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É um grande acontecimento editorial: Ensaios 
e Artigos (e crónicas, contos dispersos, etc.), 
de 1951 a 2007, reunidos em três volumes com 
um total de 2800 páginas. Sobre eles e a autora 
escrevem Maria Filomena Molder e Álvaro 
Manuel Machado, e Lourença Baldaque fala  
da organização da edição. Textos ainda de Inês 
Pedrosa, Mário Cláudio e Manuel S. Fonseca. 
O atual estado da romancista, a sua forma  
de trabalhar e a família, segundo a filha, 
também escritora, Mónica Baldaque  
 PÁGINAS 6 A 12

AGUSTINA

Terras sem sombra Um festival (de música) em todo o Alentejo  
PÁGINAS 18 E 19
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Utopia/Distopia, na reabertura do MAAT - Mais de 60 obras e 
projetos de artistas e arquitetos, Utopia/Distopia, Mudança de 
Paradigma é a coletiva que se inaugura a 22, na galeria principal 

do novo edifício do Museu de Arte, Arquitetura 
e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, marcando a 
sua reabertura. A mostra evoca os 500 anos da 
publicação da célebre obra de Thomas More, 
através das propostas de artistas como Alexander 

Brodsky & Ilya Utkin, Mathis Altmann, Archigram, Kader Attia, 
Pedro Bandeira, Pedro Barateiro, Inês Dantas, Diogo Evangelista, 
Ângela Ferreira, Clara Ianni, Gonçalo Mabunda e André Romão.  
A curadoria é de Pedro Gadanho, João Laia e Susana Ventura.

 Da Baby Monstrinha para menores de três anos à secção erótica Monstra 
Triple X. O Monstra, festival de cinema de animação, tem filmes para todos 
os gostos e para todas as idades. De 16 a 26 de março, no Cinema São Jorge, 
Ideal, Cinemateca Portuguesa, SNBA e outros espaços da cidade de Lisboa. 
O JL falou com o diretor Fernando Galrito. 

JL: Este ano a Monstra fala italiano. Porquê?
Fernando Garito: É um país muito interessante no contexto do cinema de 
animação. Não só pela sua História como também pela cinematografia 
contemporânea, onde se encontram realizadores importantes e de grande 
qualidade. É curioso porque tem alguma coisa a ver com o cinema italiano 
em geral. Há uma certa  irreverência, que encontramos logo nos filme 
de Bruno Bozzetto, que faz uma paródia à Walt Disney. Há sempre uma 
grande capacidade de inovação. Na nova geração também encontramos 
uma sequência dessa linha, com o Roberto Catani, a Simone Massi, etc... 
Olham o cinema de animação como uma área de intervenção. Catani e o 
Gianluiggi Tocafondo de alguma forma recuperaram para a animação o 
neorrealismo italiano. 

As sessões competitivas são sempre um dos pratos fortes...
As diferentes competições incluem grandes autores.  Blind Vashya, de 
Theodore Ushev, um dos filmes nomeados para o Oscars, ou o japonês Koji 
Yammaura, com “Parade” de Satie, entre mui-
tas outras referências mundiais. Além disso, o 
cinema de escolas surpreende-nos muito, com 
projetos de temática muito forte. 

Este ano junta-se à competição de curtas, a de 
longas-metragens...
Seis filmes em competição, de que desta-
co Louise à Beira-Mar, de Jean-François 
Laguionie; A minha vida de Courgette, de Claude 
Barras, ou Window Horses – A Epifania Poética 
Persa de Rosie Ming, de Anne-Marie Fleming. Além disso há outras duas 
longas-metragens que merecem grande destaque: A Tartaruga Vermelha, 
de Michaël Dudok de Wit , e Vingança, o último de Bill Plympton.

Que mais se pode ver?
Das secções especiais destacaria 25 de Abril, um documentário animado 
passado na I Guerra Mundial, que faz parte do programa Dokanim. A nossa 
rubrica dedicada aos videoclips animados, com escolhas feitas por Tim, dos 
Xutos & Pontapés. Uma rubrica dedicada ao terror animado. E também, a 
grande novidade, Monstra Triple X com filmes para adultos, que mostram 
como grandes realizadores trabalham as questões do corpo e do sexo.

