arrière-garde”. E não o faz de ânimo-leve. Esse 
entendimento corresponde a uma exigente reflexão teórica, que as-
sume em diálogo com a intelectualidade do seu tempo. Com Théorie 

du symbole (1977) afasta-se do estruturalismo, assumindo uma 
atitude humanista (Nous et les autres, Seuil, 1989) e afastando-se do 
relativismo de Lévi-Strauss.

O tema da alteridade passa a marcar a obra de Todorov, a partir 
dos anos 80, centrando-se o ensaísta na sua própria condição de 
imigrante ou “deslocado” e na importância das mestiçagens cultu-
rais. E aqui encontramos referência ao “universalismo da alterida-
de”, que Emmanuel Lévinas designava como “humanismo do outro 
homem”. Nesta ordem de ideias, o escritor combate não apenas o 
relativismo cultural, mas também o culturalismo nacionalista. Para 
o ensaísta a literatura não é um discurso, mas um pensamento que 
transmite valores. Nestes termos, o conflito entre o totalitarismo e a 
democracia é o acontecimento mais importante na história política 
do século XX – exigindo uma atenção redobrada relativamente às 
mais subtis formas que podem pôr em causa a liberdade e a respon-
sabilidade pessoais. 

Daí que, para Todorov, a crítica da democracia não signifique 
renunciar a esse ideal. O que está em causa 
é a preservação do pluralismo, do prima-
do da lei, das legitimidades do voto e do 
exercício, de modo que a mais ínfima das 
vozes possa ser ouvida. No seu último livro, 
acabado de sair por estes dias – Le Triomphe 
de l’Artiste (Flammarion, 2017) – diz-nos: 
“O mundo contemporâneo, não menos que 
as sociedades totalitárias, empurra-nos 
em todos os domínios, trabalho, justiça, 
saúde e educação, para o que Alain Supiot 
designa como ‘governo pelos números’, o 
que obrigaria a substituir a ‘administração 
das coisas pelo governo dos homens’”. Daí 
a necessidade de considerar as fraquezas 
inerentes ao género humano, sem renunciar 
ao aperfeiçoamento permanente da huma-
nidade, no sentido de melhores sociedade 
e democracia. O ultraliberalismo aliou-se, 
no entanto, à lógica do totalitarismo. E o 
pensador considera este facto particular-
mente inquietante, influenciando muitos 
dos caminhos inesperados que agora têm o 
seu curso dos dois lados do Atlântico, com a 
subtil emergência dos inimigos da socieda-
de aberta. “A tirania dos indivíduos pode 
ter consequências tão graves como a tirania 
do Estado”. E, em lugar da racionalidade, o 
que vemos surgir são a “pós-verdade”, os 
egoísmos e as ilusões.

Não basta estudar a diferença entre 
metáfora e metonímia, é preciso entender 
o sentido poético de ser pessoa. Mais do 
que a semiologia, importa ir ao encontro 

do “sentido moral da história”, compreender como Baudelaire nos 
legou Les Fleurs du Mal, para além do seu formalismo. Daí a necessi-
dade de perceber a exemplaridade dos Insubmissos (R. Laffont, 2015) 
de Germaine Tillion e Etty Hillesum a Nelson Mandela ou mesmo 
a Edward Snowden. E assim se passa da estética à ética, do belo ao 
bem, na procura da força dos valores. Daí a importância do sentido 
crítico, que põe à nossa consideração. Conhecedor dos fenómenos 
totalitários do Estado, sabe que a realidade não se repete e, sem sim-
plificações, fala das continuidades entre o totalitarismo e o neolibe-
ralismo – segundo a uniformização do conformismo das sociedades 
ocidentais e a emergência de um novo e estranho intervencionismo, 
mascarado de liberdade, com desregulação, pensamento único e 
subalternização das pessoas. “Se desejamos defender o ser humano 
contra as forças sociais que o destroem, não basta imaginá-lo pro-
duzido por princípios abstratos, precisamos de aceitar vê-lo com os 
traços do seu destino”.J

Tzvetan Todorov: um testamento...

Uma das vozes mais lúcidas 
na complexa reflexão sobre 
a liberdade e a democracia 
nos dias de hoje – quando 
um sério mal-estar atinge as 
sociedades contemporâneas

Tzvetan Todorov “A tirania dos indivíduos pode ter 
consequências tão graves como a tirania do Estado”
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SOCIEDADE BREVE
Boaventura de Sousa Santos

“

Um sentimento de 
exaustão histórica 
e política assombra 
a Europa e o Norte 
Global (NG) em geral. 
Após cinco séculos 
a impor soluções ao 
mundo, a Europa 
parece incapaz de 

resolver os seus próprios problemas, e entrega 
a sua resolução às empresas multinacionais por 
via de tratados de livre comércio, cujo objetivo 
é eliminar os últimos resquícios da coesão social 
e da consciência ambiental obtidas depois da II 
Guerra Mundial. Nos EUA, Donald Trump é mais 
consequência que causa da desagregação de um 
sistema político altamente corrupto, disfuncio-
nal e antidemocrático, em que o candidato mais 
votado em eleições nacionais pode ser derrotado 
pelo candidato que obteve menos três milhões 
de votos dos cidadãos. Domina a convicção de 
que não há alternativas ao estado crítico a que 
se chegou. Os líderes mundiais, reunidos no 
Fórum Económico de Davos, reconheceram que 
os oito homens mais ricos do mundo têm tanta 
riqueza como a metade mais pobre da popula-
ção mundial, mas nem por isso lhes passou pela 
cabeça apoiar políticas que contribuam para 
redistribuir a riqueza. Pelo contrário, exortaram 
os desgraçados do mundo a melhorarem o seu 
desempenho para amanhã também serem ricos. 

Entretanto, os instrumentos de análise e de 
comunicação social global de que dispomos 
impedem-nos de ver que fora da Europa e do NG 
há muita inovação social e política que poderia 
servir de estímulo a procurar novas soluções 
globais que garantam um futuro politicamente 
mais democrático, socialmente mais solidário 
e ecologicamente mais sustentável. Algumas 
dessas soluções têm partido, aliás, de ideias e 
experiências europeias (entretanto abandonadas 
pela Europa) reinterpretadas e reconfiguradas à 
luz dos diferentes contextos concretos e liberta-
das de dogmas e ortodoxias. Ao mesmo tempo, a 
Europa parece encolher, enquanto o mundo não 
europeu se expande. O futuro do mundo será 
muito menos europeu do que foi o seu passado. 

Seria lógico pensar que a Europa teria todo o 
interesse em conhecer melhor o que de inovador 
vai emergindo no mundo. Mas, para tal, devia 
dispor-se a interrogar o modo como ao longo da 
era moderna se viu como professora do mundo 
e imaginar-se como aluna do mundo, como 
coaprendiz do futuro junto de outras regiões 
e culturas do mundo. Acontece que a Europa 
tem uma extrema dificuldade em aprender com 
as experiências não-europeias, em particular 
quando têm origem no Sul Global (SG), devido a 
um persistente preconceito colonial. Afinal, como 
poderia a Europa beneficiar de experiências de 
“regiões e culturas mais atrasadas”, soluções que, 
além do mais, remetem para problemas que a 
Europa alegadamente solucionou há muito? 

Como vencer este preconceito e criar uma 
nova disponibilidade para aprendizagens mú-
tuas à escala global? Para responder precisamos 
de recuar no tempo. O período alto da Europa 
como poder global e imperial terminou em 1945. 
Quando os países periféricos do SG, muitos dos 
quais antigas colónias europeias, se tornaram 

independentes e tentaram traçar a sua história 
num mundo pós-europeu, a jornada foi aciden-
tada, com a Europa e os EUA a questionarem 
qualquer tentativa de desvinculação do sistema 
capitalista e a União Soviética a recusar qualquer 
alternativa que não a sua. O Movimento dos Não 
Alinhados, iniciado em 1955 com a Conferência 
de Bandung convocada pelos presidentes Nehru 
(India), Sukarno (Indonésia), Nasser (Egipto), 
Nkrumah (Gana) e Tito (Jugoslávia), foi a 
primeira manifestação da intenção histórica de 
desenhar um caminho que fosse além da visão 
bipolar e contraditória que a Europa oferecia ao 
mundo, ora liberal e capitalista, ora marxista 
e socialista, dois sistemas pouco sensíveis às 

realidades extra-europeias, e ambos exigindo 
lealdade incondicional. Esta dicotomização nos 
assuntos mundiais, dramaticamente ilustra-
da pela Guerra Fria, colocou dilemas políticos 
irresolúveis às novas elites políticas do SG, 
mesmo às mais distanciadas da cultura ocidental 
capitalista e comunista, que viam em ambos os 
sistemas armadilhas gémeas assentes na supre-
macia do “homem branco”. 

O Movimento dos Não Alinhados foi entre-
tanto neutralizado pelo neoliberalismo global 
e pela queda do Muro de Berlim, e o chamado 
Terceiro Mundo diversificou-se ao ponto de 
perder conteúdo. Mas isto não impediu que 
novas soluções continuassem a ser pensadas e 
executadas. Sempre que puseram em causa o 
domínio do NG e, em particular, do imperia-
lismo norte-americano, tais soluções foram 
violentamente combatidas: do embargo a Cuba, 
à destruição do Iraque, da Líbia e da Síria; da 
Nova Ordem Económica Mundial à neutraliza-
ção dos BRICS (a cooperação entre os chamados 
países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul). A verdade é que, apesar disso, 
a tenacidade com que os povos do mundo vão 
procurando soluções de libertação e autonomia 
continua a surpreender os analistas. 

Não se trata de romantizar tal tenacidade ou 
de aceitar acriticamente as soluções que dela 
resultam. Trata-se apenas de iniciar uma con-
versa do mundo que não se esgote na discussão 
das soluções que uma pequena parte do mundo, 
o mundo eurocêntrico, legitimou no passado. 
Essas soluções foram, sucessiva ou simulta-
neamente, o colonialismo, a evangelização, o 
neocolonialismo, o imperialismo, o desenvol-
vimento, a globalização, a ajuda externa, os 
direitos humanos, a assistência humanitária. 
Dependente destas soluções, o mundo não-
-europeu acabou quase sempre por adotá-las, 
voluntária ou compulsivamente, residindo aí a 
sua subalternidade relativamente à Europa e aos 
EUA. Mas nunca deixou de pensar fora da caixa 
eurocêntrica. Neste tempo de aparente elimi-
nação das alternativas, esse pensamento pode 
hoje ser precioso para lançar a possibilidade de 

A Europa deve voltar à escola 

A Europa tem de voltar à 
escola do mundo e da sua 
diversidade infinita. Para 
aprender, tem de estar 
disposta a desaprender 
muitas das conceções que a 
trouxeram a este grau zero da 
inovação social e política em 
que se encontra 

Tal como não existe 
“uma Europa”, existem 
“identidades europeias” 
contrastantes e rivais, 
dependentes do desenho das 
fronteiras e da perceção da 
natureza da “Europeidade”

novas aprendizagens globais como alternativa à 
estagnação e à guerra.

Por parte da Europa, são duas as condições 
principais para essa aprendizagem e nenhuma de-
las se coaduna como soluções rápidas. Ambas im-
plicam a construção de uma nova visão da Europa. 
A primeira consiste em submeter a um debate 
profundo o próprio conceito de Europa. Devemos 
começar por ter presente que não existe uma defi-
nição oficial de “europeu”, pelo menos em termos 
de políticas culturais. Quantas Europas existem? 
Quantos são os países europeus? O que significa 
ser europeu? A desintegração da União Soviética, 
a reunificação da Alemanha e o movimento em 
grande escala de migrantes, trabalhadores e 
refugiados por toda a Europa criaram uma nova 
complexidade, tanto no domínio da identidades 
como no das fronteiras. Por esta razão, muitos au-
tores defendem que o discurso da “identidade da 
Europa” é prematuro. Tal como não existe “uma 
Europa”, mas antes uma pluralidade de defini-
ções históricas específicas e concorrentes entre 
si, existem “identidades europeias” contrastantes 
e rivais, dependentes do desenho das fronteiras 
e da perceção da natureza da “Europeidade”. Os 
serviços de imigração e de fronteiras vão desen-
volvendo as suas próprias ideias sobre a Europa e 
a identidade europeia, mas sem qualquer conexão 
com outros níveis de discussão.

A segunda condição, intimamente rela-
cionada com a primeira, diz respeito ao que se 
entende por SG enquanto mundo não-europeu. 
O Sul que confronta a Europa como “o outro” 
existe tanto dentro como fora da Europa. Nas 
primeiras décadas do século XIX, o estadista 
austríaco Metternich escrevia que “Asien beginnt 
an der Landstrasse”, ou seja, a Ásia começa 
numa rua da periferia de Viena, a rua onde 
viviam imigrantes provenientes dos Balcãs. 
Então, como agora, a distinção entre os Balcãs e 
a Europa parece clara, como se os primeiros não 
pertencessem à Europa. Hoje, o Sul dentro da 
Europa são os imigrantes; os ciganos; os filhos 
de imigrantes, alguns dos quais nascidos nesta 
mesma Europa há várias gerações, portadores 
de passaportes europeus, sem no entanto serem 
tidos como “europeus como os outros”. E ainda 
há um outro Sul dentro da Europa que particu-
larmente nos interessa, o sul que, sendo periféri-
co em sentido geográfico, é-o em muitos outros 
sentidos. Refiro-me a Portugal, Espanha, Sul da 
Itália e Grécia. Historicamente sempre houve 
duas europas, a do centro e a da periferia, e a 
primeira nunca imaginou que pudesse aprender 
algo de positivo com a experiência da segunda. 

O Sul fora da Europa tem sido entendido 
desde o século XV de uma forma grosseiramente 
reducionista. São os países fornecedores de maté-
ria-prima e, mais tarde, mercados de consumo a 
explorar; países cujas catástrofes naturais tornam 
necessária a ajuda humanitária europeia; países 
incapazes de sustentar a sua população, dando 
origem ao problema da imigração que “aflige” 
a Europa; países que criam terroristas contra 
os quais é necessário lutar com o máximo de 
inclemência. Esta visão do SG continua domi-
nada pela empresa colonial. Esta estipulava que 
as populações e nações sujeitas à governação 
europeia, independentemente da diversidade do 
seu passado, estavam condenadas a um só futuro: 
o futuro ditado pela Europa. O futuro da Europa 
ficou assim refém dos limites que impunha ao 
mundo não-europeu. Quantas ideias e projetos 
foram descartados, desacreditados, abandonados, 
demonizados dentro da Europa por simplesmente 
não servirem o projeto colonial? 

A Europa tem de voltar à escola do mundo 
e da sua diversidade infinita. Para aprender, 
tem de estar disposta a desaprender muitas das 
conceções sobre si própria e sobre o mundo não 
europeu que a trouxeram até aqui, a este mo-
mento de grau zero da inovação social e política 
em que se encontra. J
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Café Guarda-Sol, na Póvoa de Varzim

polícia, santo, padeiro e professor. Subitamente, parecia-
me a felicidade melhor do que uma profissão. Ser, de todo o 
modo, é bem distinto de fazer.

O meu pai contou-me que a minha avó tinha mandado 
dizer que eu seria professor porque me preocupava com 
ouvir as pessoas. Haveria de ter muito para contar. Fiquei 
estupefacto. A minha avó tinha até imaginado o meu 
futuro, como se garantisse que eu haveria de ter futuro, 
mesmo magrinho e espantado. E o meu pai acrescentou: 
ela diz que tens de ser igual à Póvoa de Varzim, extenso 
como a praia e forte como o vento. Achei absolutamente 
normal que a minha avó, que eu via como um lugar, me 
explicasse ao modo dos lugares também. Hoje, estou 
convencido de que o meu pai me mentiu porque, como eu, 
queria que a sua mãe falasse. Inventava-lhe um discurso, 
uma conversa. Mas também sei que, tantas vezes à falta de 
interlocutor, melhoramos o mundo a conversar de mentira. 
Melhoramos o mundo a conversar de mentira, não tenho 
dúvida alguma. Para isso servem todos os livros e nenhum 
livro se faz sem essa rendição à maravilha em detrimento 
da verdade.

Por outro lado, a minha avó materna, que só teve seis 
filhos, vinha aos verões da Póvoa e tinha mesa cativa no 
café Guarda-Sol, do lado do passeio, para ver as modas e 
ser encontrada pelas outras velhotas finas que se juntavam 
a ela as tardes inteiras. A minha avó materna, meses de 
praia no Guarda-Sol, conversava. Quando, por exceção, 
me sentava junto dela, ficava com a impressão de que sabia 
tudo e conhecia até a mais ínfima criatura que habitava nas 
cidades de Portugal. Como era bem vestida e bem penteada, 
com dinheiro e pescoço levantado, as pessoas iam pedir-
lhe lições de vida e ela sorria cheia de fé em santos e terços. 
Tinha uma cultura austera e rigorosa. Creio que toda a gente 
queria ser assim.

Quando voltávamos a casa, naquela altura ainda 
vivíamos no interior, eu fazia contas ao que à minha família 
importava a Póvoa de Varzim e julgava que, se um dia 
medrasse de facto e pudesse até engordar, com espanto ou 
sem espanto, haveria de viver numa dessas casas velhas 
e esticar o pescoço a ouvir e a escrever a pura alegria de 
conversar.

Há três semanas fui comer uma francesinha ao Guarda-
Sol, sozinho, à mesa da minha avó. Entendi bem que 
estar ali, estar aqui, na cidade, é já por definição estar 
acompanhado. Não admira que só por isso tenha a impressão 
de conversar.J

A  minha avó paterna foi mãe de 
21 filhos e, depois de emigrar 
longamente para França, passou a vir 
aos verões da Póvoa de Varzim. Era 
uma mulher da ordem da arquitetura, 
gigante, com um rosto cansado, a 
olhar os filhos e os netos como sempre 
perplexa. A minha avó parecia mais 
um lugar do que alguém. Diziam-me 

que era muito fértil. Eu imaginava que se ela segurasse um 
bago de feijão o faria planta de imediato, se segurasse um 
caroço de pêssego o tornaria numa árvore de deitar à rua, se 
tomasse um caule de roseira, ele haveria de florir para se pôr 
nas jarras do altar, se demorasse nas mãos uma concha de 
água inventaria peixes pequenos, faria um lago.

Durante quase toda a vida desentendi a minha avó 
paterna. Circunstanciada por tantas crianças, éramos, 
alguns, inevitavelmente periféricos, importantes apenas 
enquanto emanações dos nossos pais, uma espécie de nossos 
pais em versões várias, a perder a conta e a bulir por toda 
a parte. Reparava no seu modo perdido quando nos queria 
chamar, mandar aquietar, calar, sair, ir buscar alguém. 
Dizia: Jorginho. Jorge era o nome do meu pai. Sabia de 
quem eu era filho, de certa forma, isso seria o melhor que 
conseguia fazer. Não conseguia conversar, ao menos, não 
comigo, um milionésimo neto tímido e espantado. De cada 
vez que dizia Jorginho eu tomava o nome do meu pai como 
uma frase completa. O tom da sua voz definia o contexto, 
definia a ordem. Nunca mais encontrei alguém de tão 
impressionante economia discursiva. Eu respondia: sim, e 
punha-me a caminho.

Por causa disto, alguns dos primeiros textos que escrevi 
foram preleções que imaginei à minha avó. Se ela houvesse 
de falar, o que diria, a despacho dos assuntos da vida, a 
definir-se, feita da experiência única de ser como era, uma 
mulher como mais nenhuma de que ouvi alguma vez falar. 
Escrevi-lhe diários breves e monólogos para situações de 
sociedade. Entendi mais tarde que a expectativa de que 
ela falasse representava uma esperança de que provasse 
o afeto. Entendi mais tarde que as palavras eram-me 
fundamentais para a própria existência do afeto. Como 
não queria desentendê-la e não queria desgostar, eu 
escrevia explicações que a minha avó daria aos vizinhos, 
entusiasmada a enumerar filhos e netos, sabedora de 
detalhes e nada confusa ou cansada. Era um texto que não 
desistia. Um texto que avançava. Considerava eu que a 
conversa teria como resultado a alegria. Eu, que era calado, 
acreditei a vida inteira que conversar pertence ao foro da 
alegria.