E a presença portuguesa?
Voltou a subir, depois daqueles anos em que houve uma grande quebra de 
produção. Temos 20 filmes no total, seis dos quais na competição nacional, 
o que é um recorde absoluto. Será dado o prémio SPA/Vasco Granja para o 
melhor filme português.

E o que há de atividades paralelas?
Vamos ter na Sociedade Nacional de Belas Artes uma exposição sobre o 
que está por trás destes filmes, dedicada sobretudo aos filmes italianos. 
Inclusive será possível navegar dentro dos filmes, como se fosse uma 
personagem. Além disso, há um conjunto de mesas redondas dedicadas ao 
cinema de animação e os videojogos. E também formações como realiza-
dores e músicos, como Adam Slawomir Michalowski, Juan Pablo Zaramella 
ou Andrea Martignoni, um grande músico italiano. 

Quais são as expectativas em termos de público? Deverá crescer ou 
estabilizar?
Estamos num momento de estabilização. Mas temos crescido sempre de 
ano para ano. Tentamos sempre trazer coisas novas. J

Fernando Galrito 
Anima a Monstra 

SPA DISTINGUE LOBO 
ANTUNES

A Sociedade Portuguesa de 
Autores (SPA) atribui hoje, 
15, a António Lobo Antunes 
o Prémio Vida e Obra pelo 
conjunto da ficção publicada 
pelo autor, numa gala no CCB 
transmitida em direto pela 
RTP2 a partir das 22h. A SPA 
associa-se às comemorações 
dos 60 anos da estação 
pública e inclui, na cerimó-
nia, homenagens a Natália 
Correia, David Mourão-
Ferreira, Vitorino Nemésio, 
Raul Solnado e João Villaret.
Outro homenageado será 
José Afonso, cujos 30 anos 
sobre a sua morte se assina-
laram a 23 de fevereiro, com 
uma atuação de Júlio Pereira, 
que acompanhou, em palco e 
em estúdio, os últimos anos 
do autor de Grândola, Vila 
Morena.  

ROMEU CORREIA  
EM ALMADA

Assinalando os cem anos 
de nascimento de Romeu 
Correia (1917-1996), a 
Companhia de Teatro de 
Almada leva à cena  Bonecos 
de Luz, uma adaptação 
e encenação de Rodrigo 
Francisco de uma das mais 
conhecidas obras do drama-
turgo e escritor. A estreia 
é a 18, no Forúm Romeu 
Correia, em Almada.
O espetáculo tem inter-
pretação de André Alves, 
André Pardal, Carlos 
Pereira, João Farraia, 
Manuel Mendonça, Pedro 
Walter, Rui Dionísio e Vanda 
Rodrigues. Os figurinos  são 
de Ana Paula Rocha a luz de 
Guilherme Frazão, o som de 
Miguel Laureano e o vídeo 
de Cristina Antunes. Até 2 
de abril.

ARTE E ARQUIVO  
EM DISCUSSÃO

O modo como os arquivos es-
tão presentes na produção ar-
tística portuguesa contemporâ-
nea vai ser matéria de  reflexão 
e criação no Laboratório 1: Arte/
Arquivo, a 23, 24 e 25, no Museu 
Calouste Gulbenkian, em 
Lisboa. Participam  artistas que 
trabalham em diferentes meios 
e linguagens  como José Luís 
Neto, Filipa César, Pedro Lagoa, 
Daniel Barroca, André Guedes e 
André Amálio. Entre os curado-
res, arquivistas, historiadores e 
investigadores que vão intervir 
nos trabalhos, destacam-se 
Maria Filomena Molder, Delfim 
Sardo, António Guerreiro ou 
José Manuel Costa. Este é o 
primeiro momento de um ciclo 
de encontros, que o Arquivo 
Municipal de Lisboa-Videoteca 
vai realizar, em colaboração 
com o Museu Gulbenkian.

FESTA DA 
PERCUSSÃO NA 
GULBENKIAN

A estreia mundial de a 2, 
peça para vibrafone solo 
e público, da compositora 
Sara Carvalho, promete 
ser um dos momentos al-
tos de mais um Concerto 
de Domingo na Fundação 
Gulbenkian, a 19, como 
habitualmente às 11h e 
16h, desta vez a celebrar a 
Festa da Percussão. 
O percussionista Nuno 
Aroso irá tocar com a 
Orquestra Gulbenkian, 
dirigida  pelo maestro 
Pedro Neves. Estes 
concertos para famílias 
e  outros interessados 
são especialmente 
vocacionados para atrair 
e sensibilizar novos 
públicos para a música 
erudita.

2 * destaque
› b r e v e  e nc o n t ro ‹
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¶ Uma mostra com vastos ele-
mentos do espólio e da iconografia 
de Carlos de Oliveira (1921-1981) 
inaugura este sábado, 18, no Museu 
do Neorrealismo, em Vila Franca 
de Xira. A exposição, Carlos de 
Oliveira: a parte submersa do iceberg, 
que se prolonga até 29 de outubro, 
estende-se por outras três cidades 
significantes no percurso do escritor, 
Cantanhede, Coimbra e Lisboa, com 
mesas-redondas e outras sessões. 
"Em Cantanhede haverá um colóquio 
dedicado à presença da Gândara e 
da cultura popular na sua obra; em 
Coimbra, na Casa da Escrita, que 
foi a casa de João José Cochofel, vai 
decorrer um colóquio sobre o autor 
e a geração neorrealista coimbrã; 
na Casa Pessoa, em Lisboa, por fim, 
um colóquio abordará a relação do 
autor com a Ideia do Moderno", 
explica Osvaldo Manuel Silvestre, da 
Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra (FLUC), curador da 
exposição. O público poderá ver "so-
bretudo manuscritos, dactiloscritos, 
documentos e fragmentos com todo 
o peso da sua aura", além de fotos 
dele e sobre ele, a esposa, Ângela, 
familiares e amigos próximos; e ainda 
a sua pintura e retratos dele feitos por 
alguns pintores. O próximo número 
da revista Colóquio-Letras, em abril, 
também lhe será dedicada. 

Os núcleos expositivos foram 
distribuídos por jovens investigado-

Carlos de Oliveira
em exposição e colóquios

res: Rui Mateus ficou com a poesia, 
Ricardo Namora com Finisterra, Ana 
Sabino com as questões gráficas e 
tipográficas nas várias coleções em 
que a obra de Oliveira foi editada; a 
Silvestre coube o tratamento de um 
núcleo dedicado a Uma Abelha na 
Chuva e com uma secção dedicada 
aos Diários de José Gomes Ferreira. 
"Ou seja, a exposição não explora 
todo o espólio, o que seria impos-
sível, tendo-se optado por eleger 

alguns núcleos dos mais significa-
tivos, pelas revelações que trazem", 
sublinha Osvaldo Silvestre. No fun-
do, completa António Rocha Pita, 
também da FLUC e diretor cientí-
fico do Museu do Neorrealismo, "a 
exposição traduz toda a exploração 
que foi feita do espólio que entre-
tanto deu entrada no Museu do 
Neorrealismo, que é imenso" e que, 
"é a entrada na parte submersa do 
icebergue" do autor.J

O espólio literário, iconográfico, acompanhado de colóquios e outras 
iniciativas, em quatro cidades

 Ibero-Americana - Os portugueses Nuno Júdice, Jorge 
Reis Sá, Maria Teresa Horta são alguns dos nomes nacio-
nais que integram a Semana de Poesia Ibero-Americana, 
a decorrer de 21 a 25, na Casa da América Latina 
(CAL), na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa e no CCB. Sessões de 
leitura animam as três salas da capital, assinalando o 
Dia Mundial da Poesia (21 de março) com nomes que, 
além dos portugueses, cruzam diversos poetas lati-
no-americanos, como Ozias Filho (Brasil), Blanca Luz 
Pulido (México), Carlos López Degregori (Peru) e Lauren 
Mendinueta (Colômbia), entre outros. Na quinta-fei-
ra, 23, a sessão de leitura, na CAL, é precedida de um 
Concerto de Jazz e Poesia, um projeto que nasceu em 
2006 e que junta os mestres da grande música negra – 
Horace Silver, Stan Getz ou Miles Davis – aos maiores 
poetas de nacionalidade portuguesa, africana e ibe-
roamericana, como Vinicius de Moraes, Pablo Neruda, 
António Lobo Antunes e José Craveirinha, entre outros.