Naquele tempo, a Póvoa de Varzim ainda era sobretudo de 
belas casas de praia, as janelas verticais muito altas, como 
se fossem para esticarmos o pescoço o mais que pudéssemos 
e assim ver melhor as pessoas engalanadas, a fazerem de 
conta serem felizes e ricas. Toda a gente tinha a mania de 
estar bem, mesmo que ninguém estivesse. Talvez fosse de 
ser verão, andarem de férias, a alegria era convincente aos 
olhos das crianças. Na praia, a ser constantemente alertado 
para o facto de me ter demasiado magro, eu julgava que 
o sentido da vida seria engordar um pouco e conversar. 
Lembro-me de o dizer aos meus tios, em confissões entre 
brincadeiras na areia, as tardes abreviando-se pela maldita 
nortada que abençoa a nossa terra. Disse que queria 
engordar e conversar. Alguns pegavam-me no ar com uma 
só mão para ficcionar serem fortes. Quanto pesas. Eu dizia: 
não sei. Só pesava a brancura dos ossos. O que queres ser 
quando fores grande. Feliz. Já tinha querido ser bombeiro, 

Engordar

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:51)



JJ   debate-papo * 31

O HOMEM  
     DO LEME

MANUEL HALPERN

  debate-papo * 31

MANUEL HALPERN

O HOMEM  
     DO LEME

J

 1 a 14 de março de 2017   *    jornaldeletras.pt

PARALAXE
Afonso Cruz

Um monge cartuxo, que antes 
de ingressar na ordem fora 
padre jesuíta, contou-me que, 
um dia, teve uma disputa 
com um pastor evangélico. 
Combinaram data e hora, 
género duelo de western, para 
debaterem a Bíblia. O padre 
jesuíta, para evitar possíveis 

problemas causados pela tradução, levou uma Bíblia 
evangélica. Iria munido com as armas do rival. Mas o 
outro, claro, pensou da mesma maneira e levou a versão 
católica. A certa altura, leram uma passagem que dizia 
«não adorarás senão um só Deus”, e a Bíblia católica, 
numa nota de rodapé comenta que o verbo adorar vem 
do latim, ad oris, que significa literalmente levar à 
boca, beijar. Conclusão do pastor: não se pode beijar 
ninguém, isso seria idolatria. O padre perguntou-lhe se 
não beijava as filhas. O pastor respondeu que Deus não o 
permite. O padre fechou a Bíblia, levantou-se e saiu.
Efectivamente, quando se lê assim, tão mal, é difícil 
manter uma discussão.

Diz a tradição que Moisés morreu com um beijo 
de Deus. Beijar, em hebraico, significa literalmente 
respirar juntos. 
E há uma beleza 
erótica nesta 
morte. E talvez 
uma adoração 
mútua. Lembro-me 
de, em adolescente, 
encontrar nas 
estantes lá de 
casa um livro 
intitulado “A Nossa 
Vida Sexual”, de 
Fritz Kahn. Muito 
datado, tem, 
porém, algumas 
passagens curiosas, 
especialmente o 
capítulo dedicado 
ao beijo: «A bôca é 
a mais importante 
das zonas erógenas 
da cabeça e, 
depois das partes 
genitais, a mais 
importante de todo 
o corpo, pois a 
zona bucal recebe 
simultaneamente 
quatro formas 
distintas de 
excitação: 
estímulos táteis, 
térmicos, olfativos e gustativos. O contacto mútuo 
das bôcas pode assumir todos os graus e caracteres 
diversos, desde o efêmero e convencional “beijo 
fraterno” até o beijo de lingua, em que a língua é 
introduzida na boca do companheiro, até a mordida 
de amor, que magoa os lábios Quasi todos os animais 
superiores beijam-se. Pode-se observar como os 
peixes, ao beijar-se, dilaceram os bordos da bôca no 
frenesi do amor.

»O beijo é a mais importante de tôdas as estacões 
inspecionadoras. Nela decidir-se-á a pergunta: gostas 
de mim? A Erótica é um assunto de prazer e gozo mas 
ao mesmo tempo muito sério e a questão de saber se 

dois seres que se unem sexualmente gostam um do 
outro – isto é, se seus líquidos corporais se harmonizam 
quimicamente – tem importância capital não só para 
eles próprios como o ser que resultar dessa união.  
A essa pergunta dá o beijo uma resposta muito mais 
clara que tôdas as juras de amor, de valor muito 
duvidoso, que saem dos lábios dos dois seres.  
O beijo representa, no exame da alma e do corpo, 
uma prova muito mais sensível e valiosa que a própria 
união sexual. Pois a bôca, diariamente exercitada e 
experimentada como órgão do tato e gosto, é um juiz 
incomparavelmente mais sagaz que todos os outros 
aparelhos dos sentidos e durante o beijo o indivíduo 
ainda possue aquela clareza que mais tarde perderá no 
decurso da cópula. Por isso, durante o exame amoroso, 
deve-se prestar a máxima atenção a essa fase.  
Antes de te entregares a outrem beija e nunca te 
entregues antes de ter beijado com tôda a concentração 
de fôrça julgadora e de tua capacidade receptiva. 
E ao fechares os olhos sob a ação dos beijos do ser 
amado, faze-o para melhor ver o seu interior, como o 
sonâmbulo. E quando os beijos de outrem não tiverem 
um sabor realmente precioso, quando o seu hálito 
morno não te lançar em uma seminarcose deliciosa, 

em que 
murmures 
ou pelo 
menos sintas 
“ah quanto 
gosto de ti!” 
– quando o 
beijo não for 
nada disso, 
reune tôdas 
as fôrças que 
te deixou 
a paixão 
momentânea, 
fecha a tua 
bôca... foge. 
Pois falta 
a condição 
imposta pela 
Natureza 
a tôda 
felicidade 
erótica: a 
harmonia dos 
hormônios 
corporais.»

Existe 
uma relação 
privilegiada 
entre a boca 
e os ouvidos. 
Histórias, 

aprendizagem e cultura dependem muito de ambos.  
A proximidade faz com que o discurso ganhe 
secretismo, intimidade e erotismo. Ao reduzir a 
distância entre a boca e a orelha, o tom muda. Entramos 
na esfera do confessional, do privado. Desmond Morris 
dizia que o lóbulo da orelha se desenvolveu somente 
com um propósito erótico. Mas fazendo o percurso ao 
contrário, ou seja, ao afastarmos os lábios, aumentamos 
ou podemos aumentar o número de receptores, a 
partilha pode ser maior. Deixamos de sussurrar, 
projectamos a voz e podemos chegar a uma multidão. 
Não deixa de ser, ainda, um beijo, porque as histórias 
não passam de mais uma maneira de nos beijarmos.J

Beijos

Ilustração de Afonso Cruz

Há uma dúzia de anos, ainda 
as redes sociais estavam 
na infância, frequentei 
um curso de jornalismo 
multitasking com um expert 
inglês com uma passa-

gem pela BBC no currículo. No campo do 
jornalismo digital, ele defendia uma lógica 
de repete-repete, com a insistência em 
palavras chave, de modo a melhor seduzir o 
algoritmo do Google, que era tratado como 
um Deus. A ideia era que, escrevendo várias 
vezes Cristiano Ronaldo nas nossas notícias 
online, ganharíamos posições na lista do 
Google de quem pesquisasse pelo jogador 
português. Assim, por absurdo, seria do 
agrado do dito algoritmo se se escrevesse 
como título: "Cristiano Ronaldo ganhou a 
bota de ouro e a bota de ouro foi ganha por 
Cristiano Ronaldo". Para o inglês, porventu-
ra pouco contaria se quem abrisse a notí-
cia se perguntasse: "Quem foi o idiota que 
escreveu isto, havia alguma necessidade de 
repetir os nomes tantas vezes?".

O Google enquanto fonte de cliques foi 
completamente arrasado com a proliferação 
e crescimento das redes sociais. Isso também 
fez com que se mudasse o paradigma da má 
escrita jornalística. As estratégia da caça 
ao clique já não é feita através da repetição 
de palavras chave, mas sim da aplicação 
de técnicas de publicidade nos títulos. Não 
basta encontrar um título chamativo, boa e 
antiga prática da imprensa escrita, é preciso 
encontrar um título 'clicativo',  muitas 
vezes enganador. Tal é feito frequentemen-
te através de uma pergunta. Por exemplo, 
determinado jornal perguntava: "Qual é a 
nova paixão de Cristina Ferreira?", abrindo 
a notícia é-nos revelado que é o sushi. É uma 
técnica arrevesada e desonesta que pouco 
tem a ver com jornalismo, sobretudo porque 
muitas vezes redunda num vazio irritante e 
prejudicial para a credibilidade dos próprios 
meios de comunicação.

Miguel Somsen, aka MC Somsen, ex-
-jornalista e inveterado facebooker, cujo 
mural vivamente se recomenda, iniciou uma 
batalha que batizou Anti Clickbait Portugal. 
Basicamente o que ele faz é 'denunciar' as 
notícias caçadoras de clicks sem escrúpu-
los, fazendo com que elas percam o efeito. 
Como? É simples, publicando a resposta 
à curiosidade levantada (por vezes numa 
frase, por vezes numa só palavra). Por exem-
plo, determinado site pergunta: "Quantas 
centenas de malas tem a rainha Letizia?" Ele 
responde: "Mais de 200 (duas centenas)". E 
nem vale a pena clicar. 

O Anti Clickbait Portugal começou por 
ser apenas um hashtag para o divertido jogo 
de MC Somsen, mas já se transformou numa 
página, com ares de movimento. Para que 
não se clique... a não ser que valha realmen-
te a pena. J

Vale a pena 
ler este texto?
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DE VEZ EM QUANDO
António Mega Ferreira

Marcel Proust Em baixo, fotograma 
de um filme de um casamento onde, 
recentemente, foi identificado o 
escritor francês

Poderia Proust ter 
desafiado os protocolos e 
conveniências que regiam 
o desenrolar de um 
casamento da aristocracia 
parisiense, envergando 
uma redingote informal 
e cobrindo a cabeça com 
um prático chapéu de 
coco?

chapéu alto. Poderia Proust (que 
já não era uma criança, tinha 33 
anos) ter desafiado os protocolos 
e conveniências que regiam o 
desenrolar de um casamento da 
aristocracia parisiense, enver-
gando uma redingote informal e 
cobrindo a cabeça com um práti-
co chapéu de coco? Acresce que, 
para lá do bigode e do rosto oval, 
não há tempo de exposição nem 
sinais suficientes para dizer, com 
um mínimo de segurança, que 
se trata do autor da Recherche. 
Quando muito, que a figura 

O pseudo Proust do casamento elegante

Um 
investi-
gador da 
Univer-
sidade 
de Laval, 
no Que-
beque, 
revelou 

recentemente ter descoberto, 
num filme de 1904, a única ima-
gem animada que se conhece de 
Marcel Proust. 
O registo, com pouco mais de 
um minuto de duração, mostra 
o desfile de saída do casamento 
celebrado entre Armand, duque 
de Guiche, e a filha da condessa 
de Greffulhe, que será o modelo 
sobre o qual o escritor vai cons-
truir a personagem de Oriana 
de Guermantes. Casamento 
elegante, celebrado na igreja de 
La Madeleine, no qual participou 
toda a aristocracia do faubourg 
Saint-Germain, apropriadamen-
te convidada para a circunstân-
cia. Sabe-se que Proust esteve 
presente no casamento, como 
convidado: conhecera o noivo, 
que tinha menos oito anos, em 
finais de 1902 ou na primavera 
de 1903, em casa de Madame de 
Noailles, e recebia-o na residên-
cia de família, para animados 
colóquios noturnos. O seu bió-
grafo George D. Painter reporta a 
troca de palavras, no casamento, 
entre o escritor e a condessa de 
Greffulhe, cuja beleza e juven-
tude rivalizava com a da noiva 
sua filha. Sabe-se também que 
Proust foi um dos “généreux 
donateurs” que contribuíram 
para o enxoval dos noivos: ofe-
receu-lhes um «revólver num 
estojo pintado por Madeleine 
Lemaire», segundo informação 
de Le Figaro. Esta artista, uma 
aguarelista convencional, fora 
outrora amante de Alexandre 
Dumas filho e recebia o tout-Pa-
ris (incluindo Proust, que retra-
tou numa das suas aguarelas) na 
sua residência parisiense.

Mas a sombra de Proust 
que passa, apressada, no filme 
analisado pelo investigador 
canadiano, não segue o ritual 
do cortejo, antes desce por fora 
da passadeira quase a correr e 
desaparece num ápice. Isto não 
é tudo, nem é sequer o principal: 
é que o pseudo-Proust enverga 
uma redingote (gabardina?) de 
tons claros e um chapéu de coco, 
em contraste com todos os con-
vidados, apropriadamente ves-
tidos de fraque (ou frock-coat) e 

também há observações inteli-
gentes nas caixas de comentá-
rios…) chamou a atenção para 
um outro cavalheiro, igualmente 
apressado, que desce as escadas 
em traje de passeio e chapéu de 
coco: traz nas mãos uma máqui-
na fotográfica, e a conjugação da 
pressa com o traje faz o comenta-
dor aventar a hipótese, bastante 
razoável, de que o pseudo-Proust 
seja também um jornalista que já 
tomara as suas notas e corre para 
a redação do jornal (Le Figaro?), 
para redigir a notícia social. E, 

a menos que se descobrisse que 
o relato de 15 de novembro de 
1904 no Le Figaro saíra da pena 
de Proust, é impossível relacio-
narmos o ofício de jornalista com 
a figura do autor de Les plaisirs 
et les jours, único título seu até 
então publicado.

No polo oposto, defendendo 
a verosimilhança da identifi-
cação de Proust levada a efeito 
pelo investigador canadiano, um 
especialista proustiano diz que, 
«por estes anos, [Proust] usava 
chapéu de coco e indumentária 
cinzento-pérola.» Sim, mas isso 
era a indumentária que ele usava 
en ville; não a que poria para uma 
cerimónia socialmente transcen-
dente como aquele casamento. 
Sejamos claros : Proust era estri-
tamente respeitador das conven-
ções do meio ao qual ascendera 
por frequentação; e o mínimo 
conhecimento da psicologia e 
dos constrangimentos sociais da 
personagem devia chegar para 
nos desencorajar de admitir que 
alguma vez o já maduro Marcel 
ousaria desafiar as convenções 
do faubourg Saint-Germain 
numa circunstância tão solene 
como aquela. Meses antes, diz-
-nos uma biógrafa da condessa 
de Greffulhe, Proust tinha ficado 
incomodado por se ter apresen-
tado no almoço de esponsais de 
Armand e Élaine vestido en habit 
(overdressed, portanto), quando 
o evento era celebrado de dia 
num castelo do Oise. Não podia 
cair noutra tão cedo. Proust sabia 
que a aristocracia não hesitava 
em marginalizar quem não se 
comportava « comme il faut » 
(pobre Swann !) - e envergar 
uma redingote clara e chapéu de 
coco num casamento elegante 
(tanto quanto passar à frente dos 
convidados para sair rapidamen-
te da cerimónia) era entregar-se 
à voragem do escândalo dos 
bem-nascidos.

Resumindo: Marcel Proust 
esteve presente no acontecimen-
to social a que se referem aquelas 
imagens ; mas é quase certo que 
se demorou lá muito mais tempo 
do que a apressada figura do 
jovem de chapéu de coco deixa 
adivinhar.J

 

“

evoca os traços que conhecemos 
de Proust - mas não, parece-me, 
a sua constituição física. Mas, 
não sendo o nosso escritor um 
Adónis, pode dizer-se que o seu 
tipo é absolutamente comum à 
época em que o filme foi feito.

Eu acho absolutamente in-
verosímil que esta sombra que 
cruza a cena de olhos ocultados 
pela curta aba do chapéu seja, 
por tudo isto, a de Marcel Proust.

Um crítico da “descoberta”, 
opinando numa caixa de co-
mentários do Le Monde (às vezes, 
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Artista plástico Vhils numa intervenção no muro da Embaixada de Portugal em 
Banguecoque. Foto Inês Gonçalves/Lusa

Ação Cultural Externa em 2017
Organizar a internacionalização 

 A formulação empregue, mesmo 
que a título de exemplo, explica de 
modo claro o que muda: «proíbe[-se] 
que haja doravante (…) qualquer feira 
internacional de qualquer produto 
industrial português financiada com 
apoio público que não inclua uma 
componente de divulgação e difusão 
do património cultural e de difusão 
artística contemporânea portuguesa».

«Dito assim», acrescentou o 
seu autor, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros Augusto Santos Silva, 
«percebe-se melhor o alcance desta 
orientação», que estabelece que 
«todos os organismos e serviços 
públicos que têm responsabilidade em 
matéria de promoção internacional, 
seja na área da educação seja na área 
social, económica, devem integrar a 
difusão dos valores e dos bens cultu-
rais portuguesas, patrimoniais ou da 
criação contemporânea, no seu plano 
de ação». 

A nova orientação decorre da 
resolução do Conselho de Ministros de 
outubro passado, em que ficou consa-
grado logo no seu primeiro parágrafo 
que «a internacionalização da cultura 
portuguesa constitui uma das fina-
lidades prosseguidas pelas políticas 
públicas» em Portugal.

O chefe da diplomacia portugue-
sa falava conjuntamente com o seu 
colega da Cultura, Luís Filipe Castro 
Mendes, na apresentação em fevereiro 
do primeiro programa indicativo de 
Ação Cultural Externa, em resultado das 
provisões contidas na referida resolução 
(70/2016, de 20 de outubro de 2016).

O ministro Castro Mendes expli-
cou, por seu lado, que «a variável 
cultura vai entrar na afirmação de 
Portugal em todos os domínios, na 
medida em que todos os organismos 
e serviços públicos com responsabili-
dades na promoção internacional dos 
recursos e dos interesses portugueses 

passam a ter de integrar nos seus pla-
nos de ação as componentes da difusão 
da língua, do património e da criação 
cultural portuguesa, uma orientação 
transversal às áreas sociais – à edu-
cação, à ciência, tecnologia e ensino 
superior, economia e turismo».

Uma segunda mudança é «a 
criação de um programa anual de 
promoção no exterior da cultura 
portuguesa», que traga «objetivos 
comuns, grandes eixos temáticos 
que organizem a nossa ação cultural 
externa», de uma orientação no sen-
tido da «diplomacia cultural». «Dito 
de forma muito simples: trata-se de 
destacar a diplomacia cultural no 
âmbito das atividades e da prossecu-
ção da missão por parte (…) das nossas 
embaixadas e consulados. 

Uma preocupação expressa pela 
resolução do Conselho de Ministros 
diz respeito, segundo o ministro, à 
difusão de informação, para «dar 

mais visibilidade ao muito que já se faz 
hoje em matéria de promoção externa 
da cultura portuguesa». Outra «é 
garantir que todos os interessados, 
todos os intervenientes neste domínio 
dispõem da informação necessária em 
tempo útil». Daí, a medida de criação 
de uma agenda cultural, nos portais 
do Camões, I.P. e da Cultura.

A resolução para a internaciona-
lização da cultura portuguesa prevê 
ainda a existência de uma estrutura de 
coordenação, que tem como pivôs o 
Camões, I.P. e o Gabinete de Estratégia, 
Planeamento e Avaliação Culturais 
(GEPAC), mas em que têm assento 
outras entidades públicas – os gabi-
netes dos ministros e dos secretários 
de Estado de ambos os ministérios, as 
direções-gerais das Artes e do Tesouro 
e Finanças e à AICEP (Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de 
Portugal), bem como a existência de 
uma ‘reserva financeira’ de «10% do 
orçamento da totalidade dos organis-
mos envolvidos», embora não 10% de 
cada um mas na sua globalidade.

Outros organismos e serviços, cuja 
intervenção compreende uma forte 
componente cultural – escolas portu-
guesas no estrangeiro (sob a tutela do 
Ministério da Educação), universida-
des, institutos politécnicos e centros 

de investigação, têm um papel «muito 
relevante para a promoção internacio-
nal da cultura portuguesa», segundo 
Augusto Santos Silva. 

O papel da AICEP, que sob a 
tutela do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, tem como missão tratar 
do investimento em Portugal, do in-
vestimento português no estrangeiro 
e do comércio externo português, e do 
Turismo de Portugal nesta promoção 
da cultura portuguesa no exterior, 
mereceriam aliás uma referência 
desenvolvida da parte do chefe da 
diplomacia portuguesa.

A LITERATURA É EXPORTÁVEL
Augusto Santos Silva descreveu este 
envolvimento de entidades ligadas à 
economia na promoção cultural no 
exterior como «um elemento qualita-
tivamente novo neste programa». «É 
o elemento da promoção no sentido 
técnico da palavra», afirmou, expli-
cando que, da mesma maneira que o 
Turismo promove o sol do Algarve, 
Fátima, o conjunto monumental de 
Sintra, e a AICEP promove a expor-
tação de calçado português, a fileira 
do papel, dos materiais e veículos 
de transporte, ou a fileira eletrónica 
portuguesa, estas entidades podem e 
devem, e já estão a fazê-lo, «promo-

Promoção externa da cultura  
portuguesa com 3 ações por dia

em terceiro lugar porque, justamente, 
se trata de arte, de cultura, onde a di-
versidade, a riqueza e a espontaneidade 
devem ser estimuladas e não reguladas 
ou travadas». Precisamente, «ao longo 
do ano, muitas outras atividades, inicia-
tivas e oportunidades surgirão e serão 
aproveitadas», acrescentou. 