David - Por sua vez, na nova Livraria-Bar Menina e Moça, 
no Cais de Sodré (Rua Nova do Carvalho 40/42), em Lisboa, 
no dia 21, pelas 18 horas, será evocado/homenageado David 
Mourão-Ferreira, que se vivo fosse teria completado 90 
anos no passado dia 24 de fevereiro. Intervirão familiares, 
discípulos e amigos, entre os quais António Carlos Cortez, 
Fernando J. B. Martinho, Fernando Pinto do Amaral, José 
Manuel Vasconcelos, Leonor Xavier, Teresa Belo e Teresa 

Dia Mundial da Poesia Martins Marques. João Caetano cantará poemas de David 
- de que, atendendo àquela data, em próxima edição, 
também falaremos, em particular da sua poesia.  

Porto - Entretanto, já amanhã, 16, no Porto antecipa-se 
do Dia Mundial da Poesia no Café Literário do Campo 
Alegre, Exercício de Dizer, em torno de diversos autores, 
em 25 minutos de leituras: textos de Luiza Neto Jorge, 
António Ramos Rosa, José Gomes Ferreira, Daniel Faria, 
António Pocinho e Fernando Assis Pacheco, entre muitos 
outros, preenchem a sessão.J

Cartografia de Calle 
no D. Maria

 Monica Calle vai estrear a 23, na Sala Estúdio do Teatro 
Nacional D. Maria II, Lisboa, Ensaio para uma Cartografia. 
O espetáculo resulta de  um  “percurso" da atriz e encena-
dora, que teve início depois das suas criações, Sete Pecados 
Capitais, de Brecht, e A Boa Alma, de Luís Mário Lopes, e 
após a mudança da sua companhia da Casa Conveniente, 
do Cais do Sodré para Chelas. Uma trajetória artística 
que a levou também a vários pontos do país. Ensaio para 
uma Cartografia tem interpretações de Ana Água, Ana 
Monte Real, Carla Bolito, Carolina Varela, Cláudia Gaiolas, 
Cleo Tavares, Inês Vaz, Joana de Verona, Marta Félix, Miu 
Lapin, Mónica Calle, Mónica Garnel, Sílvia Barbeiro, Sofia 
Dinger e Sofia Vitória. Está em cena até 9 de abril.J

Comecei por dedicar este comentário apenas aos 60 anos 
da RTP, que os está a comemorar, festivamente. É natural 
e é bem que o faça. Defensor que sou do serviço público de 
televisão, com o qual, em sua fúria privatizadora, já alguns 
quiseram acabar, ou reduzir a dimensões que de forma 
irremediável o condenariam ou menorizariam, fazia 

algumas considerações a tal propósito e sobre o seu percurso. Visando 
sublinhar também que não se pode mitificar o que a RTP foi ao longo 
do tempo, mostrar as luzes e esconder as sombras. Não se pode, para 
a projetar para o futuro, esquecer o seu passado - em particular o que 
representou durante a ditadura, instrumento de ocultação da realidade 
do país e de propaganda do "regime". 

Agora que a RTP tem conseguido uma certa melhoria de programa-
ção, creio que o momento não deve ser só de "celebração", mas ainda 
mais de reflexão e opção decidida por renovados caminhos. Retomar o 
Festival da Canção, nada a opor, desde que... Bom, voltarei, espero, ao 
que tinha escrito. Entretanto destaco o autêntico serviço público que é 
criar um novo arquivo histórico, digital, acessível a todos, permitindo 
ver/ consultar mais de 6500 conteúdos, ou seja: programas produzidos 
desde 1936; sendo o (louvável) objetivo  que em 2018 o número desses 
programas chegue aos 70 a 80 mil.

Mas então porque mudei, em parte, este comentário? Porque, confesso, 
só então me lembrei que com esta edição o JL entra no seu 37º ano de 
publicação e entendi não dever deixar de aqui o assinalar. Publicação 
ininterrupta, sem nenhuma "falha", primeiro como quinzenário, depois, 
um pouco mais de dez anos (de 13/12/1983 a 13/4/1994, entre os n.º 75 
e 613) como semanário, a seguir, e até hoje, de novo quinzenário. As 
dezenas de milhares de páginas deste "jornal de letras, artes e ideias", 
único em língua portuguesa, e suponho que na história da língua portu-
guesa, constituem um acervo riquíssimo, em vários aspetos sem para-

lelo em outro meio de comunica-
ção. Acervo da nossa cultura, da 
nossa literatura e das nossas artes, 
e das dos outros países do comum 
idioma, bem assim do combate 
por uma maior ligação entre estes 
países e povos, que passou pela 
criação da CPLP - em que nos 
empenhamos -, etc., etc.  

Lutando com múltiplas limi-
tações e enormes dificuldades, 
como é quase "norma" nestas 
áreas, não gozando de quaisquer 
apoios mecenáticos, honrando-se 
da sua independência e sem estar 
ao serviço de quaisquer interesses 
económicos ou aparentados, o JL 

continua a resistir. Pela minha parte continuará, enquanto o puder fazer 
com dignidade e não falecerem as forças. Mas não é nada fácil, apesar 
de há largos anos integrado num grande grupo de media, que tem à sua 
frente a figura com mais currículo e prestígio do setor em Portugal. Não 
é nada fácil, até porque às muitas dificuldades específicas deste género 
de publicações - e daí que não haja outra igual e as poucas 'parecidas' 
sempre tenham tido vida curta -, acrescem agora as dos media, e em 
particular da imprensa escrita, em geral. Apesar de tudo, registamos 
com satisfação que em 2016 fomos uma das raras publicações periódicas 
que não desceu em vendas e circulação, teve até uma ligeira subida. 

Enfim, o JL continua... E, dentro das nossas possibilidades, mantendo 
a linha de orientação, os objetivos e as aspirações de sempre. Como nes-
ta edição se mostra com o destaque dado ao grande acontecimento que é 
a saída dos três volumes de Ensaios e Artigos (e muito mais) de Agustina 
Bessa-Luís, com magníficas matérias sobre a obra e a escritora. E termi-
no com uma boa notícia de última hora: os 300 exemplares da edição já 
se esgotararm, e a Fundação Gulbenkian vai fazer uma nova edição de 
500 exemplares - que prevejo, ou pelo menos muito desejo, se esgotem 
também, apesar de Agustina nunca ter sido uma escritora "popular" e o 
preço destes livros não ser acessível a toda a gente. J

O JL, 37 anos, continua...  

“Apesar de tudo, o JL 
resiste, mantendo a 
linha de orientação, 
os objetivos e as 
aspirações de sempre. 
Como nesta edição se 
mostra

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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pode pedir do mundo moderno" 
(Anthony Burgess). No sábado 
é a vez de Viriato Soromenho-
Marques e Frederico Lourenço 
falarem sobre "Tudo me é 
permitido, mas não me deixarei 
ser controlado por nada" (1 
Coríntios 6:12) e Tatiana Salem 
Levy e a grande revelação da 
literatura irlandesa, Eimear 
McBride  sobre "A linguagem é 
uma das prisões mais terríveis 
e está sempre à nossa espera" 
(Julio Cortázar). O festival 
que este ano tem como tema 
'Literatura e Web' conta ainda 
com vários lançamentos de 
livros e um espetáculo musical 
a cargo de Teresa Salgueiro, dias 
17 e 18, às 21 horas, no Teatro 
Musical Baltzar Dias. J

incapazes de nos transformar 
a nós próprios". Os dois voltam 
a juntar-se, amanhã, 16, na 
Calheta, desta vez com a frase 
"A solidão é por vezes a melhor 
sociedade" (John Milton). 
Também amanhã, mas no 
Machico, Valter Hugo Mãe e 
Marcelino Freire comentam a 
máxima Millor Fernandes "A 
nossa liberdade começa onde 
podemos impedir a do outro". 
E os dois, no dia seguinte, no 
Funchal, falam sobre "Se queres 
manter um segredo, tens de 
escondê-lo de ti mesmo"
(George Orwell). Na sexta-feira, 
Pedro Mexia, Daniel Jonas e 
Maria Fernandes conversam a 
partir de "Ser deixado sozinho 
é a coisa mais preciosa que se 