O grosso das ações tem como palco, 
«como aliás se esperaria», a Europa 
(31 países). Em África são abrangidos 
10 países, no Médio Oriente e Magrebe 
outros 10, 11 na Ásia e Oceânia e 13 nas 
Américas, o que quer dizer que «mais 
de metade [se situa] no grande espaço 

euro-asiático», constatou o chefe da 
diplomacia portuguesa. 

Augusto Santos Silva sublinhou 
ainda que «as ações são de dimensão, 
ou de importância, muito diferencia-
da». Tanto pode ser «uma pequena 
exposição na sala disponível de um 
centro de língua portuguesa», como «a 
participação portuguesa num grande 
festival de cinema». 

O que foi feito este ano, segundo o 
ministro, foi «agregar o que diferentes 
serviços e organismos de diferentes 
ministérios iam fazendo e estavam 
planeando fazer para (…) desenhar um 

programa comum, em obediência a 
eixos temáticos comuns». O «desafio» 
para o programa para 2018 é «tirar todo 
o partido de todas as atividades de en-
tidades públicas, privadas e do terceiro 
setor que trabalham em prol da promo-
ção da cultura portuguesa», frisou.

INCENTIVOS FINANCEIROS
Abordando o programa, a que por vezes 
também chamou plano, o ministro 
apresentou vários «grandes grupos», 
o primeiro dos quais compreende as 
«ações que têm basicamente a ver 
com incentivos financeiros públicos às 
atividades de criação ou de difusão cul-
tural», destacando os apoios à tradução 
de obras portuguesas e à publicação de 
ilustração e banda desenhada de autores 
portugueses no estrangeiro, concedidos 
pela Direção-Geral do Livro, Arquivos 
e Bibliotecas e pelo Camões, I.P, um par 
que «funciona bastante bem».

O ministro deu outros exemplos de 
programas de incentivo financeiro por 
concurso organizado pelo Ministério 
da Cultura, referindo os apoios à 
coprodução cinematográfica em geral 
e especificamente luso-brasileira, 
ou à internacionalização das artes, 
designadamente para a participação 
de artistas portugueses em exposições 
internacionais. 

Dentro desse capítulo dos incentivos 
financeiros, valorizou os prémios inter-
nacionais financiados ou cofinanciados 
por Portugal, designadamente pelo 
Ministério da Cultura e pelo Camões, I.P. 
«Todos sabemos que o grande prémio 
internacional de língua portuguesa é 
o Prémio Camões, que terá mais uma 
edição este ano em 2017», disse. Do 
conjunto de prémios disponíveis, des-
tacou um novo prémio luso-brasileiro, 
que terá a sua primeira edição em 2017, 
destinado a galardoar a literatura infan-
to-juvenil. Foi uma decisão tomada na 

cimeira Brasília, no final de 2016, entre 
Portugal e o Brasil. 

Um segundo «grande grupo» 
referido na conferência de imprensa é 
constituído pelos apoios, muitos deles 
também de natureza financeira, que 
procuram «valorizar a organização de 
festivais internacionais nas artes perfor-
mativas e/ou valorizar a participação de 
criadores ou estruturas artísticas por-
tuguesas nesses festivais». «Exemplos 
interessantes do ano de 2017», que 
procuram dar conta da diversidade de 
áreas artísticas e da geografia, são a par-
ticipação e colaboração na organização 
do festival de fado de Buenos Aires, na 
Argentina, bem como a participação de 
criadores portugueses no festival de jazz 
do Cairo, Egito, e no festival internacio-
nal de música de Harare, no Zimbabué. 

PORTUGAL PAÍS TEMA
O mesmo se pode dizer da área especí-
fica do cinema. Portugal é o país tema 
de um dos mais importantes festivais do 
Chile, na cidade de Lebu, participa no 
festival europeu de cinema restaurado, 
em Israel, com o apoio do Camões, I.P.  
e da Cinemateca Portuguesa, e no festi- 
val de cinema de Istambul e esteve pre- 

 São mais de 1.300 as ações de promo-
ção da cultura portuguesa no estran-
geiro que o programa anual de Ação 
Cultural Externa para 2017, elaborado 
por um conjunto de entidades públicas, 
acolhe na sua lista indicativa nos mais 
diferentes domínios culturais. 

Em média, serão «todos os dias pelo 
menos três ações em todo o mundo 
que promovem a cultura portuguesa», 
afirmou na apresentação do programa, 
em fevereiro, numa conferência de im-
prensa no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 
o ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, acompanhado 
pelo seu homólogo da Cultura, Luís 
Filipe Castro Mendes. 

Respondendo a sete áreas temáticas, 
que vão da «acessibilidade dos públicos 
aos bens culturais» às «questões da 
cultura e das cidades e ambiente urba-
no», passando pela valorização do pa-
trimónio e das questões da cultura e da 
cidadania e da igualdade; do desenvol-
vimento; da educação e da ciência; e do 
diálogo intercultural, o programa está 
dividido de forma «muito convencional 
mas pragmática entre domínios cultu-
rais – o património, as artes performa-
tivas, o espetáculo, as artes plásticas e 
visuais, os conteúdos digitais, o cinema 
e multimédia e por aí adiante…», 
segundo indicou Santos Silva.

O ministro acentuou o caráter 
indicativo do programa, «em primeiro 
lugar porque vivemos numa demo-
cracia, em segundo lugar porque não 
vivemos numa economia planificada e 

Portugal pais tema no Festival de 
Cinema de Lebu, Chile
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ver atividades de criação cultural ou 
de indústria cultural portuguesa». «É 
isso que traz para o essencial da nossa 
ação o triângulo de que precisamos, 

O governante deu exemplos 
desta abordagem, dando conta 
do acompanhamento e apoio da 
AICEP a uma agência de promoção 
cultural no exterior no grande fes-
tival e mercado de música holan-
dês, em Groningen. «O que acon-
teceu aqui foi a exibição de vários 
grupos de arte musical portuguesa, 
designadamente do pop, do rap e 
de outras formas mais ou menos 
ligadas à música moderna popular, 
ao mesmo tempo que facilitou os 
contactos para a venda dos respeti-
vos serviços ou produtos».

Um segundo exemplo é o facto 
de o Turismo de Portugal incluir 
entre as campanhas no exterior 
uma de atração de públicos para os 
festivais de música que se realizam 
em Portugal. «Portugal é neste 
momento é uma das mecas inter-
nacionais dos festivais de música, 
designadamente os festivais de mú-
sica moderna ao ar livre e, eviden-
temente, que esse é um dos fatores 
de atração turística para Portugal. 
É muito importante que o turismo 
possa ajudar-nos e trabalhar nesse 
domínio».

Um terceiro exemplo esta no é 
uma iniciativa já experimentada 
em 2016, «e que correu bastante 

que liga a arte, o património e a 
economia», triângulo esse que «pode 
ser rodeado pelo grande círculo da 
cidadania». 

bem, o apoio prestado pela AICEP e 
pelas embaixadas portuguesas nos 
países respetivos à vinda de editores 
estrangeiros – no ano passado fo-
ram britânicos e alemães; este ano 
serão franceses, alemães e italianos 
– à feira do Livro de Lisboa para 
contactar com autores, editores 
e agentes literários portugueses, 
«no sentido de fomentar também 
a exportação neste domínio – que 
é igualmente exportável – da 
literatura portuguesa ou de língua 
portuguesa».

Para a promoção da internacio-
nalização da cultura portuguesa, 
Santos Silva aponta a existência de 
«três grandes redes». A primeira é 
constituída pelos canais internacio-
nais da RTP e de outras estações que 
têm serviços de programas interna-
cionais, que «constituem uma rede 
a que acedem milhões de pessoas 
em todo o mundo». O número de 
subscrições pagas de que beneficia 
a RTP Internacional aproxima-se 
dos 10 milhões e a comunidade 
portuguesa e de lusodescendente 
espalhada pelo mundo ascende a 
cerca de 5 milhões. E essa é uma 
rede importantíssima. 

Uma segunda rede «muito 
importante» é a rede externa do 

Camões, I.P., com 72 centros de lín-
gua portuguesa, 20 centros cultu-
rais portugueses e 42 cátedras, que 
fazem ensino e investigação sobre 
o português e a cultura portuguesa. 
O Camões, I.P, trabalha com 369 
escolas superiores ou organiza-
ções internacionais em dezenas 
e dezenas de países do mundo. E 
cada um dos seus 654 docentes, 
uns portugueses, outros estrangei-
ros (…) é ele próprio um agente de 
promoção da cultura portuguesa no 
exterior».

Existe por fim a participação dos 
organismos culturais portugueses 
em diferentes redes, de que são 
exemplo as redes a que pertencem 
os teatros nacionais, o teatro de 
ópera e a Companhia Nacional de 
Bailado, ou uma de entre muitas 
redes patrimoniais internacionais a 
que Portugal está vinculado, como 
o Ibermuseus, «uma importante 
rede de museus ibero-americanos 
em que os museus portugueses têm 
tido um lugar de destaque». 

O ministro apelou ao aproveita-
mento destes recursos para que se 
consiga «apresentar em 2018, 19 
e 20 programas indicativos anuais 
de ação cultural externa ainda mais 
ambiciosos».

sente com 9 filmes no festival de Berlim 
(Berlinale), tanto no mercado como na  
competição artística, garantiu o ministro.

Sob o chapéu institucional das ‘mos-
tras da cultura portuguesa’, mas ainda 
na área do cinema, Portugal organiza 
em parceria com o mais importante 
museu de Buenos Aires, o MALBA, uma 
semana destinada à exibição e promo-
ção do cinema português, assim como 
também está programada uma mostra 
de cinema português na Coreia do 
Sul, depois de, em 2016, se ter feito na 
China. «Faz-se na Coreia do Sul porque 
convém não perder de vista, também 
na área da cultura, o movimento geo-
político a leste que se vem verificando já 
há alguns anos», observou Santos Silva.

No teatro, o ministro elencou a 
participação no reconhecido festival 
de teatro de Avignon, em França, e 
no Festlip, o festival que, no Brasil, é 
dedicado especificamente ao teatro em 
língua portuguesa. 

Depois de referir a participação 
portuguesa em festivais de dança con-
temporânea na Tailândia e no Uruguai, 

o ministro enumerou o envolvimento 
no Luanda Cartoon, festival de BD 
apoiado pelo Centro Cultural Português 
de Luanda, e no Festiwal Kosmiksowa, 
também de Banda Desenhada em 
Varsóvia, na Polónia. E ainda no campo 
das artes visuais, o apoio à participa-
ção portuguesa no PhotoEspaña de 
2017, no país, que acolherá a 16ª edição 
da mostra de cultura portuguesa em 
Espanha. Santos Silva sublinharia o 
papel da Embaixada na organização 
do evento com o apoio do Turismo de 
Portugal.

Um outro grande grupo de iniciati-
vas diz respeito à presença portuguesa 
nas grandes exposições internacio-
nais. O responsável pelos Negócios 
Estrangeiros lembrou que em 2017 será 
o escultor José Pedro Croft a representar 
Portugal na Bienal de Veneza. 

Numa «nova geografia» situar-se-á 
a exposição que vai decorrer entre de-
zembro de 2017 e fevereiro de 2018 em 
Moscovo, em resultado da colaboração 
entre o Museu Nacional de Arte Antiga e 
o Museu do Kremlin.

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Foi na lógica de circulação interna-
cional de artistas e de bens artísticos e 
culturais portugueses que Santos Silva 
situou a participação em feiras do livro. 
Portugal estará presente nas feiras do  
livro de Leipzig, na Alemanha, de Bogo- 
tá (Filbo), na Colômbia, de Pula, na 
Croácia, e na feira do livro infanto-juve-
nil de Bolonha, em Itália, entre outras.

Quanto à circulação de criado-
res portugueses, Santos Silva referiu 
que o Ministério da Cultura apoiou a 
intervenção de Vhils (Alexandre Farto) 
no jardim da Embaixada de Portugal 
em Banguecoque, na Tailândia, e a 
digressão internacional da exposição do 
arquiteto Carrilho da Graça, asseguran-
do a sua presença no circuito geográfico 
que inclui a Colômbia, Brasil, Uruguai, 
França e Espanha.

A ação cultural externa nos países 
africanos de língua oficial portuguesa 
(PALOP) mereceu uma valorização 
«específica» da parte do governante. 
Quatro ações em 2017 serviram de 
exemplo: o apoio às atividades de for-
mação e à organização de espetáculos 
de uma das mais importantes compa-
nhias de dança angolanas, a Companhia 
de Dança Contemporânea de Angola, 
do Teatro Experimental de Bissau, 
do festival Internacional de Teatro do 
Mindelo (Mindelact), em Cabo Verde, 
e ao projeto de música erudita Xiquitsi 
(orquestra e coro), em Moçambique. 

Se «a circulação internacional 
é uma das formas de divulgação da 
atividade criativa e do património 
cultural português», uma outra, 
«muito importante, são as atividades 
de edição», de que é exemplo no campo 
patrimonial, a exibição, entre janeiro 
e junho, no Museu das Civilizações da 
Europa e do Mediterrâneo (Mucem), 
em Marselha, de obras do património 
fílmico português recuperadas e pre-

servadas pela Cinemateca Portuguesa, 
que tem prevista a edição em DVD de 
filmes clássicos e restaurados da cine-
matografia portuguesa. «O exemplo 
deliberadamente combina as questões 
de preservação patrimonial com as 
questões de divulgação de uma arte tão 
moderna como é a arte do cinema e do 
visual», considerou Santos Silva. 

Outro «instrumento poderosíssimo» 
referido pelo ministro para a divulgação 
internacional da cultura portuguesa 
são os conteúdos em linha ou digitais. 
«Contam-se pelos vários milhões (…) 
os acessos que são feitos do estrangeiro 
à Biblioteca Nacional Digital», disse 
Santos Silva, que indicou ter sido o seu 

número próximo de 9,5 milhões, em 
2016. Já o número de visualizações a 
partir do estrangeiro do portal digital da 
Torre do Tombo ascendeu a perto de 3 
milhões, em 2016. Com estes números, 
realçou, percebe-se o que é que mudou 
para «promover internacionalmente 
os nossos bens culturais», do ponto de 
vista da escala, quando se utilizam as 
plataformas digitais. O ministro apontou 
as potencialidades que se abrem com 
a digitalização que a Radiotelevisão 
Portuguesa (RTP) está a fazer do seu ar-
quivo. «Isso significa multiplicar por ene 
– sendo ene muito próximo do infinito 
– a acessibilidade aos bens conservados 
nesses arquivos», disse.

Portugal vai ser país tema na 
Feira do Livro de Guadalajara

prática a ação cultural externa a uma 
grande escala». «É uma grande feira do 
livro onde, à semelhança de Frankfurt, 
há um mercado de direitos de autor», e 
um «lugar de exposição cultural». A feira 
é frequentada não só por todo o mundo 
cultural ibero-americano, de língua espa-
nhola, mas também por muitos outros 
editores, agentes culturais, intelectuais e 
agentes de cultura, disse Castro Mendes

O país convidado tem o compromisso 
de organizar vários eventos de natureza 
gastronómica, espetáculos, exposições, 
um conjunto de atividades de qualidade 
que mostrem o país.

Um desafio destes (…) tem de ser 
respondido não apenas pela Cultura e pe-
los Negócios Estrangeiros, mas também 
pelo turismo, pela economia, por todo 
o Governo, porque todos nós estamos a 
querer promover Portugal no mundo».

 Portugal foi convidado para ser o país 
tema «naquela que é provavelmente uma 
das duas feiras do livro mais importantes 
da América latina, a feira de Guadalajara 
no México», em dezembro de 2018, reve-
lou em fevereiro passado o ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, durante a apresentação do progra-
ma de ação cultural externa para 2017. 

A preparação está ser na nova lógica 
definida pelo Governo: «vários ministé-
rios com o apoio de empresas privadas 
portuguesas que também têm interesses 
económicos no México». «A cultura é 
um elemento essencial de uma marca 
nacional de que beneficiam as empresas 
portuguesas exportadoras», frisou o 
ministro.

Na mesma altura, o ministro da 
Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, disse 
que Guadalajara «vai levar a pôr em 
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Homenagem à Cinemateca 
Portuguesa em Marselha

 Uma homenagem à Cinemateca Portuguesa vai decorrer até junho 
próximo em França, no Musée des civilisations de l’Europe & de la 
Méditerranée (MuCEM), em Marselha.

O programa de homenagem teve o seu início a 1 de janeiro com 
uma conferência proferida pelo diretor da Cinemateca Portuguesa, 
José Manuel Costa, a que se seguiu a projeção do filme Maria do Mar 
(Leitão de Barros, 1930), acompanhada pelo quarteto musical HUM, que 
interpretou uma partitura do pianista e compositor Roberto Triccari. 

A homenagem integra-se nos ciclos anuais do MuCEM subordinados 
ao tema ‘Les rendez-vous des cinémathèques’, que propõem encontros 
e projeções de filmes em parceria com cinematecas da Europa e do 
Mediterrâneo. Em 2016 o destaque foi para a Cinemateca de Bolonha.

Numa sexta-feira em cada mês serão propostos dois filmes 
emblemáticos da história do cinema português acompanhados por um 
crítico português. 

A iniciativa surge num momento em que a cultura portuguesa e o 
cinema em particular se afirmam de modo decisivo em França. 

O MUCEM tem especiais laços com Portugal, por via do seu diretor, 
Jean-François Chougnet, que trabalhou no CCB uma dezena de anos e já 
em 2016 deu grande relevo ao cinema de Miguel Gomes. 

Não se trata, nesta homenagem, de propor uma retrospetiva histórica 
ou cronológica do cinema português, mas sim de mostrar a variedade dos 
resultados do trabalho de restauro e conservação da Cinemateca, por um 
lado e, por outro, para além da projeção de grandes obras de Manoel de 
Oliveira, Paulo Rocha e Pedro Costa, dar enfoque a filmes ou cineastas 
pouco conhecidos em França, tais como João Botelho, José Álvaro de 
Morais, António Reis e Margarida Cordeiro, Jorge Silva Melo, Rita Azevedo 
Gomes, Margarida Cardoso. 

O programa inclui a exibição de Maria do Mar, de José Leitão de 
Barros, Verdes Anos, de Paulo Rocha, Recordações da Casa Amarela, de 
João César Monteiro, Canção de Lisboa, de Cottinelli Telmo, Francisca, 
de Manoel de Oliveira, Três Palmeiras, de João Botelho, Zefiro, de José 
Álvaro Morais, A Costa dos Murmúrios, de Catarina Mourão, Agosto, de 
Jorge Silva Melo, A vingança de uma mulher, de Rita Azevedo Gomes, 
Trás-os-Montes, de António Reis e Margarida Cordeiro, e O sangue, de 
Pedro Costa.

Primeira edição do Prémio 
literário INCM/Eugénio Lisboa

 Até 31 de maio decorre o período 
de candidaturas à primeira edição 
do Prémio Literário INCM/Eugénio 
Lisboa «destinado a selecionar 
trabalhos inéditos de grande qualidade 
no domínio da prosa literária, em 
Moçambique», segundo uma nota de 
imprensa da A Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda (INCM) de Portugal e do 
Camões, I.P.

Ao prémio podem concorrer «todos 
os cidadãos moçambicanos, a residir 
em Moçambique ou no estrangeiro, 
ou estrangeiros residentes em 
Moçambique há pelo menos 10 anos», 
acrescenta a nota.

Criado pela INCM, «no âmbito da 
sua missão de promoção da Língua 

Portuguesa», o prémio literário tem o nome de Eugénio Lisboa (Lourenço 
Marques, 1930), engenheiro de formação, dada a sua relevância como 
«cidadão e homem de cultura nascido em Moçambique mas também 
como autor de prosa, ensaio e crítica literária». Especialista em José Régio, 
foi entre 1978 e 1995 conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em 
Londres. Presidiu à Comissão Nacional da UNESCO (1996-98).

A decisão do júri, constituído pelo escritor Ungulani Ba Ka Khosa 
(presidente), pela professora da Universidade Eduardo Mondlane Teresa 
Manjate e pela diretora do Camões/Centro Cultural Português em 
Maputo, Alexandra Pinho, será divulgada até 30 de novembro próximo.

O Prémio INCM/Eugénio Lisboa contempla a edição da obra vencedora, 
bem como a atribuição do valor monetário de cinco mil euros ao vencedor.

De acordo com o regulamento do concurso, as obras concorrentes 
devem ser inéditas e em português e ser assinadas com um pseudónimo 
do autor. 

As candidaturas, que abriram a 1 de fevereiro, podem ser entregues no 
Camões/Centro Cultural Português em Maputo ou na Beira ou, ainda, no 
Centro de Língua Portuguesa da Universidade Pedagógica em Nampula. 
Os moçambicanos residentes em Portugal que concorrem a este Prémio 
podem dirigir-se às instalações da INCM na Rua da Escola Politécnica, em 
Lisboa.

dos Estudos Portugueses no mundo 
anglófono».

Os Estudos Portugueses em Oxford 
datam formalmente dos anos 30 do 
século passado, quando o Estado 
português apoiou a criação de um lei-
torado, apesar de já nos séculos XIV e 
XV ter havido um número considerável 
de letrados portugueses, predominan-
temente de ordens religiosas, terem 
estudado em Oxford, evoca Rothwell, 
que refere ter o carmelita português 
Frei João Sobrinho escrito o seu tratado 
sobre filosofia moral e política em 
Oxford em 1449 e a primeira publica-
ção em português da Oxford University 
Press ter ocorrido em1695. Desde 
a criação do leitorado, «as ligações 
entre Oxford e Portugal ganharam 
força, culminando na atribuição ao 
Presidente Mário Soares de um grau 
honorífico e na criação da Cátedra».

A Cátedra, tanto de ensino como 
de investigação, «é acolhida no único 
departamento independente de por-
tuguês no Reino Unido», integrando 
a Faculdade de Línguas Medievais e 
Modernas da universidade de Oxford, 
sublinha o seu titular, que refere o 
interesse em «treinar a próxima gera-
ção de estudantes pós-graduados de 
Português».

Responsável por um amplo leque de 
seminários de investigação e meto-
dológicos, conferências, palestras 
e publicações relacionadas com os 
Estudos Portugueses, a Cátedra tem um 
corpo de três docentes, que lecionam 
87 estudantes, e 11 investigadores 
(Phillip Rothwell, Cláudia Pazos Alonso, 
Claire Williams, Thomas Earle, Stephen 
Parkinson, Helder Macedo, Hilary 
Owen, Iris Bachman, Simon Park, Luísa 
Coelho e Rachel Randall). No âmbito da 
Cátedra estão a ser orientados atual-
mente 9 mestrados e doutoramentos.

Têm sido vários os projetos de 
investigação desenvolvidos no âmbito 
da Cátedra, cobrindo temas como as 
relações culturais entre Portugal e o 
Reino Unido, a cultura e a democracia 
em Angola, as escritoras lusófonas, 

Professores e investigadores do departamento de Português da Universidade 
de Oxford com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

‘Camões pós-imperial’, a cultura 
portuguesa após o fim do Império 
interpretada a partir de uma perspetiva 
psicanalítica, os modernismos portu-
gueses e as periferias brasileiras.

Rothwell descreve como contri-
buições mais significativas da Cátedra 
a produção dos livros A Companion 
to Portuguese Literature e Reading 
Literature in Portuguese, como cole-
tâneas de referência para o estudo da 
literatura portuguesa no mundo angló-
fono, mas também um amplo leque de 
edições sobre as literaturas medieval, 
renascentista, novecentista e contem-
porânea, incluindo dos países africanos 
de língua portuguesa, «em que temos 
uma particular força», e dos estudantes 
pós-graduados, «que são encorajados 
a publicar em encontros académicos 
destacados desde cedo». A Cátedra 
tem também, segundo ele, uma força 
especial no Estudos de Género.

Depois de nos últimos anos ter 
celebrado os 80 anos do escritor e 
professor português Helder Macedo, os 
100 anos da revista Orfeu e acolhido a 
Associação de Lusitanistas Britânicos 
e Irlandeses, a Cátedra propõe-se 
abordar em 2017 a obra da escritora 
brasileira Clarice Lispector, falecida há 
40 anos em dezembro próximo, e o fe-
minismo transnacional e realizar uma 
conferência para o lançamento de um 
novo posto em Estudos Portugueses 
Renascentistas em Oxford. 

Os três nomes mais representativos 
da literatura portuguesa, na opinião de 
Phillip Rothwell, são Camões, Eça de 
Queirós e Fernando Pessoa, três ho-
mens que podem ser vistos, de formas 
diferentes, é certo, como «escritores 
transnacionais». Mas o que é que se 
passa com as criadoras portuguesas? 

É a resposta a essa pergunta que a 
conferência Transnational Portuguese 
Women Artists – organizada de 16 
a 18 de março no Wadham College 
de Oxford por Cláudia Pazos Alonso 
e Hilary Owen, investigadoras da 
Cátedra de Português D. João II da 
Universidade de Oxford, no Reino 
Unido, de que é titular o professor bri-
tânico Phillip Rothwell – procura dar.

«O momento é propício para 
revisitar as suas experiências de en-
contros culturais através das fronteiras 
nacionais. Paula Rego, Maria Velho da 
Costa ou Ana Hatherly, para nomear 
apenas alguns dos exemplos contem-
porâneos mais conhecidos, viveram 
no exterior por prolongados períodos. 
Surpreendentemente, no entanto, a 
sua obra ainda não foi considerada a 
partir de um ângulo transnacional ou 
transcultural», diz Phillip Rothwell, 
que sucedeu ao reputado lusitanista 
britânico Thomas Earle à frente da 
Cátedra de Estudos Portugueses da 
Universidade de Oxford, apoiada pelo 
Camões, I.P.

A conferência – acrescenta este 
especialista nas literaturas e culturas 
de Portugal e da África lusófona – «irá 
examinar como o significado de ser 
um artista transnacional / da diáspora 
mudou ao longo do tempo e focar as 
transações entre a influência criativa e 
as múltiplas identificações através do 
prisma do género».

Da agenda de trabalhos Phillip 
Rothwell destaca a comunicação em 
sessão plenária da professora jubilada 
da Universidade de Coimbra Maria 
Irene Ramalho, especialista em estudos 
feministas, sobre a escritora Maria 
Velho da Costa, e a sessão com a artista 
visual contemporânea portuguesa 
Maria Lusitano.

Segundo ele, os participantes 
na conferência irão assistir à estreia 
mundial do filme de Nick Willing 
sobre a sua mãe, a pintora Paula Rego, 
antes da sua exibição este mês na 
estação pública de televisão britânica 
BBC, bem como à projeção do filme 
Revolução (Portugal, 1975) da escritora, 
ensaísta, tradutora e artista plástica 
Ana Hatherly, cedido pela Fundação 
Gulbenkian, seguida pelo debate do 
apoio desta instituição aos criadores no 
estrangeiro.

A conferência insere-se no plano 
de atividades no atual período letivo 
da Cátedra D. João II, criada em 1995 
por impulso do professor universitário 
britânico e estudioso da língua e da 
cultura portuguesa Thomas Earle, que, 
no dizer de Phillip Rothwell, «clara-
mente a viu como cimentando a repu-
tação de Oxford como líder mundial 

Conferência da Cátedra D. João II, em Oxford
O que se passa com as criadoras portuguesas?
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César Bona, um dos melhores 
professores do mundo 
Artigo de João Couvaneiro, p. 7

A formação  
de professores
Inquietações Pedagógicas p. 4 e 5

Captar mais alunos para o Ensino Superior, aumentar e renovar o seu corpo docente, e estimular a Ciência e a investigação 
são alguns dos temas que estão neste momento ‘em cima da mesa’ do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
Em entrevista ao JL/Educação, a secretária de Estado Maria Fernanda Rollo fala sobre os desafios e as novidades do setor

Carolina Freitas

de História Contemporânea da 
mesma faculdade. É membro do 
Conselho Consultivo do Programa 
Gulbenkian de Língua e Cultura 
Portuguesas da Fundação Calouste 
Gulbenkian.  

JL/Educação: Segundo o mais 
recente estudo da OCDE (Society 
at a Glance, 2016), Portugal é o 3.º 
país com mais jovens a abandonar 
a escola; há 15% de  jovens que 
não estudam nem trabalham, 30% 
dos quais deixaram a escola aos 
16 anos, antes de completarem 
o Secundário. É um cenário 

d
preocupante para o Ensino 
Superior?
Sem dúvida, o abandono escolar 
é um dos grandes desafios que 
Portugal tem pela frente. Ao nível 
do Secundário, é um  problema 
que está a ser trabalhado pelo 
Ministério da Educação (ME), no-
meadamente através do Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso 
Escolar, e o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES) está em estreitíssimo 
diálogo com o ME no sentido  
de trabalhar em conjunto uma 
realidade que se reflete, natural-

“Democratizar nunca é demais”, 
diz Maria Fernanda Rollo peran-
te o número “ainda reduzido” 
de pessoas que frequentam o 
Ensino Superior em Portugal. 
“Uma realidade muito aquém da 
que seria desejável”, e que tem 
vindo a piorar desde 2011. Atrair 
mais alunos para as universida-
des e os politécnicos é por isso 
um dos maiores desafios que o 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES) tem 
de enfrentar. Mas está longe de 
ser o único. Ao  JL/Educação, a 
secretária de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior fala 
dos principais temas do setor, do 
alargamento e renovação do corpo 
docente ao combate à precarie-
dade, passando pelo Programa 
de Modernização e Valorização 
dos Institutos Politécnicos. E 
apresenta  as ‘linhas mestras’ 
da Política Nacional de Ciência 
Aberta, que deverá ser anunciada 
até ao final de 2017. Doutorada 
em História Contemporânea pela 
Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas, da Universidade 
Nova de Lisboa,  Maria Fernanda 
Rollo, 51 anos, é profª do depar-
tamento de História, investiga-
dora e presidente do Instituto 

É nossa obrigação 
criar contextos para 
que todos encontrem 
um espaço no Ensino 
Superior adequado ao 
seu percurso - dos mais 
jovens aos adultos, 
passando pelas pessoas 
com necessidades 
educativas especiais

mente, no Ensino Superior. Há 
outros dados igualmente preo-
cupantes. Sabemos que, mesmo 
entre os alunos que concluem 
o Secundário, apenas um terço 
ingressa no Ensino Superior. A 
situação é ainda  mais grave no 
Ensino Profissional em que cerca 
de 80% dos jovens que o terminam 
não entra no Superior. Além disso, 
as taxas de abandono e insucesso 
neste nível de ensino também são 
preocupantes.

Está em discussão uma proposta 
de reforma do regime de acesso ao 
Ensino Superior, apresentada pelo  
MCTES no final de 2016. É preciso 
alterar as condições de acesso?
No que diz respeito ao acesso, 
estão vários estudos a ser de-
senvolvidos. Foi apresentado um 
relatório sobre os mecanismos  do 
acesso, coordenado pelo prof. João 
Guerreiro, que deu origem a essa 
proposta apresentada pelo MCTES. 
Além deste, estão em curso dois 
trabalhos. Um estudo sobre as 
condições  de acesso, coordenado 
pelo prof. Carlos Farinha, do ISEG, 
que cruza pela primeira vez as es-
tatísticas do Ensino Superior com 
as estatísticas sociais, e ainda com 
indicadores relacionados com as 
infraestruturas e o território. E um 
outro estudo, a cargo da  Fórum 
Estudante, sobre a questão da mo-
tivação (por que fazem os alunos 
determinadas escolhas; o que os 
leva, ou não, a desistir, etc.). É 
preciso criar mecanismos mais 
justos para os alunos que querem 
prosseguir estudos.

Em que sentido?
A nossa posição relativamente ao 

“

Apostar na Ciência e no Ensino Superior 
para uma sociedade mais justa

Maria Fernanda Rollo
Nº 1211  *  Ano XXXVI  *  1 a 14 março de 2017  *  Diretor José Carlos de Vasconcelos  
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acesso ao Ensino Superior é muito 
clara. A formação dos jovens não 
deve ser feita  em função do acesso 
à Universidade, nem deve haver 
qualquer tipo de facilitismo. Mas 
devemos, como disse, criar condi-
ções de acesso mais justas.

Por exemplo?
Olhemos para o Ensino 
Profissional: os alunos que se-
guem esta via têm competências 
específicas que devem ser valo-
rizadas no momento do acesso ao 
Ensino Superior. É nossa obri-
gação criar contextos para que 
todos encontrem um espaço no 
Ensino Superior adequado ao seu 
percurso - dos mais jovens aos 
adultos, passando pelas pessoas 
com necessidades educativas 
especiais... Cabe-nos  estimular 
a formação superior do maior 
número de pessoas. É dessa capa-
citação que precisamos. Nenhum 
país se pode conformar quando 
em três jovens que concluem o 
Secundário apenas um vai para o 
Ensino Superior.

De acordo com a Pordata, temos 
hoje menos alunos matriculados no 
Ensino Superior do que há 10 anos: 
em 2006, tínhamos 367 312 mil 
e, em 2016, 356 399 mil. Como se 
explica este ‘retrocesso’?
A tendência demográfica, que 
se traduz numa diminuição do 
número jovens, explica uma parte. 
A ‘crise’ também atuou e, com ela, 
criou-se um estigma: a ideia de 
que os jovens deviam era ir tra-
balhar, que o Ensino Superior não 
dava emprego, etc. É uma visão 
que tem contornos ideológicos, 
instalou-se, e agora é uma voz in-
felizmente muito presente, da qual 
discordamos em absoluto.

Considera que existem preconceitos 
em relação ao Ensino Superior?
Sim, e é bastante preocupante 
porque sabemos muito bem que a 
formação é uma das ferramentas 
mais poderosas de democratiza-
ção, mobilidade social, bem-es-
tar e desenvolvimento. Todos os 
estudos indicam que os níveis de 
empregabilidade e de remunera-
ção aumentam consideravelmente 
quando se tem o Ensino Superior, 
já para não falar da importância 
da aquisição de competências para 
a realização pessoal.

No seu entender, o que deve ser 
feito para atrair mais estudantes 
para o Superior?
Desde logo, combater esse estig-
ma, o que passa por dar continui-
dade a programas de promoção de 
sucesso escolar e mostrar  resulta-
dos. Para que as pessoas percebam 
a importância que a formação e o 
conhecimento têm no desenvol-
vimento de uma sociedade mais 
justa e com mais bem-estar. Como 
referiu há pouco, temos neste 
momento 15% de jovens (entre os 
15 e os 29 anos) que não estudam  
nem trabalham, acabando por 
ficar enredados num novelo de 
frustrações.

Outro aspeto importante é a 
renovação do corpo docente. O que 
está a ser feito nesse sentido?
Temos, de facto, um corpo docente 
muito envelhecido, as idades estão 
em muitos casos num padrão mé-
dio superior aos 30 anos. A ‘crise’ 
também contribuiu para isso. 
Por um lado, muitos profissionais 
emigraram, encorajados aliás pelo 
governo anterior. Lembramo-nos 
todos dessa saída infeliz [do então 
primeiro-ministro Pedro Passos 
Coelho], que teve um impacto tre-
mendamente perverso, castigador 
e inaceitável. Por outro lado, não 
houve renovação do corpo docen-
te. Neste momento, estamos a criar 
várias dinâmicas para alargar e 
renovar o corpo docente. Tanto em 
2016 como agora em 2017, demos 
às universidades e aos politécnicos 
a possibilidade de contratarem 
mais docentes e estimulámos a 
entrada de mais gente no sistema 
através do emprego científico. O 
objetivo é aumentar em cerca de 

5 mil lugares o emprego científico 
em Portugal até 2020 (docentes, 
investigadores, etc.).

É também conhecida a situação 
de trabalho precário em que se 
encontram muitos investigadores.
É verdade, talvez o mais crítico 
seja o caso dos bolseiros. Ou seja, 
pessoas já com doutoramento que 
estavam no sistema  sem serem 
contratadas há muitos anos. 
Nalguns casos há mais de 10 anos, 
o que é chocante. Estamos também 
a trabalhar nisso, sobretudo no 
diploma 57/2017, que passa por 
estabelecer algo fundamental: 
uma coisa são bolsas atribuídas em 
contexto de formação (bolsas  de 
doutoramento, pós-doutoramento, 
etc.); outra coisa são trabalhos de 
investigação fora do contexto de 
formação. A proposta do MCTES é 
que estes se reflitam, efetivamente, 
num contrato de trabalho.  

Nos últimos anos, os Politécnicos 
têm defendido a possibilidade 
de ministrarem doutoramentos. 
Como está essa situação?
Antes de mais, gostava de su-
blinhar a importância da rede 
dos Institutos Politécnicos em 
Portugal. São instituições  abso-
lutamente fundamentais, desig-
nadamente para a dinâmica do 
território, sobretudo no Interior. 
Acontece que nos últimos anos 
sofreram pressões muito fortes: por 
um lado, houve uma diminuição do 

número de alunos; por outro, fo-
ram votados a uma certa menori-
zação,  passando a ser vistos como 
uma espécie de Ensino Superior de 
segunda categoria. Esse precon-
ceito levou a que os Politécnicos 
reagissem, naturalmente, no senti-
do de quererem transformar-se em 
Universidades.

Reclamaram mesmo uma nova 
designação internacional, 
denominada “Universidade de 
Ciências Aplicadas”.
Precisamente por isso. A secun-
darização dos Politécnicos foi um 
crime de lesa a pátria. São institu-
tos de grande qualidade, reconhe-
cidos internacionalmente, cuja 
relação com o território e o seu 
tecido económico, social, cultural, 
é absolutamente decisiva e vital. E 
isso deve ser acarinhado, valoriza-
do e estimulado. Daí que uma das 
primeiras medidas que lançámos 
quando chegámos ao governo 
foi o Programa de Modernização 
e Valorização dos Institutos 
Politécnicos, coordenado pelo prof. 
Eduardo Beira. Além disso, temos 
promovido uma série de fóruns e 
criámos um programa de financia-
mento a trabalhos de investigação 
em Politécnicos, coisa que lhes era 
‘vedada’. Penso que estão muito 
contentes com este caminho.

O caminho é então no sentido de 
manter e valorizar a distinção 
entre Politécnicos e Universidades?

Maria Fernanda Rollo

“

Justamente. Os Politécnicos têm 
uma missão específica: na trans-
ferência de tecnologia, conhe-
cimento, saberes; na ligação  ao 
território, designadamente com 
as empresas. Por isso, o tipo de 
formação e de investigação está 
associado a uma missão que é dis-
tinta da missão das Universidades. 
Mal estamos se os misturarmos. 
Mais vale um bom Politécnico do 
que uma má Universidade. .

Nessa perspetiva, a ministração 
de doutoramentos por parte dos 
Politécnicos faz sentido?
Penso que não. O doutoramento é 
um trabalho de investigação pró-
prio da Universidade. Não quer di-
zer que os Politécnicos não devam 
estar associados a essa formação, 
antes pelo contrário. Há muitas 
experiências de articulação entre 
Universidades e Politécnicos bem 
sucedidas, e há ainda um longo 
caminho a percorrer para estrei-
tar essa colaboração. Cá estamos 
para estimulá-la. Não devem é ser 
os Politécnicos os protagonistas 
da formação de doutoramento 
porque esta é uma competên-
cia das Universidades. O MCTES 
quer manter essa diferenciação, 
valorizando a natureza distinta da 
missão e do trabalho de ambas as 
instituições.

ABRIR A CIÊNCIA
Como analisa o desempenho de 
Portugal no Horizonte 2020 - 
Programa-Quadro de Investigação 
e Inovação da UE (2014-2020)?
Como sabemos, o desenvolvimen-
to científico mede-se a longo pra-
zo. Ora, o financiamento obtido 
através do Horizonte 2020 prova 
que Portugal teve um crescimen-
to científico extraordinário nos 
últimos 30 anos, que é reconhe-
cido internacionalmente. Temos 
hoje cientistas e instituições ao 
nível dos melhores do mundo. Há 
naturalmente muito por fazer, 
mas este Horizonte 2020 é a 
consagração da aposta, do esforço 
e do investimento em Ciência nas 
últimas décadas e do pioneirismo 
de Mariano Gago.

Já somos um país de Ciência?
Sim. Os últimos anos, com a ‘crise’ 
e a política do anterior governo, 
ameaçaram bastante a nossa posi-
ção e levaram muitos investigado-
res a emigrar. Agora é preciso um 
novo fôlego e um esforço conti-
nuado que implica, naturalmente, 
visão e vontade política.