 Uma prémio Nobel e um 
Prémio Pulitzer são as 
grandes estrelas do Festival 
Literário da Madeira, que 
decorre até dia 18, no Funchal. 
Svetlana Alexievich, de que 
o JL fez a pré-publicação de 
Rapazes de Zinco (ver JL 1211), 
abriu o festival ontem, dia 
14, numa mesa moderada 
por Luís Caetano. A Adam 
Johnson, autor do livro Vida 
Roubada, passado na Coreia 

do Norte, caberá a sessão de 
encerramento, que tem como 
mote a frase de Zygmunt 
Bauman "A loucura não é 
loucura quando partilhada". 
O Pulitzer conversará com 
Miguel Sousa Tavares, numa 
sessão moderada por Paulo 
Moura. Hoje, dia 15, às 18 horas, 
Pepetela em conversa com 
Ondjaki, a partir da frase do 
escritor angolano "Queremos 
transformar o mundo e somos 

Festival Literário da Madeira
Nobel, Pulitzer & C.ª

pela Indonésia, a fuga dos civis 
para as montanhas, a morte dos 
inocentes por causa das campa-
nhas do exército invasor. A visita 
do Papa e a fuga de Ernesto para o 
exterior acusado de ter denunciado 
aos indonésios um companheiro que 
estava envolvido na preparação das 
manifestações. Por fim, a indepen-
dência e o regresso do protagonista 
à ilha de Ataúro onde o esperam 
muitas surpresas.

O romance tem como subtítulo, 
uma parábola bíblica. Escrevi-o 
como li a Bíblia, na minha infância 
em Ataúro, assinalando os versícu-
los e encantado com as peripécias 
da Arca de Noé. Tendo Deus esco-
lhido os puros nem por isso salvou a 
humanidade. Os homens continua-
ram a matar e a roubar. Os gatos?!, 
nunca morrem. Mudam-se para a 
eternidade.” J

 Ele é, parece claro, o mais des-
tacado escritor de Timor-Leste 
- como aqui devidamente des-
tacado, no caso por Maria Alzira 
Seixo, aquando da publicação do 
seu primeiro romance, Crónica de 
uma travessia (1997). O que os seus 
romances seguintes confirmaram: 
Olhos de Coruja, Olhos de Gato Bravo 
(2001), A última morte do Coronel 
Santiago (2003), Requiem para o 
navegador solitário (2007), O ano em 
que Pigafetta completou a circum-
-navegação (2013). Referimo-nos, 
claro, a Luís Cardoso, 58 anos, engº 
silvicultor pelo Instituto Superior 
de Agronomia de Lisboa, e que 
foi o representante do Conselho 
Nacional da Resistência Maubere em 
Portugal.

Agora, mantendo a distância de 
quatro anos em relação ao título 
anterior, como vem sucedendo, 
vai sair, pela Porto Editora, ainda 
este mês, um seu novo livro, com o 
título Para onde vão os gatos quando 
morrem?, que será apresentado no 
Teatro S. Luís, Jardim de Inverno, 
no dia 26, pelas 18 e 30, por Frei 
Bento Domingues e Catherine 
Dumas. Um romance aguardado 
com a expectativa que as suas obras 
anteriores justificam, e que pedimos 
nos “antecipasse”. Eis o que, para 
o fazer, Luís Cardoso escreveu para 
o JL. Em caixa, os quatro primeiros 
parágrafos da obra.

“Para onde vão os gatos quando 
morrem?, foi a pergunta que me fez 
a minha filha Clara, quando faleceu 
Nina, a gata da avó. Antes já tinha 
falecido o Busa, o gato que a tia re-
colheu num caixote de lixo e trouxe 
para casa, ainda bebé. A explicação 
fui buscá-la à minha infância. 

Ernesto nasceu na ilha de 
Ataúro, onde o pai se encontrava 
de serviço como chefe de posto. Na 

ausência da mãe, que nunca co-
nheceu senão a lenda, teve Beatriz 
como sua precetora, de quem ouviu 
o relato sobre a história da sua 
família e das peripécias por que 
passou quando a matriarca resolveu 
transformar as kamparas num 
negócio familiar. 

O início foi por necessidade 
quando se tinha de calçar a família 
inteira, o apogeu quando o irmão 
Eustácio substituiu as madeiras 
normais pelo precioso sândalo, 
dando-lhe o formato de um objeto 
de luxo, e o declínio quando se 
envolveu com o ‘amigo americano’ 
que lhe prometeu que havia de colo-
car Nova Iorque a calçar ‘kamparas 
Eustácio’. 

O enredo segue o evoluir da his-
tória de Timor, os anos da presença 
colonial, a revolução do 25 de Abril 
em Portugal, a invasão de Timor 

Luís Cardoso
Para onde vão os gatos quando morrem?

Luís Cardoso Um romance que, diz, ‘escrevi como li a Bíblia, na minha infância 
em Ataúro’

 Muitos dos acontecimentos que 
foram determinantes na minha vida 
anteciparam-se aos meus atos. Por 
várias vezes, não me restava alter-
nativa senão render-me à evidência 
dos factos. Parte de mim já estava 
prevista. A outra fui fazendo por 
vontade própria. Entre enganos, 
dúvidas e incertezas. Por não saber 
o que da vida se podia esperar. 

Acabei de chegar à ilha onde vivi 
durante a minha infância, depois de 
ter sido forçado a ausentar-me de 
Timor por um motivo relacionado 
com um facto importante na minha 
vida. O meu pai foi colocado nesta 
fração de terra como chefe de posto. 
Tive dúvidas se foi por mérito ou por 
castigo. Era para esta ilha que mui-
tos dos desterrados eram mandados. 

Primeiro, foram os portugue-
ses que se opuseram ao regime 
de Salazar. Depois, os timorenses 
acusados de terem colaborado com 
os japoneses durante a ocupação. 
Mais tarde, os indonésios fizeram 
desta ilha um campo de concen-
tração para os nacionalistas. Alguns 
acabaram aqui os seus dias, à espera 
de uma ajuda que tardou. 

Foi como se tivesse aconteci-
do na noite passada. Depois do 
jantar dirigi-me ao quarto para 
me deitar. Quando estava a fazer 
a minha oração, de joelhos, em 
frente ao pequeno oratório que 
abrigava uma pagela do Sagrado 
Coração de Jesus, o meu pai en-
trou no meu quarto e obrigou-me 
a levantar do chão. Recomendou-
me que não me esquecesse de que 
no dia seguinte, logo pela manhã, 
devia ir ao mar, esperar por uma 
pessoa.

Fragmentos

 VERBICOVISUAL na ZDB, Lisboa, 

até 15 de abril: Retrospetiva da Poesia 

Experimental e Concreta Portuguesa, de 1960  

a 1975, com incursões no final dos  anos 50. 

Curadoria Natxo Checa.

 

 JOSÉ MAÇÃS DE CARVALHO 
lança novo livro, Arquivo e Intervalo, com 

apresentação de Gonçalo M. Tavares e  

José Bragança de Miranda, a 18, às 16h, no 

MAAT, Lisboa. No âmbito da exposição do 

artista Arquivo e Democracia, curadoria Ana 

Rito, patente até 24 de abril. 

 PEREGRINAÇÃO, de Leonor Xavier, 

é apresentado a 27, às 20h30, no El Corte 

Inglés, Lisboa, por José Tolentino Mendonça. 

70 personalidades refletem sobre o tema 

que dá o título ao livro.

 

 SOLISTAS DA METROPOLITANA 
em recital, no Auditório da Sociedade 

Portuguesa de Autores, Lisboa, a 16, às 

18h30. Entrada livre.

 

 O LEOPARDO, obra-prima de Luchino 

Visconti, versão digital restaurada, a 18, 

às 16h, no Belém Cinema, grande  ecrã do 

Grande Auditório do CCB. Ciclo em parceria 

com a Midas Filmes.

 MÁRIO CLÁUDIO apresenta em 

Lisboa Os Naufrágios de Camões, a 17, às 

18h, na Biblioteca Nacional.

 SÓNIA BAPTISTA apresenta a perfor-

mance Assentar Sobre a Subida das Águas, 

no Espaço Rua das Gaivotas, 6, Lisboa, de 

23 a 25, às 21h30. A 24, às 19h, novo livro da  

artista, Querer do Corpo, Peso (Não Edições), 

lançado e ‘dançado’  por Cláudia Galhós, 

Liliana Coutinho e Maria Sequeira Mendes.

 

 TRIPLA AMEAÇA, de Lucy McCormick, 

teatro, com dança, performance e baladas, 

de 16 a 18, às 21h30, no Pequeno Auditório 

da Culturgest, Lisboa.