Foi anunciada uma Política 
Nacional de Ciência Aberta. Em 
que se traduz?
A Ciência Aberta é a minha 
‘agenda’ querida. O desígnio 
do conhecimento para todos. 
Portugal tem tido um grande 
protagonismo na área do acesso 
aberto de resultados científicos, 
mas a Ciência Aberta é mais do 
que isso. O nosso desafio agora é 
a promoção do acesso aberto não 
só dos resultados mas também 
dos dados científicos, partindo da 

É preciso criar 
mecanismos [de acesso 
ao Ensino Superior] 
mais justos para os 
alunos que querem 
prosseguir estudos

Nenhum país se 
pode conformar 
quando, em três 
jovens que concluem 
o Secundário, apenas 
um vai para o Ensino 
Superior

Criou-se a ideia de 
que os jovens deviam 
era ir trabalhar, que o 
Ensino Superior não 
dava emprego, etc. 
É uma visão que tem 
contornos ideológicos, 
instalou-se, e agora é 
uma voz infelizmente 
muito presente, da 
qual discordamos em 
absoluto 

A formação é uma 
das ferramentas 
mais poderosas de 
democratização, 
mobilidade social, 
bem-estar e 
desenvolvimento
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O MCTES tem como 
objetivo aumentar em 
cerca de 5 mil lugares o 
emprego científico em 
Portugal até 2020

O MCTES quer manter 
a diferenciação 
entre Universidade 
e Politécnico, 
valorizando a natureza 
distinta da missão e do 
trabalho de ambas as 
instituições

O Horizonte 2020 
é a consagração da 
aposta, do esforço 
e do investimento 
em Ciência nas 
últimas décadas e 
do pioneirismo de 
Mariano Gago

O desafio [da Ciência 
Aberta] é a promoção 
do acesso aberto não 
só dos resultados mas 
também dos dados 
científicos, partindo 
da noção de que a 
investigação que tem 
financiamento público 
deve estar ao serviço 
da sociedade

Pela primeira vez, 
estamos a trabalhar 
com a área da Cultura 
no sentido de articular 
os repositórios digitais 
da Ciência com os da 
Cultura, criando um 
grande diretório de 
repositórios nacionais 

noção de que a investigação que 
tem financiamento
 público deve estar ao serviço da 
sociedade. Trata-se de uma alte-
ração do paradigma de produção e 
partilha do conhecimento.

De que forma?
Esta ‘agenda’ veio coincidir com 
os desafios internacionais nestas 
áreas, em particular no con-
texto europeu, onde o desígnio 
da “open innovation”/“open 

science” é muito atual e exigente. 
Coincide também com o desen-
volvimento tecnológico. Parte 
disto assenta na capacitação de 
repositórios digitais nacionais, 
para que a informação seja colo-
cada e disponibilizada. E a esse 
nível só o conceito de arquivar é 
determinante. Não nos podemos 
esquecer que não vamos ter os ca-
dernos de Einstein. Os cientistas 
de hoje escrevem no digital, e isso 
implica preservação e curadoria 
da informação.

Já existe o RCAAP - Repositório 
Ciêntífico de Acesso Aberto de 
Portugal...
Sim, e não só. Temos uma rede de 
repositórios digitais excecional. 
Mas, pela primeira vez, estamos 
a trabalhar com a área da Cultura 
no sentido de articular os reposi-
tórios digitais da Ciência com os 
da Cultura, criando um grande 
diretório de repositórios nacio-
nais. Estamos também em estreito 
diálogo com os países de Língua 
Portuguesa, um espaço onde 
a circulação do conhecimento 
amplia o nosso universo para 300 
milhões de falantes daqui a uns 
anos. O objetivo é contribuir para 
a afirmação, partilha e valori-
zação da Ciência feita em Língua 
Portuguesa a nível internacional. 
E isso configura uma ferramenta 
poderosa para estimular a inves-
tigação.

Em que fase está esse trabalho?
Em abril de 2016, foi publica-
da uma resolução de Conselho 
de Ministros. Neste momento, 
estamos a trabalhar nesse com-
promisso desenhando aquilo que 
será a Política Nacional de Ciência 
Aberta, que estará disponível até 
ao final de 2017.

Pode adiantar-nos as principais 
linhas de fundo?
Está em causa a mudança do 
paradigma de produção, aces-
so e partilha do conhecimento 
através de três grandes linhas de 
ação. Em primeiro lugar, a cria-
ção de um diretório que identifi-
que todos os repositórios digitais 
nacionais (científicos e do domí-
nio da Cultura, como disse). Em 
segundo lugar, vamos alargar e 
estimular o depósito dos dados 
e dos resultados por parte dos 
investigadores. Verificamos que 
as pessoas colocam as suas teses 
no RCAAP, mas o nosso objetivo 
é que coloquem também os dados 
da investigação. Em terceiro 
lugar, queremos que haja um 
contexto de interoperabilidade 
entre os diversos repositórios 
nacionais, ou seja, criar diálo-
gos digitais possíveis entre esse 
universo, mas também pôr o 
diretório nacional a interagir 
com as estruturas de outros paí-
ses da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa. Desde logo, o 
Brasil, Moçambique, Cabo Verde 
e Timor. E no horizonte estão ou-
tros contextos linguísticos, como 
o da América Latina. J

“

“

O JL/Educação dedicou o tema do último número (1 de fevereiro) 
à direção das escolas, que incluía um inquérito, onde se registava 
as opiniões de várias figuras ligadas à ‘governação’ das escolas. 
Publicamos agora a opinião de Jorge Manuel Ascenção, presidente da 
Confederação Nacional de associações de Pais, respondendo sempre 
à pergunta:  “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 (com que diferenças em 
relação ao atual)? E porquê?”

A direção das escolas

Jorge Manuel ascenção

 O modelo de organização 
das escolas públicas 
necessita de ser pensado e 
de evoluir em concordância 
com as alterações operadas 
nas políticas educativas. 
Desde a constituição 
de agrupamentos e a 
globalização do ensino 
bem como a reorganização 
da rede escolar tem que 
implicar uma maior e mais 
eficiente dinâmica das 
estratégias de organização e 
gestão dos espaços e recuos 
escolares e dos projetos 
educativos.

A função do diretor 
funciona bem nuns casos e 
pior noutros, mas os modelos 
de direção coletiva sofria 
dos mesmos problemas. As 
lideranças dependem muito 
das pessoas. A questão que 
se pode colocar é porque a 
função do Diretor funciona 
bem com os Assistentes 
Operacionais e encontra mais 
dificuldades com os colegas 
docentes.

Um dos problemas que 
encontramos neste modelo é 
o facto dos órgãos de gestão 
das escolas não exercerem 
de forma eficaz e autónoma 
as suas competências. 
Particularmente os 
Conselhos-gerais das escolas 
estão muito condicionados 
e em muitas situações 
usurpados nos seus poderes, 
pelos Conselhos Pedagógicos.

Neste momento com 
o atual organigrama das 
escolas seria interessante 
progredir para um modelo 
de gestão partilhada e 
corresponsável. Por exemplo 
o Conselho-geral poderia 
ser um órgão equiparado 
a uma Administração da 
escola/agrupamento e que 
libertasse o Diretor para a 
responsabilidade efetiva 
de gestão pedagógica. 
Além disso também seria 

importante assumir-se uma 
verdadeira autonomia na 
gestão que se baseasse na 

apresentação de um plano de 
trabalho e correspondentes 
objetivos com a normal 
apresentação de contas 
periódica. Reconhecendo 
todos os riscos inerentes, 
tantas são as tentações 
e fragilidades humanas, 
acredito que seria uma 
estratégia para evoluir 
na qualidade do trabalho 
desenvolvido das escolas, 
pois estas estariam sujeitas 
à avaliação do cumprimento 
dos objetivos e da qualidade 
educativa demonstrada. 
Acresce que o ME e as 
suas estruturas teriam 
sempre a responsabilidade 
reguladora e de controlo 
do sistema com vista ao 
cumprimento dos objetivos 
nacionais estabelecidos e 
enquadradores das políticas 
educativas aprovadas.

É uma alteração que 
pode ser debatida, que 
coloca novos desafios e que 
com certeza obriga a sair 
da zona de conforto, mas 
cujos benefícios podem 
ser bem superiores aos 
constrangimentos. Lembro 
que não é nada de novo pois 
muitas escolas e inclusive as 
universidades aproximam-se 
dum modelo similar.J

Jorge Manuel Ascenção

Um dos problemas 
que encontramos 
neste modelo é o 
facto dos órgãos de 
gestão das escolas não 
exercerem de forma 
eficaz e autónoma as 
suas competências. Os 
Conselhos-gerais das 
escolas estão muito 
condicionados 
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Cristina Loureiro*

INQUIETAÇÕES 
PEDAGÓGICAS

¶ Vivemos tempos líquidos. 
A ideia de estado líquido, por 
oposição à solidez representada 
pelos estados de certeza, é 
usada pelo sociólogo Zygmunt 
Bauman para encarar a 
sociedade moderna. Nas 
suas palavras, a sociedade 
moderna líquida é aquela em 
que as condições de atuação 
dos seus membros mudam 
antes que as formas de atuar 
se consolidem. Situando-nos 
na educação, podemos afirmar 
que educamos e formamos 
professores para um futuro 
desconhecido. Aqueles que hoje 
estão a ser formados para serem 
professores e educadores já estão 
a viver situações novas, muito 
diferentes das que viveram 
como alunos, e vão certamente 
ter que enfrentar situações 
profissionais que hoje não 
imaginamos.

Da falta de conhecimento das 
futuras condições de atuação 
decorre naturalmente a exigência 
de gerações de professores cada 
vez mais qualificados, com a 
consequentemente necessidade 
de formação ao longo da 
vida. Em tempos líquidos são 
necessárias sólidas bases de 
sustentação. Que alicerces 
dinâmicos para a formação 
de professores que saibam 
contribuir significativamente 
para a formação das gerações 
futuras em situações que 
hoje desconhecemos, que 
transportem âncoras e saibam 
dirigir naves espaciais? Que 
exigências para uma escola 
de formação de professores 
que queira formar professores 
simultaneamente marinheiros e 
astronautas?

Gosto especialmente de 
âncoras e marinheiros, naves 

e o conhecimento trabalhado 
numa perspetiva globalizante. 
Muitas das dificuldades de 
hoje decorrem dos currículos 
não considerarem a unidade 
de cada criança ou aluno, 
sendo as várias disciplinas 
que o compõem componentes 
estanques.

O que vou desenvolver 
sumariamente de seguida, 
foca-se na formação dos futuros 
professores e educadores, mas 
da sua leitura pode depreender-
se uma evolução desejável 
dos currículos já que não é 
possível pensar na formação de 
professores em tempos líquidos 
sem alterar profundamente a 
lógica organizativa da escola que 
temos hoje. Claramente que a 
formação de professores tem que 
ter duas fases, uma inicial e uma 
de desenvolvimento profissional 
ao longo da vida.

Na fase inicial, uma formação 
baseada na realização de 
projetos, que proporcionem 
o desenvolvimento de 
competências diversificadas, 
com um foco muito forte na 
criatividade e na resolução 
de problemas. Associadas 
a estes projetos, vivências 
diversas, experiências 
abertas e culturalmente ricas. 
Experiências de trabalho 
com outros profissionais, 
preferencialmente das áreas 
sociais, como animadores, 
mediadores e educadores 
sociais, psicólogos, profissionais 
de saúde, seguramente com 
artistas e com cientistas, e 
porque não também com 
especialistas de outras 
profissões que hoje também 
são desafiadas pelos tempos 
líquidos.

No que respeita a conteúdos 
de aprendizagem, enfoque 
no conhecimento dos 
aspetos fundamentais das 
áreas científicas e artísticas, 
encarados e aprofundados a 
partir das suas experiências 
anteriores enquanto alunos até 

chegarem à sua formação inicial 
como futuros professores e 
educadores.

Tudo o que digo não é novo. 
Em Portugal são conhecidas 
excelentes experiências pontuais 
que concretizam os aspetos que 
fui referindo. Só precisamos 
de criar condições para as 
generalizar.

Defendo até ao fim do ensino 
básico dois tipos de professores, 
uns de formação essencialmente 
generalista e outros de formação 
especialista nas áreas artísticas, 
na educação física, no ensino 
de línguas estrangeiras. 
Trabalho em equipa entre 
estes professores num ensino 
básico mais curto que termine 
no 7.º ou 8.º ano. Para o ciclo 
seguinte, o secundário até ao 
fim da escolaridade obrigatória, 
professores especialistas de 
diversas áreas, talvez não 
totalmente coincidentes com 
as disciplinas atuais como nos 
habituámos a ver.

Quanto ao desenvolvimento 
profissional, ele só faz sentido 
em estreita ligação com a 
realização de projetos, com 
a possibilidade de vivências 
profissionais alternativas, 
incluindo responsabilidades 
formativas, associadas a centros 
de formação de escolas, e com 
uma forte vinculação a escolas 
de formação de professores 
e, consequentemente, com a 
investigação. 

Em conclusão, perfis de 
formação diversos. Podemos 
ter um professor de Matemática 
do ensino secundário, como eu 
fui durante anos, especialista 
de educação matemática para 
o ensino básico e que trabalhe 
em equipa com os colegas do 
ensino básico. Mas podemos 
ter também um professor de 
Matemática e Física no ensino 
secundário, ou um professor 
de Matemática e Geografia 
ou Música. Há países em 
que na sua formação inicial 
o futuro professor escolhe 
obrigatoriamente duas 
áreas distintas de formação. 
Seguramente que uma formação 
mais abrangente nos pode 
ajudar a ter uma perspetiva mais 
globalizante do conhecimento 
e a encarar os alunos como um 
todo.

Embora possa parecer 
que defendo uma utopia, há 
muito da minha experiência 
de formação de professores 
ao longo de mais de vinte e 
cinco anos com grupos muito 
diversos de alunos, tanto 
futuros professores e educadores 
como já professores, e a quem 
dedico esta singela utopia. E 
naturalmente que os professores 
das escolas de formação também 
têm que ser marinheiros e 
astronautas, nunca velhos do 
Restelo.

* Presidente da Escola Superior de 
Educação de Lisboa

espaciais e astronautas. A âncora 
está associada à profundidade, à 
segurança, a técnicas ancestrais 
mas também à simplicidade e 
à eficácia. As naves espaciais 
transportam-nos para a 
tecnologia e a sofisticação, 
para a curiosidade, os desafios, 
a vontade de enfrentar o 
desconhecido e a capacidade de 
encontrar soluções em novos 
mundos.

Mesmo correndo o risco de 
uma grande utopia nesta visão 
da formação de professores 
e educadores, marinheiro e 
astronauta são excelentes perfis 
para debater a formação em 
tempos líquidos. São perfis que 

não esgotam os traços essenciais 
de um professor e têm em 
comum o gosto por navegar. O 
professor não é, não pode ser um 
navegador solitário. Viaja com 
os seus alunos e sempre, sempre 
com outros profissionais. O 
professor é alguém insatisfeito. 
Depois do prazer de uma 
viagem bem sucedida começa 
imediatamente a preparar a 
viagem seguinte. Além disso, 
será sempre alguém ávido de 
saber.

Com os pés bem assentes em 
terra, há duas ideias chave para 
encarar a educação em tempos 
líquidos: a criança ou jovem 
tem que ser visto como um todo 

Formação de professores

Formar professores em tempos líquidos

¶ A formação de professores para o 
século XXI apresenta grandes desafios 
às Universidades e Politécnicos. Dotar 
os futuros professores de sólidos 
conhecimentos científicos baseados 
na mais recente investigação e, 
simultaneamente, da capacidade 
relacional e pedagógica que leve os seus 
futuros alunos a tornarem-se seres 

pensantes, apropriando-se criticamente 
do conhecimento e seleccionando a 
informação, é tarefa desafiadora. Que 
professores são necessários para sociedades 
globais, por vezes conflituosas, plenas de 
complexidade, que são as de hoje? Como 
garantir que futuros professores saibam 
entre-cruzar saberes? Que professores para 
o “perfil” desejável dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória? Só se compreende 
a árvore se se compreender o bosque mas, 
também, só se pode compreender o bosque 
se se compreender bem cada árvore. Quais 
as qualidades essenciais para os professores 
do século XXI? E quais as qualidades 
essenciais dos formadores de professores? 
Que ethos, que ambiente formativo nas 
instituições que formam professores?
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¶ Partilhamos, com muitos outros, 
o reconhecimento da natureza 
complexa do ato educativo e assim, 
a natureza complexa da profissão 
docente. A docência é, ao mesmo 
tempo, uma atividade intelectual e 
uma atividade ética; uma atividade 
técnica e uma atividade relacional. 
Sendo a docência também uma 
profissão de serviço, ela é simul-
taneamente, uma ação de ensino e 
uma ação de cuidados; tem, na ação 
quotidiana, dimensões técnicas, 
mas também dimensões artesanais, 
dimensões intelectuais mas também 
dimensões artísticas. 

Assim, a formação dos pro-
fessores é uma ação complexa. 
O processo de academização da 
formação de professores nas últi-
mas décadas do século anterior, 
foi entendido como a progressiva 
subordinação das instituições de 
formação de professores à lógica de 
ação tradicional do ensino superior 
em detrimento da lógica inerente a 
uma formação profissional.

O ensino superior tradicional tem 
sido caracterizado institucionalmen-
te por uma cultura académica basea-
da predominantemente na com-
partimentação disciplinar, numa 
fragmentação do poder centrado 
em territórios de base disciplinar 
e num individualismo competitivo 
que dificulta a coordenação docente 
e obstaculiza posturas solidárias. 
Esta cultura institucional desvalo-
riza muitas vezes as componentes 
profissionais da formação e pro-
move frequentemente uma versão 
corporativa da autonomia coletiva e 
uma versão narcísica da autonomia 
individual. 

Neste processo de academização, 
as instituições tendem a apresentar 
uma visão reducionista da docência 
como uma atividade quase exclu-
sivamente intelectual. Essa visão 
reducionista não representa a visão 
profissional da docência que é mais 
complexa e mais multifacetada, não 
incorpora a dimensão essencial de 
serviço e de desenvolvimento huma-
no que ser professor comporta.

 A compartimentação discipli-
nar na qual assenta a organização 
do ensino representa um processo 
simplista de divisão de tarefas na 
formação de um profissional; é um 
processo de simplificação que não 
reflete a complexidade quer da ativi-
dade docente quer dos contextos em 
q1ue se desenvolve.

Percebemos melhor isso quando 
analisamos a natureza dos processos 
da componente teórica da forma-
ção inicial e os comparamos com a 
complexidade da componente de 
formação prática na formação ini-
cial. Miguel Zabalza (1989) refere o 
fenómeno da “hipertrofia funcional 
das práticas”. Os professores da 

componente teórica esperam que 
essa formação inicie os estudantes 
a toda a complexidade da docência 
e da vida nas escolas, libertando-os 
dessa responsabilidade. Libertando 
todo o processo de ensino superior 
desse compromisso e deixando es-
paço muito limitado para a formação 
prática.

O mesmo processo de simplifi-
cação é desenvolvido na pedagogia 
predominante na formação inicial – 
uma pedagogia transmissiva que, ao 
valorizar a transmissão de conteú-
dos, apresenta o ensino como uma 
atividade inteiramente previsível e 
controlável construída na base do 
modelo industrial.

A produção em massa baseada 
no modelo industrial exigiu uma 
pedagogia completamente planea-
da, baseada em unidades singulares 
de conhecimento sequencialmente 
acorrentadas e montadas em está-
gios pré-determinados de progresso 
da aprendizagem (anos escolares). 
A produção de massa requereu uma 
pedagogia onde as diferentes neces-
sidades e interesses dos estudantes, 
as suas diferentes competências e até 
os diferentes ritmos de progressão 
fossem desvalorizados ou ignorados. 
Neste contexto, o ritmo de ensino 
é determinado pela aprendizagem 
esperada de um estudante abstrato 
médio, e não pela aprendizagem real 
de estudantes concretos numa sala 
de aula. Uma vez que a responsabi-
lidade pela aprendizagem é quase 
exclusivamente dos estudantes, o 
ritmo de transferência do conteúdo é 
pré-determinado e independente do 
seu sucesso. A compartimentação da 
vida escolar em relação à vida social 
e de família - separando a apren-
dizagem da vida - permite à escola 
assumir uma uniformidade acadé-
mica e social, sustentando assim o 
modo transmissivo (Formosinho & 
Oliveira-Formosinho, 2017).

A reivindicação do direito à 
diferença e a consequente valori-
zação das diferenças na sociedade 
pós-moderna requer a integração 

dessas diferenças no currículo escolar 
e a sua consideração como elemento 
enriquecedor do processo de cons-
trução do conhecimento de si, do 
outro e do mundo. Essa valorização 
não se deve fazer apenas de modo 
episódico, quase sempre superficial e 
cingida a aspetos “folclóricos”, nem 
corresponder apenas à adição de no-
vos conteúdos, de modo cumulativo, 
sem questionamento da perspectiva 
dominante. Esta abordagem trans-

formativa requer uma pedagogia 
transformativa, uma “pedagogia da 
equidade”, que envolve os estudantes 
no processo de construção e produ-
ção de conhecimentos e transforma, 
não apenas as relações do estudante 
com o conhecimento, mas tam-
bém as relações entre estudante e 
professor. 

Neste sentido, a “pedagogia 
da equidade” promove também a 
interação entre as culturas como 
condição de crescimento de todos 
os sujeitos e dos grupos sociais a que 
pertencem e, ao mesmo tempo, con-
tribui para a diminuição do precon-
ceito social, étnico, nacional, regional 
ou de género.

Há uma tensão entre a cultura 
predominante da instituição de ensi-
no superior baseada na produção de 
conhecimento abstrato e a formação 
de profissionais de desenvolvimento 
humano que tem no seu âmago a 
promoção de competências inter-
pessoais. Há uma tensão entre uma 
instituição baseada na especializa-
ção disciplinar estrita e a formação 
de professores como profissionais 
de desenvolvimento humano num 
sistema social complexo como é o 
sistema educativo. A formação de 
professores como profissionais de 

desenvolvimento humano numa 
sociedade complexa, multicultu-
ral e inclusiva requer uma visão do 
mundo, do homem e da construção 
do conhecimento.

Este dilema na formação dos 
professores é também um dilema do 
ensino superior no mundo atual – ser 
capaz de produzir conhecimento 
praxeológico e incentivar a reflexão 
crítica, promover de forma integrada 
as dimensões éticas e técnicas da sua 
missão. É essencial criar uma cultura 
superior de formação profissional 
para poder construir instâncias 
relevantes para a transformação das 
práticas. 

Para isso é essencial articular ensi-
no, intervenção e investigação sobre 
as problemáticas profissionais. Deste 
modo, poderia ser criado um fluxo 
constante de produção de conheci-
mento profissionalmente relevante 
e rigoroso. Deste modo se poderia 
pôr ao serviço da construção de uma 
escola inclusiva e multicultural a di-
mensão essencial de ensino superior 
que é a produção de conhecimento. 

* Professor catedrático aposentado da 
Universidade do Minho e professor da 
Universidade Católica Portuguesa.

links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com 

inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt 

www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas

www.youtube.com/user/inquietPedagogicas

A complexidade da formação de profissionais  
de desenvolvimento humano

João Formosinho*
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“

César Bona

Despertar os mestres 
João Couvaneiro

 Diz-se que terra pequena não faz 
homem grande. A ideia subjacente a 
esta afirmação é que a prosperidade, 
o desenvolvimento, a transformação 
positiva e a força motriz da civi-
lização, são produto do encontro. 
Alegadamente, esta possibilidade 
de partilha está mais presente nos 
grandes aglomerados do que nos 
pequenos lugarejos. Esse adágio en-
cerra ainda a ideia de que nas aldeias 
faltam desafios, faltam vivências, 
falta mundo. Mas talvez não seja 
sempre assim…

Talvez dos lugares mais insignifi-
cantes se possa ver “quanto da terra 
se pode ver do Universo…” Talvez 
por isso, como escreveu Fernando 
Pessoa, uma pequena aldeia possa 
ser “tão grande como outra terra 
qualquer”. Peremptório, o poeta 
interpela-nos sugerindo que cada 
homem é do tamanho daquilo que 
vê e não do tamanho da sua altura. 

Homem alto e grande, de vistas 
amplas e abertas ao horizonte, o 
professor César Bona nasceu em 
Ainzón, um pequeno vilarejo espa-
nhol de 1200 habitantes, no sopé da 
Serra de Moncayo, na planície do rio 
Huecha. Saído da sua pequena aldeia 
para completar estudos e contem-
plar o mundo, o percurso que seguiu 
fez dele professor dos primeiros 
anos de escolaridade. Vencendo os 
acanhados limites das possibilida-
des com que se deparou, procurou 
encarar os problemas da educação 
como desafios.

A caminhada que foi fazendo foi 
sendo marcada por diversas escolas, 
na província de Saragoça, onde foi 
tomando contacto com realidades 
distintas, mas onde pontuaram ex-
periências em estabelecimentos de 
ensino com poucos alunos, em zonas 
rurais, com um número significativo 
de crianças de origem cigana.

Este professor, oriundo de uma 
terra pequena e que quase sempre 
leccionou em terras pequenas, viria 
a ser nomeado para o Global Teacher 
Prize de 2015. O prémio instituído 
pela Fundação Varkey, para reco-
nhecer professores de todo o mun-
do, é um galardão que visa destacar 
o papel importante que os docentes 
desempenham na sociedade.

A nomeação para o prémio 
provocou um autêntico tsunami 
mediático que, segundo César Bona, 
alterou a sua forma de encarar a 
profissão. As  solicitações para en-
trevistas e participações em debates 
públicos obrigaram-no a elaborar e 
refletir sobre as suas práticas docen-
tes, os seus princípios pedagógicos e 
a sua visão sobre a escola. O livro A 
Nova Educação é, em parte, produto 

dessa experiência, dessa reflexão e 
desse amadurecimento.

A obra agora publicada em 
Portugal, percorre os projetos peda-
gógicos que César Bona foi realizan-
do. No livro conta as suas histórias 
de quando era aluno e de quando 
foi professor. Conta a história da 
sua vida, revelando nela o que se 
constituiu como essencial para ser o 
professor que é. Destaca os profes-
sores que o marcaram e defende que 
os professores devem manter viva a 
memória da própria infância.

Todo o mediatismo associado à 
nomeação para o Global Teacher 
Prize está cheio de exageros. Nessa 
exaltação são destacados a ação e o 
empenho dos professores reconhe-
cidos. São enfatizados, com maior 
ou menor justiça, os méritos dos 
selecionados. Seguramente, todos os 
professores gostam de ser reconhe-
cidos por aquilo que são, por aquilo 
que fazem, por aquilo que dão. Mas 
talvez nenhum se sinta, verdadeira-
mente, melhor do que a maior parte 
dos seus colegas. 

Imbuída de espírito mediático e 

comercial surge uma inscrição na 
capa do livro, que se refere a César 
Bona como “o professor que está a 
revolucionar a escola”. Não obstan-
te, nas ideias que defende e nas prá-
ticas pedagógicas que implementa, 
habitam muitas influências e muitas 

referências. Ninguém sozinho é 
capaz de mudar o mundo, a escola, o 
sistema educativo ou sequer a aldeia 
em que vive. É o próprio César Bona 
que reconhece que há muitos pro-
fessores que poderiam ser nomea-
dos, por também desenvolverem 
trabalhos maravilhosos.

Todos somos seres compósitos. 
Todos nos construímos na interação 
com os outros. Todos integramos, de 
forma mais ou menos evidente, as 
coisas com que nos cruzamos. Todos 
somos as aprendizagens relevantes 
que fizemos, os livros que lemos, 
as coisas que vivemos. Mesmo que 
disso não tenham consciência, 
os professores são membros de 
linhagens de ideias, de conceitos de 
escola, de conceções pedagógicas, 
de comunidades de práticas e visões 
do mundo, a que dão continuida-
de e que às quais eventualmente 
acrescentam algo de seu. Por mais 
inovadores que sejam, serão sempre 
dos mais dignos portadores da luz do 
conhecimento, mas provavelmente 
nenhum professor sério reclamará 
o mérito de ter descoberto o fogo ou 
de ter inventado a roda.

Coloquial e acolhedor, César 
Bona apresenta uma simplicidade 
desconcertante. O seu discurso é 
despojado e solto, comovente até! As 
páginas do seu livro são como janelas 
que nos permitem perscrutar as suas 
aulas. Lê-lo revela-se um exercício 
ágil e leve, mas desafiador. Talvez a 
coisa mais fascinante do livro sejam 
os exemplos, as ideias, as situações 
de aprendizagem, que provocam as 
rotinas e convenções. A obra revela o 
enorme entusiasmo com que vive a 
profissão docente, dando um teste-
munho do desassossego que o autor 
sente face aos constrangimentos que 
normalmente limitam a relevância e 
o alcance social do ato educativo.

Como outros, defende que cada 
criança deve ter um papel, uma 
responsabilidade e um envolvimento 
ativo. Dessa forma, pela aprendi-
zagem da participação quotidiana 
em contexto escolar, a criança pode 
desenvolver hábitos e práticas de 
intervenção social, percebendo que 
pode (e deve) exercer uma cidada-
nia ativa, logo desde a infância. Isto 
porque as crianças não são apenas os 
adultos do futuro, são os habitantes 
do presente. 

Para César Bona o respeito é o 
princípio fundamental do processo 
educativo,  por isso afirma que “não 
podemos subestimar a tarefa de lhes 
ensinar a empatia.” É necessário 
trabalhar com as crianças o respeito 
por si próprias,  pelos outros e pelo 
local onde vivem. Nesse contexto, 
importa educar para a sensibilidade 
e para a inclusão, em cooperação e 
não em competitividade. Ao longo 

da obra revela uma crença profunda 
na capacidade criadora e transfor-
madora das crianças, acreditando 
que para que esse potencial se liberte 
é necessário remover constrangi-
mentos e regras sem sentido que, 
muitas vezes integram as práticas 
escolares. Valoriza a cumplicidade 
do professor com os alunos, dando 
autonomia às crianças, mas respon-
sabilizando-as e reconhecendo-as 
por aquilo que fazem.

Alerta para a importância de se 
abandonar a dimensão hierárquica 
e solene dos papéis de professor e 
aluno, que os separa e afasta.

Desafia os professores a aban-
donarem a ideia de que as apren-
dizagens possam ocorrer apenas 
em contextos que o conhecimento 
que compartimente; em contextos 
em que se separe a matemática, das 
línguas, das ciências sociais, das 
ciências físicas e naturais, das ex-
pressões artísticas e físico-motoras. 
A curiosidade sobre um assunto leva 
a indagar todas as suas dimensões, 
a aprendizagem por ela movida não 
pode ficar encerrada nos limites 
estanques de uma área do saber. 

As crianças gostam de se sentir 
no papel de investigadores. Os pro-
fessores  devem inspirar e desafiar, 
todos os dias, os seus alunos. Para 
tal os docentes devem ser também 
seres curiosos, permanentemente 
movidos pelo desejo de aprender. 
Como afirma “devem ter dentro de 
si um motor de busca, repleto de 
perguntas”

Para levar as crianças a amar os 
conteúdos das aulas, os professores 
têm também de amar as coisas que 
ensinam.

Educar para a esperança e para 
a ação é outro desafio que lança aos 
professores. Para tal, importa que 
cultivem uma atitude positiva e 
apaixonada, preenchendo a sua vida 
de exemplos que as crianças possam 
imitar. Entende que para ser bom 
professor é necessário “saber muitas 
coisas. Porém não é suficiente pos-
suir o conhecimento. É preciso saber 
partilhá-lo e chegar a quem nos 
escuta”. Alerta também para a im-
portância dos professores ouvirem a 
verdadeira voz dos alunos, presta-
rem atenção àquilo que as crianças 
pensam pela sua própria cabeça. 

O livro de César Bona merece ser 
lido por todos os que, de alguma for-
ma, participem na vida das escolas 
e ambicionem a transformação da 
educação. Será particularmente útil 
para despertar os mestres, mobili-
zando os professores para que não se 
deixem desencantar e não se esque-
çam da magia da profissão.J

César Bona Um dos 50 melhores professores do mundo, de acordo  
com o Global Teacher Prize

Os professores  devem 
inspirar e desafiar, 
todos os dias, os seus 
alunos. Para tal devem 
ser também seres 
curiosos, movidos pelo 
desejo de aprender. 

Educar para a 
esperança e para a ação 
é outro desafio que 
lança aos professores

› César Bona,
A NOVA 
EDUCAÇÃO
Ed. Objetiva, 252 pp, 
15,50 euros
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fatiota lindíssima e que o meu pai 
me trouxe de uma das suas via-
gens, estava bem guardada para 
que eu não a estragasse. Passou 
a ser uma ‘aluna’, muito atenta 
e sossegada , tal como os alunos 
desses tempos, se não levaria 
umas reguadas! As outras eram 
de  papel, daquelas que se vestiam 
a meu gosto e que eu comprava, 
na Casa dos Santinhos. Achei que 
este meu novo papel me assentava 
perfeitamente. 

Terminada a 4ª classe, só eu 
e outra menina tivemos o privi-
légio de prosseguir os estudos. 
Sim, porque antes do 25 de Abril 
havia poucas escolas e muitas 
delas, não eram acessíveis a todos! 
Eu, porque a minha madrinha 
que morava na Encarnação onde 
passava a carreira do ‘’Sardinha’’ 
da Empresa Viação Mafrense e 
que, todos os dias, de manhãzinha 
muito cedo, me levava para Torres 
Vedras. As saudades da minha 
mãe e do meu pai eram tantas, 
mas lá fui em busca do meu sonho 
e tinha apenas dez aninhos. O meu 
avó Sá, outra referência na minha 
vida, ficaria muito feliz. A neta 
prosseguia os seus estudos!

Passados uns anos, a Torres Ve-
dras regressei, mas já como pro-
fessora e onde estou a lecionar os 
5º e 6º anos de Português na Escola 
do 2º e 3º ciclos Padre Francisco 
Soares, agora inserida no Agru-
pamento Madeira Torres e onde já 
lecionei a disciplina de Francês há 
uns 15 anos, mas que  deixou de 
ser a primeira língua estrangeira, 
como acontecia em 1976,  para  
passar a ser a terceira. 

A minha experiência como 
professora atravessa três gerações 
de alunos e três momentos de 
práticas pedagógicas bem dife-
renciadas: de 1976 a 1992, antes da 
implementação dos Novos Progra-
mas de Português; de 1992 a 2008, 
ano em que as políticas educativas 
sofrem grandes alterações, não 
propriamente, a nível de reformas 
curriculares mas, a nível do que é 
exigido ao professor: muito tempo 
na  escola, rodeado de papéis e em 
que o sua papel começa a ser cada 
vez mais desvalorizado, desres-
peitado e desgastante, em que lhe 
sobra muito pouco tempo para 
as tais atividades tão necessárias 
para a construção dos saberes dos 

A paixão de ensinar!
Maria Odília do Nascimento Sá Piteira

¶
Maria Odília do 

Nascimento Sá Piteira, 
60 anos, licenciada em 
em ensino na área de 

Português/Francês, com 
o Diplôme de la Langue 

Française-Alliance 
Française, é atualmente 

professora do grupo 
210, do Quadro da 

Escola Padre Francisco 
Soares, do Agrupamento 

Madeira Torres, de 
Torres Vedras

projeto relacionado com leitura 
e escrita e do qual resultou um 
prémio para a nossa escola, para a 
aquisição de obras a serem estu-
das, no âmbito do Plano Nacional 
de Leitura;

a partir de  2007, dinamização 
da Semana da Leitura com a parti-
cipação de um escritor convidado, 
de outros elementos da comu-
nidade educativa e com muitas 
e variadas atividades de leitura/
escrita. Uma semana de referência 
na nossa escola;

em 2008, a Editora/Gráfica Teto 
de Nuvens apresentou um Projeto 
do Plano de Leitura às escolas  para 
publicação de um livro com traba-
lhos dos alunos. Aceitei o desafio e 
deu-me imenso prazer ver e crescer 
o que seria o livro Histórias e Contos 
da Escola Padre Francisco Soares. 
Este projeto só foi possível porque, 
ao longo de vários anos letivos, fui 
guardando os textos que viriam 
a fazer parte do livro e outros que 
foram, na sua maioria, selecionados 
pelos vários grupos de trabalho das 
minhas turmas como “Os melhores 
textos livres do mês”. O lança-
mento, na Biblioteca Municipal, 
foi um momento indelével. Estes 
textos proporcionam-nos excelen-
tes momentos de leitura, nas aulas 
de Português e noutros eventos de 
leitura/escrita, entre vários, destaco 
a festa anual de Natal no Lar de S. 
José, onde são de leitura obrigatória; 

em 2014 participei no Dia Inter-
nacional das Histórias de Vida, no 
Museu de Torres Vedras, a convite 
da Fábrica das Histórias – Casa 
Jaime Umbelino : Retalhos - no co-
ração da minha infância, vivências 
dos nossos séniores quando crian-
ças, contadas e musicadas  pelos 
meus alunos (em maio, estarei 
num projeto semelhante); 

em 2015 a primeira videocon-
ferência com a escritora Maria Te-
resa Maia Gonzalez, um momento 
inovador e bastante apreciado 
pelos meus alunos e pela escritora: 
O lugar das histórias – contação 
de histórias escritas e contadas 
pelos meus alunos nos Paços do 
Concelho; 

Ao longo dos vários anos leti-
vos, muitos foram os concursos 
literários em que participámos, 
com muitos trabalhos vencedores 
e publicados. Muitos destes pro-
jetos só foram possíveis porque 
resultam de parcerias com a 
nossa BECRE, com a comunidade 
educativa e instituições de Torres 
Vedras, com professores da 
minha escola a quem devo muito 
do meu trabalho, pela parti-
lha constante de materiais e de 
recursos, nomeadamente, no que 
respeita às denominadas novas 
tecnologias.

Ao selecionar algumas ativi-
dades, sinto que faltam muitas. 
Afinal, já passaram 40 anos. Atual-
mente, tenho momentos em que 
penso: “Faltam-me tão pouco anos 
para a reforma...” E tenho outros 
em que penso: “Faltam-me, ainda, 
tantos anos para a reforma...”

Ser professora, a paixão conti-
nua…J

“Quem sou eu…?”. Nasci no dia 4 
de abril de 1956, no seio de uma 
família simples, sem qualquer 
ligação ao ensino. Minha mãe 
era doméstica e acompanhou 
quase todo o meu crescimento. 
Meu pai, marítimo de profis-
são, muitas vezes ausente, mas 
sempre presente e uma grande 
referência na minha vida. Numa 
das suas viagens à Africa do 
Sul, nos anos 60, no apogeu da 
apartheid, fiquei a saber que lá os 
meninos não eram todos iguais. 
Acho que esta minha indignação, 
inconformismo e irreverência 
tão presentes na minha maneira 
de ser e que sempre teimam em  
acompanhar-me, poderá ser 
fruto destas e de outras histó-
rias de vida. Digo, com muita 
frequência, se tivesse nascido 
homem, teria sido um homem 
do mar, tal como o meu pai, mas 
nasci mulher…

Frequentei o Ensino Primário 
na Ericeira, terra de homens do 
mar, onde concluí a 4ª classe com 
distinção, obtida no exame, feito 
em Mafra. Recebi o meu primeiro 
relógio, um ‘’Cauny Prima’’, que 
o meu pai me trouxe das suas 
viagens. Que vaidosa me senti!  
Durante os quatro anos que fre-
quentei a Escola Primário, sempre 
estive na fila das ’Boas’ junto à 
parede. Havia a fila das ’Assim-
-assim’, no meio, e a das ’Burras’ 
junto à janela. Falo no feminino, 
mas o mesmo se passava com os 
meninos, só que não era permitido 
que nos juntássemos. Eles tinham 
aulas na outra metade do edifício. 
Na referida fila, estavam as meni-
nas que davam no ditado mais de 
três erros, não decoravam os reis 
e os seus cognomes, os rios,  as 
serras, as linhas de comboio, etc. e 
que levavam muitas reguadas! Ah! 
E tínhamos de ter a letra muito 
bonita e redondinha.

 A professora, para conseguir 
que estes alunos superassem 
algumas das suas dificuldades, 
adotou uma estratégia: uma me-
nina da fila das ’Boas’ levava para 
a sua casa uma menina da fila das 
’Burras’ para a ajudar nos T.P.Cs. 
Eu fui uma das contempladas e, 
ainda hoje, me dou com a minha 
‘aluna’, embora ela não goste de 
falar sobre o assunto. 

Estará esta vivência rela-
cionada com a profissão que eu 
escolhi de paixão? Evidentemente! 
Gostei muito deste meu papel de 
‘’professora’’ e comecei a sonhar e 
a substituir algumas brincadeiras 
na rua por outras: ficar em casa a 
brincar ‘’Às alunas e à professora’’ 
com bonecas. Uma delas, a única 
que eu tinha com cabelo e uma 

alunos, acrescentando, tam-
bém, que estamos perante uma 
realidade bem diferente: outros 
alunos, outros encarregados de 
educação, outros valores; e de 
2008 até hoje. Neste, terceiro 
momento, frequentei, durante a 
ano letivo de 2009/2010 a Ação 
de Formação Contínua, “Forma-
ção para os Novos programas de 
Português do Ensino Básico”, que 
não trouxeram inovações, face às 
práticas pedagógicas utilizadas.

Nestes três momentos, com 
especial revelo para estes dois 
últimos, muitos foram os projetos 
e as atividades desenvolvidas que 
recordarei com muito prazer. Nos 
vários cargos que tive, destaco 
o de coordenadora do Plano 
Nacional de Leitura e de depar-
tamento, e de diretora de turma, 
pela possibilidade que me deram 
na concretização de projetos. E é 
com alguma dificuldade que passo 
a destacar: em 1998, “Se eu fosse 
diretor do Expresso…” - concurso 
de âmbito nacional, inserido na 
comemoração dos 25 anos do 
jornal e que consistiu na realiza-
ção de uma 1ª página, com notícias 
e ilustrações elaboradas pelos 
meus alunos do 5ºano, utilizando 
um programa de computador. A 
participação neste concurso só 
foi possível porque o centro de 
Formação das Escolas de Torres 
Vedras, cuja diretora, a professora 
Teresa Lamy, se disponibilizou e 
nos deu a formação, no âmbito das 
denominadas ‘novas tecnologias’. 
Não foi fácil conjugar os textos 
noticiosos, a arte e o muito tempo 
necessários. A era dos computa-
dores ainda estava pouco difun-
dida. Foi-nos atribuído um prémio 
especial para os alunos mais 
jovens e a satisfação foi total;

a partir de 1999, através de um 
plano de desenvolvimento pessoal 
mensal “Ler, escrever, pesquisar’’, 
proporciono aos meus  alunos um 
envolvimento autónomo no pro-
cesso ensino/aprendizagem, uma 
reflexão sobre a sua aquisição de 
conhecimentos e competências, 
um balanço das suas aprendiza-
gens e a aquisição de métodos au-
tónomos de trabalho  e de gestão 
temporal;

em 2007, a Fundação Calouste 
Gulbenkian lançou um desafio às 
escolas para apresentação de um 
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A L M A D A

Teatro Municipal Joaquim Benite
Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
T As Aventuras de Guinhol
Teatro para a infância. Encenação 
de Teresa Gafeira. Interpretação 
de Anabela Ribeiro, Bernardo Souto,
Isac Graça, Nuno Fonseca e Vera Santana.
SÁB., ÀS 16H; DOM ÀS 11H.
até 5 de marco
M Lili Berlim
3 e 4 de março – 22h
M La Clemenza di Tito
De Wolfgang Amadeus Mozart. 
Pela Orquestra Metropolitana de 
Lisboa e Coro De Câmara Lisboa Cantat, 
sob a direção musical de Pedro Amaral.
5 de março – 16h
T Marcha Invencível
Texto de João Pedro Mamede. 
Encenação de João Pedro Mamede. 
Interpretação de Ana Valente, Catarina 
Rôlo Salgueiro, Francisco Hestnes, 
Frederico Serpa, Inês Laranjeira, entre outros.
10 e 11 de março – 21h
12 de março – 16h
M Deolinda
11 de março – 21h

A N G R A D O H E R O Í S M O

Museu de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800
E José Nuno da Camara 
Pereira: um Sisifo Feliz
até 16 de abril

B E J A

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

B R A G A

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
T Encontrar o Sol
De Edward Albee. Encenação de Ricardo 
Neves-Neves. Interpretação de Cucha 
Carvalheiro, Custódia Gallego, Luís 
Gaspar, Marques D’Arede, entre outros. 
3 de março – 21h30
M Filipe Catto
4 de março – 21h30
M Rodrigo Leão e Scott Matthew
11 de março – 21h30
T Commedia a la Carte: Circus
14 e 15 de março – 21h30

B R A G A N Ç A

Centro de Arte Contemp. Graça Morais
R. Abílio Beça, 105. Tel.: 273 302 410
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H30

E Eduardo Souto de 
Moura: Proporção e Desígnio
até 28 de maio
E Graça Morais - Diários sem 
Ordem: As Imagens e as Palavras
até 4 de junho

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

E Outono
Exposição de artes plásticas de Welington Dias.
até 15 de março

C A L D A S D A R A I N H A

Centro de Artes das Caldas da Rainha
R. Dr. Ilídio Amado. Tel.: 262 840 540
2ª, 4ª A 6ª, DAS 9H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 17H30; 
SÁB. E DOM., DAS 9H ÀS 13H E DAS 15H ÀS 18H

E Texturas by Helena Pedro Nunes
até 4 de março

E Paisagens e o Mar Sempre Presente
Exposição de pintura de Paulo Serra.
11 de março a 2 de abril
E …A Presença de Momentos 
em Espaços Permanentes
11 de março a 1 de abril
M Bossa & Outras Novas
4 de março – 23h
T Embarcação do Inferno
De Gil Vicente. Produção A Escola 
da Noite / Centro Dramático de Évora.
11 de março – 21h30
A Companhia Nacional de Bailado - No
Escuro do Cinema Descalço os Sapatos
15 de março – 15h (escolas) e 21h30

Museu José Malhoa 
Parque D. Carlos I. Tel.: 262 831 984
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 17H30

E World (Di)visions 30X30 - 
Reflexos do Mundo e Índia
Exposição de fotografia de 
Ni Francisco e Luís Lobo Henriques.
até 12 de março

C A S C A I S

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

E Sílvia Patrício: Humanário
até 19 de março
E Roque Gameiro:
Uma Família de Artistas
até 22 de março
E MAN | Uma Viagem Simbólica: 
Bairro Histórico de Cascais
até 16 de abril

C O I M B R A

Galeria Almedina 
Arco de Almedina. Tel.: 239 840 754
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 18H; SÁB. E

DOM., DAS 10H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 18H

E Um Regresso Feliz
Exposição de pintura de Mário Couto.
até 12 de março

Teatro Académico de Gil Vicente
Pç. da República. Tel.: 239 855 630
M Orquestra Académica 
da Universidade de Coimbra
André Granjo – direção musical.
1 de março – 21h30
M Yolanda Soares: Royal Fado
3 de março – 21h30
T Na Ponta da Língua
Cocriação e interpretação Márcia Lança, 
Marta Félix, Ricardo Vaz Trindade, 
Utentes do Centro de Dia 25 de Abril.
8 e 9 de março – 18h30
M Recital de Piano 
por Lubomyr Melnyk
10 de março – 21h30

E L V A S

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

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

E S P I N H O

Auditório de Espinho
R. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M Um Ao Molhe: Emmy 
Curl / Surma / Joana Guerra
4 de março – 21h30
M Pascal Pinon
10 de março – 21h30
T Festival Mar-Marionetas 2017: Jaren
Pelo Yumehina Theater.
11 de março – 21h30

É V O R A

Casa de Burgos
R. de Burgos, 5. Tel.: 266 769 450
E A Cidade da Participação - 
Processo de Reabilitação 
da Ilha da Bela Vista – Porto
até 14 de março

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

E A Reserva das Coisas 
no seu Estado Latente
Mostra de trabalhos de Fernanda Fragateiro.
até 28 de abril

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

3ª A DOM., DAS 9H30 ÁS 17H30

E Curiosidades de 
D. Frei Manuel do Cenáculo
3ª A DOM., DAS 9H30 ÀS 17H30
até final de abril
E Legado Francisco Barahona Fernandes
até dezembro

F A R O

Teatro das Figuras
Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
M Festival Internacional 
de Guitarra de Faro: Noite Ibérica
Com Oscar Gúzman Trio (Espanha)
e Duo de Paulo Soares (Portugal).
4 de março – 18h
M Coro Gulbenkian
Obras de J.S. Bach.
5 de março – 18h30
M The Legendary Tigerman & Pedro Maia
11 de março – 21h30
M Os Músicos de Bremen
Pela Orquestra Clássica do Sul. 

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
1  a  1 4  d e  m a r ç o   2 0 1 7

V e r a n e a n t e s
Nuno Cardoso regressa à dramaturgia russa, com texto de Maksim Gorki. De 9 a 18 de março no Teatro Nacional de São João

Y o l a n d a  S o a r e s :  R o y a l  F a d o
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

Narração de Linda Valadas.
Obras de Ross, Coates, Williams.
12 de março – 12h
M Festival Internacional de Guitarra 
de Faro: Talisman e Peter Finger
Com Duo Boutros Cruzado / Talisman 
(França) e Peter Finger (Alemanha )
12 de março – 12h

F U N C H A L

Museu Henrique e Francisco Franco
R. João de Deus, 13. Tel.: 291 211 090
2ª A 6ª, DAs 9h30 às 18h

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

G O N D O M A R

Lugar do Desenho - 
Fundação Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªA 6ª, DAs 14h30 às 18h30; 
sáB. E DOm., DAs 14h30 às 17h30

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Teatro Municipal da Guarda
R. Batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E Uma Pequena Esperança
Exposição de desenho e pintura de Pedro Amaral.
3ª A 5ª, DAs 16h ás 19h E DAs 21h às 23h; 
6ª E sáB., DAs 16h às 19h E DAs 21h às 24h

até 25 de março
M Quarteto Rodrigo Amado
3 de março – 21h30
T Etc... 
Por s.A. marionetas.
4 de março – 16h
M Vocal Acrobatics Apresentado 
por Frauke Aulbert (Alemanha)
9 de março – 21h30

G U I M A R Ã E S

Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso henriques, 701. Tel.: 253 424 700
E Bufos
Exposição de fotografia de José Almeida Pereira.
3ª A sáB., DAs 10h às 13h E DAs 14h às 19h

até 3 de junho
M Som de GMR: Gobi Bear
3 de março – 23h59
T Comer a Língua
Produção Teatro do Frio.
4 de março – 16h
T Mundo Interior
A partir do livro de Jalâl Rûmi. 
Autoria de João Garcia miguel e João 
Paulo santos. Direção de João Garcia miguel. 
Interpretação de João Paulo santos.
4 de março – 22h
T Festa de Teatro Raul Brandão
8 a 12 de março

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

E Destinerrância - O Lugar do 
Morto é o Lugar da Fotografia
Exposição de fotografia de Edgar martins.
até 4 de junho

E Rui Moreira: Os Pirómanos
até 5 de junho
E Cosmic, Sonic, Animistic. 
Coleção Permanente e Outras Obras
até 31 de dezembro

Museu de Alberto Sampaio
R. Alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª A DOm., DAs 10h às 18h

E Era Preciso Agradecer às Flores
mostra de trabalhos têxteis de sofia de medeiros.
até 30 de abril

Palacete Santiago
Pç. de santiago.
TODOs Os DIAs, DAs 10h às 17h30

E Os Livros de Alberto Sampaio
até 10 de março

Í L H A V O

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

E Hermano Noronha: Meia Laranja
até 2 de abril

L A M E G O

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

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

L I S B O A

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

E Na Rua António Maria/ Da Primaz
Instituição/ … Mas Eles Conceição
Vão”. Memórias de Zeca Afonso
até 21 de março

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Pela Saúde, Aviso-te! 
Os Avisos ao Público no Portugal 
Moderno (ca 1770 - ca 1820)
até 31 de março
E Testemunhos da Escravatura
até 31 de março
E Cadernetas de Cromos: 100 anos 
do Cromo Colecionável em Portugal
Colóquio com entrada livre: 2 de março – 17h45
até 29 de abril
E & etc
até 31 de maio

Carpintarias de São Lázaro
R. de são Lázaro, 72.  
4ª A sáB., DAs 15h às 19h

E Los Carpinteros
até 1 de maio

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

M Quarteto Lacerda
Obras de J. haydn.
2 de março – 19h
M Budda Power Blues & Maria João
2 de março – 21h

M Júlio Resende
3 de março – 21h
M Rodrigo Amado Quartet
4 de março – 21h
M Orquestras e Solistas da 
Academia de Música de Lisboa
5 de março – 16h
M Tristão e Isolda
De R. Wagner. Encenação e cenografia 
de Charles Edwards. Interpretação de Erin
Caves, Elisabete matos, Kristinn sigmundsson,
Luís Rodrigues, marco Alves dos santos, entre
outros. Com o Coro do Teatro Nacional de s
ão Carlos e a Orquestra sinfónica Portuguesa.
9 de março – 18h
12 de março – 15h
M Integral dos Trios de Schubert
Pelo DsCh - schostakovich Ensemble.
11 de março – 21h
12 de março – 17h

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

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Alice Creischer
até 30 de abril
M The Rite of Trio
2 de março – 21h30
D Coniunctio 
De Pedro Ramos, Ordem do O.
3 e 4 de março – 21h30
T Hallo
Conceito, encenação, coreografia 
e interpretação de martin Zimmermann.
10 e 11 de março – 21h30

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

E Da Fuga e do Encontro: 
Inversões do Olhar
Obras da coleção de fotografia 
contemporânea do Novo Banco.
até maio

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

E José de Almada Negreiros: 
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho
E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro

M António Zambujo 
canta Chico Buarque
1, 2 e 3 de março – 21h
E Tamás Kaszás. Alegria e Sobrevivência
3 de março a 15 de maio
E Manuela Marques e Versailles. 
A Face Escondida do Sol
3 de março a 22 de maio
M Concertos de Domingo
Com a Orquestra Gulbenkian, sob 
a direção do maestro Rui Pinheiro e a 
participação de Leticia moreno (violino).
Obras de E. Chabrier, m. Ravel, P. Dukas e E. Lalo.
5 de março – 11h e 16h
M Concerto Promenade
saul Picado – piano.
Obras de C. Debussy, F. Chopin, 
s. Rachmaninoff, R. schumann.
5 de março – 16h
M Bolero de Ravel
Pela Gustav mahler Jugendorchester, 
sob a direção do maestro Lorenzo Viotti.
8 de março – 21h
M Romeu e Julieta
Pela Orquestra Gulbenkian, sob 
a direção do maestro hannu Lintu  
e a participação de Anika Vavic (piano).
Obras de P.I. Tchaikovsky, 
A. scriabin, L. van Beethoven.
9 e 10 de março – 21h
M Sinfonia de Salmos
Pela Gustav mahler Jugendorchester 
e o Coro Gulbenkian, sob a direção 
do maestro Lorenzo Viotti.
Obras de O. messiaen, I. stravinsky e A. honegger.
11 de março - 19h

Galeria Filomena Soares
R. da manutenção 80. Tel.: 218 624 122
3ª A sáB., DAs 10h às 20h

E Rui Chaves: Incêndio
até 18 de março

Galeria das Salgadeiras
R. da Atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881
3ªA sáB., DAs 15h às 21h

E Renacer
Exposição de fotografia de Eva Díez.
até 25 de março

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M @c: Lâminas
2 de março – 22h
T Have a Good Day! Opera for 10 
Cashiers, Supermarket Sounds and Piano 
Libreto de Vaiva Grainytė. 
Composição e direção musical de Lina 
Lapelytė. Encenação de Rugilė Barzdžiukaitė.
10 de março – 21h30

A a u d i o v i s u a l  »  C c o l ó q u i o s  /  c o n f e r ê n c i a s  »  D d a n ç a  » E e x p o s i ç õ e s »  M m ú s i c a »  M D m u l t i d i s c i p l i n a r e s »  N C n o v o  c i r c o  »  P p e d a g o g i a »  T t e a t r o
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MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
Todos os dIAs, dAs 12h às 20h. EnCErrA à 3ª

E Liquid Skin – Apichatpong
Weerasethakul, Joaquim Sapinho
até 24 de abril
E José Maçãs de Carvalho. 
Arquivo e Democracia
até 24 de abril
E Dimensões Variáveis - Artistas e Arquitetura
até 22 de maio

Museu Coleção Berardo
Pç. do Império. Tel.: 213 612 878
3ª A doM., dAs 10h às 19h

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

Museu da Música
r. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Cantores de Ópera:  
Coleção de Gravuras
até 31 de março

Museu de Arte Popular
Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª A doM., dAs 10h às 18; 
sáB. E doM., EnCErrAdo dAs 13h às 14h

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E A Lisboa Que Teria Sido
até 18 de junho

Museu do Oriente
Av. Brasília, doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A doM., dAs 10h às 18h; 6ª, dAs 10h às 12h

E Viagens – Itinerários 
de Memórias Silenciosas
até 5 de março
E Jun Shirasu: Azulejo 
Em Viagem 1998 > 2015
até 19 de março
E A Ópera Chinesa
Grande exposição da coleção Kwok on.
até 31 de dezembro 2018

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

E Memórias da Praia de São Torpes, Sines
até 4 de março
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa
até 31 de dezembro
M Maja: Fado é Sorte
3 de março – 21h30

Museu Nacional de Arte Antiga
r. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Desenhos de Jacopo Palma o Jovem
até 5 de março
E Domingues Sequeira. Pintor da História
até 12 de março 
E Obra Convidada: Retrato de 
D. Francisco de Moura Corte Real, 
3º Marquês de Castelo Rodrigo
até 19 de março 

E A Cidade Global. 
Lisboa no Renascimento
3ª A 5ª E doM., dAs 10h às 18h; 6ª E sáB., dAs 10h às 20h

até 9 de abril

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
r. serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Hugo Canoilas: Debaixo do Vulcão
até 26 de março
E O Gosto Parisiense no Museu
Nacional de Arte Contemporânea 
até 6 abril
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 17 de junho
E Valter Ventura: 
Observatório de Tangentes
até 7 de maio
C Guy Debord: o Cinema, 
o Pensamento e a Ação
Conferência por José Miranda Justo, 
Bruno Peixe dias e Vasco Marques, 
inserida na exposição Under the Volcano.
4 de março – 16h
C The Museum Reader: What 
Practices Should 21st Century 
Museums Pursue, How and Why? 
Conferência internacional sob inscrição 
para themuseumreader2017@gmail.com.
9 e 10 de março

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

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
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 Bobi o Cão Salsicha
Espetáculo de teatro infantil 
pela Companhia Palco de Chocolate.
12 de março – 10h30

Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A doM., dAs 10h às 18h

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
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

Museu Nacional dos Coches
Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª A doM., dAs 10h às 18h. EnCErrA à 2ª FEIrA

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

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
Todos os dias (exceto à 4ª feira), das 10h às 18h
E Chávenas / Teacups
até 28 de março
E Um Olhar Real. 
Obra Artística da Rainha D. Maria 
Pia. Desenho, Aguarela e Fotografia 
até 31 de abril

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

Picadeiro Real
Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam! Acudam!
até 30 de abril

Teatro Aberto
Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079
T O Pai
Encenação de João Lourenço. Interpretação 
de Ana Guiomar, João Perry, João Vicente,
Patrícia André, Paulo oom e sara Cipriano.
4ª A sáB., às 21h30; doM., às 16h

até 12 de março

Teatro Camões
Parque das nações. Tel.: 218 923 470
D iTMOi - In The Mind Of Igor
direção artística e coreografia de Akram 
Khan. Interpretação por artístas da CnB.
2 e 3 de março – 21h
4 de março – 18h30

Teatro da Trindade
r. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T 2 º Esquerdo
Encenação de hugo Gama. 
Interpretação de Anabela Mira e Pacas.
5ª A sáB., às 21h45; doM., às 17h

até 5 de março
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.
sáB., às 16h

até 1 de abril
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.
4ª A sáB., às 21h30; doM., às 16h30
até 2 de abril
M Domingos com Música
5 de março – 11h30
T Pedro Tochas – Descobrimentos
5ª A sáB, 21h45
9 de março a 1 de abril

Teatro de Carnide
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.
6ª E sáB., às 21h30
até 11 de março

Teatro Municipal de São Luiz
r. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
T A Tragédia Latino-Americana 
direção geral de Felipe hirsch.
Falado em português e castelhano
e legendado em português.

1 e 2 de março – 21h
T A Comédia Latino-Americana 
direção geral de Felipe hirsch.
Falado em português e castelhano 
e legendado em português.
4 de março – 21h
5 de março – 17h30
T Conversas Ouvidas Por Mero 
Acaso Numa Estação de Comboios
Por Teresa sobral & nova Companhia.
2ª A sáB., às 21h; doM., às 17h30
6 a 12 de março
M Camané e Orquestra 
Metropolitana de Lisboa
5ª A sáB., às 21h; doM., às 17h30
9 a 12 de março
M Recital por Elisabete Matos
Com natália riabova ao piano.
As receitas revertem a favor da exposição 
“Palácio no hospital… um olhar para 
a arte – Palácio nacional da Ajuda.
15 de março – 21h

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. d. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T A Visita Escocesa
Criação de Inês Barahona e Miguel Fragata. 
11, 18 de março
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
até 29 de julho 
T Tiranossauro Rex
Texto e encenação de Alex Cassal. 
Interpretação de Alfredo Martins, António
Pedrosa, Cláudia Gaiolas, Márcia Lança, 
Marco Paiva, Paula diogo, Tónan Quito.
4ª, às 19h; 5ª A sáB., às 21h; doM., às 16h

2 a 27 de março

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
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Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, dAs 14h às 18h, 4ª A doM., dAs 10h às 18h

E Arquitetura Timorense
até 9 de julho
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

Narração de Linda Valadas.
Obras de Ross, Coates, Williams.
12 de março – 12h
M Festival Internacional de Guitarra 
de Faro: Talisman e Peter Finger
Com Duo Boutros Cruzado / Talisman 
(França) e Peter Finger (Alemanha )
12 de março – 12h

F U N C H A L

Museu Henrique e Francisco Franco
R. João de Deus, 13. Tel.: 291 211 090
2ª A 6ª, DAs 9h30 às 18h

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

G O N D O M A R

Lugar do Desenho - 
Fundação Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªA 6ª, DAs 14h30 às 18h30; 
sáB. E DOm., DAs 14h30 às 17h30

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Teatro Municipal da Guarda
R. Batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E Uma Pequena Esperança
Exposição de desenho e pintura de Pedro Amaral.
3ª A 5ª, DAs 16h ás 19h E DAs 21h às 23h; 
6ª E sáB., DAs 16h às 19h E DAs 21h às 24h

até 25 de março
M Quarteto Rodrigo Amado
3 de março – 21h30
T Etc... 
Por s.A. marionetas.
4 de março – 16h
M Vocal Acrobatics Apresentado 
por Frauke Aulbert (Alemanha)
9 de março – 21h30

G U I M A R Ã E S

Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso henriques, 701. Tel.: 253 424 700
E Bufos
Exposição de fotografia de José Almeida Pereira.
3ª A sáB., DAs 10h às 13h E DAs 14h às 19h

até 3 de junho
M Som de GMR: Gobi Bear
3 de março – 23h59
T Comer a Língua
Produção Teatro do Frio.
4 de março – 16h
T Mundo Interior
A partir do livro de Jalâl Rûmi. 
Autoria de João Garcia miguel e João 
Paulo santos. Direção de João Garcia miguel. 
Interpretação de João Paulo santos.
4 de março – 22h
T Festa de Teatro Raul Brandão
8 a 12 de março

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

E Destinerrância - O Lugar do 
Morto é o Lugar da Fotografia
Exposição de fotografia de Edgar martins.
até 4 de junho

E Rui Moreira: Os Pirómanos
até 5 de junho
E Cosmic, Sonic, Animistic. 
Coleção Permanente e Outras Obras
até 31 de dezembro

Museu de Alberto Sampaio
R. Alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª A DOm., DAs 10h às 18h

E Era Preciso Agradecer às Flores
mostra de trabalhos têxteis de sofia de medeiros.
até 30 de abril

Palacete Santiago
Pç. de santiago.
TODOs Os DIAs, DAs 10h às 17h30

E Os Livros de Alberto Sampaio
até 10 de março

Í L H A V O

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

E Hermano Noronha: Meia Laranja
até 2 de abril

L A M E G O

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

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

L I S B O A

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

E Na Rua António Maria/ Da Primaz
Instituição/ … Mas Eles Conceição
Vão”. Memórias de Zeca Afonso
até 21 de março

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Pela Saúde, Aviso-te! 
Os Avisos ao Público no Portugal 
Moderno (ca 1770 - ca 1820)
até 31 de março
E Testemunhos da Escravatura
até 31 de março
E Cadernetas de Cromos: 100 anos 
do Cromo Colecionável em Portugal
Colóquio com entrada livre: 2 de março – 17h45
até 29 de abril
E & etc
até 31 de maio

Carpintarias de São Lázaro
R. de são Lázaro, 72.  
4ª A sáB., DAs 15h às 19h

E Los Carpinteros
até 1 de maio

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

M Quarteto Lacerda
Obras de J. haydn.
2 de março – 19h
M Budda Power Blues & Maria João
2 de março – 21h

M Júlio Resende
3 de março – 21h
M Rodrigo Amado Quartet
4 de março – 21h
M Orquestras e Solistas da 
Academia de Música de Lisboa
5 de março – 16h
M Tristão e Isolda
De R. Wagner. Encenação e cenografia 
de Charles Edwards. Interpretação de Erin
Caves, Elisabete matos, Kristinn sigmundsson,
Luís Rodrigues, marco Alves dos santos, entre
outros. Com o Coro do Teatro Nacional de s
ão Carlos e a Orquestra sinfónica Portuguesa.
9 de março – 18h
12 de março – 15h
M Integral dos Trios de Schubert
Pelo DsCh - schostakovich Ensemble.
11 de março – 21h
12 de março – 17h

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

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Alice Creischer
até 30 de abril
M The Rite of Trio
2 de março – 21h30
D Coniunctio 
De Pedro Ramos, Ordem do O.
3 e 4 de março – 21h30
T Hallo
Conceito, encenação, coreografia 
e interpretação de martin Zimmermann.
10 e 11 de março – 21h30

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

E Da Fuga e do Encontro: 
Inversões do Olhar
Obras da coleção de fotografia 
contemporânea do Novo Banco.
até maio

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

E José de Almada Negreiros: 
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho
E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro

M António Zambujo 
canta Chico Buarque
1, 2 e 3 de março – 21h
E Tamás Kaszás. Alegria e Sobrevivência
3 de março a 15 de maio
E Manuela Marques e Versailles. 
A Face Escondida do Sol
3 de março a 22 de maio
M Concertos de Domingo
Com a Orquestra Gulbenkian, sob 
a direção do maestro Rui Pinheiro e a 
participação de Leticia moreno (violino).
Obras de E. Chabrier, m. Ravel, P. Dukas e E. Lalo.
5 de março – 11h e 16h
M Concerto Promenade
saul Picado – piano.
Obras de C. Debussy, F. Chopin, 
s. Rachmaninoff, R. schumann.
5 de março – 16h
M Bolero de Ravel
Pela Gustav mahler Jugendorchester, 
sob a direção do maestro Lorenzo Viotti.
8 de março – 21h
M Romeu e Julieta
Pela Orquestra Gulbenkian, sob 
a direção do maestro hannu Lintu  
e a participação de Anika Vavic (piano).
Obras de P.I. Tchaikovsky, 
A. scriabin, L. van Beethoven.
9 e 10 de março – 21h
M Sinfonia de Salmos
Pela Gustav mahler Jugendorchester 
e o Coro Gulbenkian, sob a direção 
do maestro Lorenzo Viotti.
Obras de O. messiaen, I. stravinsky e A. honegger.
11 de março - 19h

Galeria Filomena Soares
R. da manutenção 80. Tel.: 218 624 122
3ª A sáB., DAs 10h às 20h

E Rui Chaves: Incêndio
até 18 de março

Galeria das Salgadeiras
R. da Atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881
3ªA sáB., DAs 15h às 21h

E Renacer
Exposição de fotografia de Eva Díez.
até 25 de março

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M @c: Lâminas
2 de março – 22h
T Have a Good Day! Opera for 10 
Cashiers, Supermarket Sounds and Piano 
Libreto de Vaiva Grainytė. 
Composição e direção musical de Lina 
Lapelytė. Encenação de Rugilė Barzdžiukaitė.
10 de março – 21h30
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MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
Todos os dIAs, dAs 12h às 20h. EnCErrA à 3ª

E Liquid Skin – Apichatpong
Weerasethakul, Joaquim Sapinho
até 24 de abril
E José Maçãs de Carvalho. 
Arquivo e Democracia
até 24 de abril
E Dimensões Variáveis - Artistas e Arquitetura
até 22 de maio

Museu Coleção Berardo
Pç. do Império. Tel.: 213 612 878
3ª A doM., dAs 10h às 19h

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

Museu da Música
r. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Cantores de Ópera:  
Coleção de Gravuras
até 31 de março

Museu de Arte Popular
Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª A doM., dAs 10h às 18; 
sáB. E doM., EnCErrAdo dAs 13h às 14h

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E A Lisboa Que Teria Sido
até 18 de junho

Museu do Oriente
Av. Brasília, doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A doM., dAs 10h às 18h; 6ª, dAs 10h às 12h

E Viagens – Itinerários 
de Memórias Silenciosas
até 5 de março
E Jun Shirasu: Azulejo 
Em Viagem 1998 > 2015
até 19 de março
E A Ópera Chinesa
Grande exposição da coleção Kwok on.
até 31 de dezembro 2018

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

E Memórias da Praia de São Torpes, Sines
até 4 de março
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa
até 31 de dezembro
M Maja: Fado é Sorte
3 de março – 21h30

Museu Nacional de Arte Antiga
r. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Desenhos de Jacopo Palma o Jovem
até 5 de março
E Domingues Sequeira. Pintor da História
até 12 de março 
E Obra Convidada: Retrato de 
D. Francisco de Moura Corte Real, 
3º Marquês de Castelo Rodrigo
até 19 de março 

E A Cidade Global. 
Lisboa no Renascimento
3ª A 5ª E doM., dAs 10h às 18h; 6ª E sáB., dAs 10h às 20h

até 9 de abril

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
r. serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Hugo Canoilas: Debaixo do Vulcão
até 26 de março
E O Gosto Parisiense no Museu
Nacional de Arte Contemporânea 
até 6 abril
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 17 de junho
E Valter Ventura: 
Observatório de Tangentes
até 7 de maio
C Guy Debord: o Cinema, 
o Pensamento e a Ação
Conferência por José Miranda Justo, 
Bruno Peixe dias e Vasco Marques, 
inserida na exposição Under the Volcano.
4 de março – 16h
C The Museum Reader: What 
Practices Should 21st Century 
Museums Pursue, How and Why? 
Conferência internacional sob inscrição 
para themuseumreader2017@gmail.com.
9 e 10 de março

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

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
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 Bobi o Cão Salsicha
Espetáculo de teatro infantil 
pela Companhia Palco de Chocolate.
12 de março – 10h30

Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A doM., dAs 10h às 18h

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
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

Museu Nacional dos Coches
Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª A doM., dAs 10h às 18h. EnCErrA à 2ª FEIrA

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

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
Todos os dias (exceto à 4ª feira), das 10h às 18h
E Chávenas / Teacups
até 28 de março
E Um Olhar Real. 
Obra Artística da Rainha D. Maria 
Pia. Desenho, Aguarela e Fotografia 
até 31 de abril

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

Picadeiro Real
Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam! Acudam!
até 30 de abril

Teatro Aberto
Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079
T O Pai
Encenação de João Lourenço. Interpretação 
de Ana Guiomar, João Perry, João Vicente,
Patrícia André, Paulo oom e sara Cipriano.
4ª A sáB., às 21h30; doM., às 16h

até 12 de março

Teatro Camões
Parque das nações. Tel.: 218 923 470
D iTMOi - In The Mind Of Igor
direção artística e coreografia de Akram 
Khan. Interpretação por artístas da CnB.
2 e 3 de março – 21h
4 de março – 18h30

Teatro da Trindade
r. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T 2 º Esquerdo
Encenação de hugo Gama. 
Interpretação de Anabela Mira e Pacas.
5ª A sáB., às 21h45; doM., às 17h

até 5 de março
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.
sáB., às 16h

até 1 de abril
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.
4ª A sáB., às 21h30; doM., às 16h30
até 2 de abril
M Domingos com Música
5 de março – 11h30
T Pedro Tochas – Descobrimentos
5ª A sáB, 21h45
9 de março a 1 de abril

Teatro de Carnide
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.
6ª E sáB., às 21h30
até 11 de março

Teatro Municipal de São Luiz
r. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
T A Tragédia Latino-Americana 
direção geral de Felipe hirsch.
Falado em português e castelhano
e legendado em português.

1 e 2 de março – 21h
T A Comédia Latino-Americana 
direção geral de Felipe hirsch.
Falado em português e castelhano 
e legendado em português.
4 de março – 21h
5 de março – 17h30
T Conversas Ouvidas Por Mero 
Acaso Numa Estação de Comboios
Por Teresa sobral & nova Companhia.
2ª A sáB., às 21h; doM., às 17h30
6 a 12 de março
M Camané e Orquestra 
Metropolitana de Lisboa
5ª A sáB., às 21h; doM., às 17h30
9 a 12 de março
M Recital por Elisabete Matos
Com natália riabova ao piano.
As receitas revertem a favor da exposição 
“Palácio no hospital… um olhar para 
a arte – Palácio nacional da Ajuda.
15 de março – 21h

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. d. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T A Visita Escocesa
Criação de Inês Barahona e Miguel Fragata. 
11, 18 de março
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
até 29 de julho 
T Tiranossauro Rex
Texto e encenação de Alex Cassal. 
Interpretação de Alfredo Martins, António
Pedrosa, Cláudia Gaiolas, Márcia Lança, 
Marco Paiva, Paula diogo, Tónan Quito.
4ª, às 19h; 5ª A sáB., às 21h; doM., às 16h

2 a 27 de março

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
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Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, dAs 14h às 18h, 4ª A doM., dAs 10h às 18h

E Arquitetura Timorense
até 9 de julho
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T Clube dos Poetas 
Vivos: Rosa Maria Martelo
7 de março – 19h
T Como Ela Morre
Texto e cocriação de Tiago Rodrigues. Criação 
e interpretação de Frank Vercruyssen, Isabel
Abreu, Jolente de Keersmaeker, Pedro Gil.
4ª, àS 19h; 5ª A SáB., àS 21h; DoM., àS 16h

9 a 19 de março

Teatro Politeama
R. das Portas de Sto. Antão, 109. Tel.: 213 405 700
T Amália – O Musical
De Filipe Lá Féria.
4ª A 6ª, àS 21h30; SáB., àS 17h E 21h30; DoM., àS 17h

até 5 de março
T A Pequena Sereia
De Filipe Lá Féria.
até 5 de março

N A Z A R É

Museu Dr. Joaquim 
Manso - Museu da Nazaré
R. D. Fuas Roupinho – Sítio. Tel.: 262 562 801
3ª A DoM., DAS 10h àS 17h30

E Paixão, de Júlio Limpinho. 
Exposição Fotográfica 
sobre a Nazaré e as suas Gentes
até 5 de março

P O R T I M Ã O

Teatro Municipal de Portimão
Lg. 1.º de Dezembro. Tel.: 282 402 470
M Choque Frontal Ao Vivo
SáB., DAS19h àS 21h

até 28 de junho
M Pedro Burmester e Mário Laginha 
4 de março – 21h30
M António Rosado com 
Orquestra Sinfónica ESART
11 de março – 21h30

P O R T O

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M João Nuno Kendall 
& Sebastião Sottomayor
2 de março – 22h
M A Quarta de Brahms
Pela orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música, sob a direção musical 

de Joseph Swensen e a participação 
de Jonathan Swensen (violoncelo).
obras de R. V. Williams, E. Elgar e J. Brahms.
3 de março – 21h
M O Gajo
3 de março – 22h

M O Desabrochar das Camélias…
Pela orquestra Sinfónica do Conservatório de
Música Calouste Gulbenkian de Braga, sob a
direção musical de Paulo Matos, orquestra de
Sopros e Coro do Conservatório de
Música Calouste Gulbenkian de Braga.
obras de Beethoven, Bizet, Ferran, haan.
4 de março – 21h30
M Lucky Chops
4 de março – 22h
M Lot
4 de março – 22h30
M Recital de Piano por Beatrice Rana
Programa: J.S. Bach, Variações Goldberg.
5 de março – 18h
M Ricardo J. Martins Guitarra Portuguesa
7 de março – 19h30
M Mafalda Veiga: Praia
8 de março – 21h
M Harmos Festival: Piano 4 
Mãos, Effra Piano T, Trio Rarus
8 de março – 21h30
M Harmos Festival: Lumos 
Quintet, Leipzig Horn Quartet
9 de março – 21h30
M Orquestra Gulbenkian
hannu Lintu - direção musical.
Anika Vavic – piano.
obras de Tchaikovski, Scriabin, Beethoven.
9 de março – 21h30
M Floresta
9 de março – 22h
M Harmos Festival: Chinski 
Quartett, Rêver String Quartet
10 de março – 19h
M Harmos Festival: Simply 
Quartet, Quarteto com Piano
10 de março – 21h30
M Surma
10 de março – 22h
M Harmos Festival: Babylon 
Quartet, Elysian Piano Quartet
11 de março – 12h
M A London Symphony
Pela orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, sob a direção musical
de Martyn Brabbins e a participação 

de Peter herresthal (violino).
obras de h. Birtwistle e R. V. Williams.
11 de março – 18h
M Harmos Festival: Cheng 
Quartet, Smirnov Quartet
11 de março – 21h30
M Gobi Bear
11 de março – 22h30
M Requiem
Pelo Coro Casa da Música, sob 
a direção musical de Paul hillier.
obras de howells, Rose, Rose, Byrd e Gibbons.
12 de março – 18h
M Recital de Piano por Manuel Araújo
obras de Ravel, Chopin, Liszt e A. Fragoso.
14 de março – 19h30

Centro Comercial Cidade do Porto
R. de Gonçalo Sampaio 350. Tel.: 226 006 585
E A Câmara Municipal do Porto
até 2 de maio

Centro Português de Fotografia
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3ª A 6ª, DAS 10h àS 12h30 E DAS 14h àS 18h; 
SáB., DoM. E FERIADoS, DAS 15h àS 19h

E Olhares de Rua
até 16 de abril
E Património Através do Buraco da Agulha
até 26 de março

E Tirée par... A Rainha
D. Amélia e a Fotografia
até 21 de maio

Culturgest Porto
Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª A SáB., DAS 12h30 àS 18h30

E Otelo M. F. – Chama Xamânica
até 15 de abril

Fundação de Serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
3ª A 6ª, DAS 10h àS 13h E DAS 14h àS 17h; SáB., DoM.
E FERIADoS DAS 10h àS 19h

E Ana Manso: Yo-Yo
até 7 de maio
E Philippe Parreno: 
A Time Coloured Space
até 7 de maio
E Joan Miró: Materialidade
e Metamorfose

até 4 de junho
E Projeto Sonae//Serralves - 
Haegue Yang: Parque de 
Vento Opaco em Seis Dobras
até 4 de junho
E Álvaro Siza Vieira: Visões da Alhambra
8 de março a 28 de maio

Teatro Campo ALegre 
R. das Estrelas. Tel.: 226 063 000
D Samedi Détente
Conceção e coreografia de Dorothée Munyaneza.
3 de março – 21h30
D Displacement
Coreografia de Mithkal Alzghair.
4 de março – 21h30
D Cara
Conceção, direção e coreografia de Aldara 
Bizarro. Interpretação/Cocriação de Isabel Costa.
10 de março – 10h30 e 15h (escolas)
11 de março – 16h

Teatro Rivoli
Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200
M Dorothée Munyaneza
4 de março – 23h
M Henrique Almeida
11 de março – 17h
D iTMOi - In The Mind Of Igor
Direção artística e coreografia de Akram 
Khan. Interpretação de artistas da CNB.
9 e 10 de março – 21h30
11 de março – 19h
M Porto Best Of 
Com Três Tristes Tigres, 
old Jerusalem e Dan Riverman.
16 de março – 21h30

S E T Ú B A L

Fórum Municipal Luísa Todi 
Av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127
M La Clemenza di Tito
3 de março – 20h

T O Terrorista Elegante
Texto de Mia Couto e José Eduardo 
Agualusa. Encenação de João Mota. 
Interpretação de Miguel Sermão, Virgílio 
Castelo, Ana Lúcia Palminha e Rita Cruz.
3 de março – 21h30
M Acordes 2017 – XVI Festival de
Tunas Femininas da ESE de Setúbal
11 de março – 21h30

S I N T R A

Quinta da Regaleira
Tel.: 219 106 656
T Aladino
Adaptação e encenação de Paulo Cintrão. 
SáB., àS 16h; DoM., àS 11h

até 19 de março 

T O M A R

Convento de Cristo
Tel.: 249 315 089
E A Botica do Real Convento de Thomar
até 3 de julho
E Eduardo Souto Moura: Continuidade
3 a 28 de março

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

Museu do NeoRealismo
R. Alves Redol, 45. Tel.: 263 285 626
3ª A 6ª, DAS 10h àS 19h; SáB., DAS

15h àS 22h; DoM., DAS 11h àS 18h

E Alexandre Cabral, 
Memória de um Resistente
até 25 de junho

Museu Municipal de Vila Franca de Xira
R. Serpa Pinto, 65. Tel.: 263 280 350
3ª A DoM., DAS 9h30 àS 12h30 E DAS 14h àS 17h30.
ENCERRA AoS FERIADoS E DE 1 A 15 DE AGoSTo

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

V I L A R E A L

Teatro de Vila Real
Al. de Grasse. Tel.: 259 320 000
M O Gajo
1 de março – 22h30
T Lições de Dança para 
Pessoas duma Certa Idade
Encenação e interpretação de João Lagarto.
4 de março – 21h30
M Aurea
10 de março – 21h30

V I S E U

Museu Nacional Grão Vasco
Adro da Sé. Tel.: 232 422 049 
3ª, DAS 14h àS 17h30; 4ª A DoM., 
DAS 10h àS 12h30 E DAS 14h àS 17h30

E Além de Grão Vasco
até 5 de março

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
A a u d i o v i s u a l  »  C c o l ó q u i o s  /  c o n f e r ê n c i a s  »  D d a n ç a  » E e x p o s i ç õ e s »  M m ú s i c a »  M D m u l t i d i s c i p l i n a r e s »  N C n o v o  c i r c o  »  P p e d a g o g i a »  T t e a t r o

GABINETE DE ESTRATÉGIA, 
PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS

Palácio Nacional da Ajuda. 1300-018 Lisboa
Tel.: 213 614 500  |  Fax: 213 621 832
relacoes.publicas@gepac.gov.pt

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
T Memorial do Convento
De José Saramago.
4 de março – 18h e 22h
D Blimunda. Sete Luas
Espetáculo inspirado no 
“Memorial do Convento”, de 
José Saramago, com percurso e jantar.
11 de março– 18h 

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
T Veraneantes
De Maksim Gorki. Encenação de Nuno
Cardoso. Interpretação de Afonso Santos,
António Parra, Carolina Amaral, Cristina
Carvalhal, Dinarte Branco, entre outros.
4ª, àS 19h; 5ª A SáB., àS 21h; DoM., àS 16h

9 a 18 de março
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