 

 ISABEL DE SÁ, exposição de pintura, 

A Árvore – que Belo Tema, na Galeria Porto 

Oriental. São trabalhos recentes da artista, 

também poetisa. Até 22 de abril.

 PINOCCHIO em cena no Teatro Carlos 

Alberto, Porto, de  15 a 19. Espetáculo da 

Primeiros Sintomas, com encenação e 

adaptação de Bruno Bravo, a partir da obra 

de Carlo Collodi, interpretação de Carolina 

Sales.

 BLISS, de Sofia Caetano, até 16 de 

abril, no Arquipélago, Centro de Artes 

Contemporâneas, S. Miguel. Exposição fruto de 

uma bolsa de criação do Governo dos Açores.

 DESENHO de Alice Geirinhas, Helena 

Nogueira-Silva, Isabel Ribeiro, João Concha 

e Marco Moreira, na Galeria Mira, Porto, até 

15 de abril. Curadoria José Maia.

 O GRUPO Duas Cenas estreia O Labirinto 

Mágico, com direção de Inês Oliveira e Tiago 

Patrício, a 26, às 16h, na Casa da Cultura Lívio 

de Morais, em Mira Sintra. 

›  b r e v e s ‹
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Mapa das
Estradas

Autor  de poesia, ensaio, crítica literária, artigos 

científicos, teatro e ficção para crianças, Rui Lage 

encerra em Estrada Nacional o seu ciclo de 

poesia centrada no mundo rural, iniciado com 

Berçário em 2004, e do qual fazem parte ainda 

Corvo, Um Arraial Português e Rio Torto. Estrada 

Nacional é um road book de poemas que têm 

como título os números de estradas nacionais e 

onde o autor descreve e metaforiza desoladas 

paisagens noturnas, fragmentos de um mundo 

perdido rasgados pelos faróis do automóvel: aldeias 

silenciosas, montes e ravinas, miradouros e passa-

gens de nível, casebres e cemitérios. Parte integran-

te da coleção Plural, Estrada Nacional é uma edição 

da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

ESTRADA-NACIONAL-254x300_JL.indd   1 08/03/17   15:37
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São três alentados e preciosos volumes, num total de 2800 páginas, nos quais se reúnem 1138 artigos, ensaios, contos, textos de 
vária índole publicados na imprensa, entre 1951 e 2007, por uma escritora de primeira linha da literatura de língua portuguesa das 

últimas seis décadas. Com recolha e organização de Lourença Baldaque, trata-se de um raro acontecimento literário e editorial, 
um ‘empreendimento’ só possível graças à ação ímpar da Fundação Calouste Gulbenkian, chancela dos três volumes (só vendidos 

em conjunto, preço: 90 euros), que nos fazem voltar ao universo de Agustina Bessa-Luís, 94 anos, há uma década retirada da 
escrita, e de certo modo do ‘mundo’, por força do acidente vascular cerebral que a afetou. Nestas páginas, um prof. e ensaísta na 
área da literatura, e uma profª e ensaísta na área da filosofia, ambos estudiosos da sua obra, escrevem sobre ela e os livros agora 
saídos - a propósitos dos quais entrevistamos quem os organizou, Lourença Baldaque, neta da autora. Além disso, damos uma 

ideia de como é hoje a vida e a situação da autora de A Sibila, através de um curto mas belo e expressivo texto/testemunho da sua 
filha, a também escritora Mónica Baldaque, que ainda entrevistamos sobre a importância do pai para a obra de Agustina e outros 

aspetos, mormente familiares. Três outros textos, de dois destacados escritores, Inês Pedrosa e Mário Cláudio, e do editor de  
O livro de  Agustina, Manuel S. Fonseca, completam estas páginas  

A arte da crónica 

a
        Antes de mais, deverá notar-se  que 
a publicação, pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, de Ensaios e Artigos (1951-
2007) de Agustina Bessa-Luís, em três 
grossos volumes, é um valiosíssimo 
contributo para uma visão geral da 
obra desta genial (não tenhamos medo 
da palavra) escritora. Trata-se não 
de uma nova recolha, mais ou menos 
significativa, de textos dispersos de 
Agustina, mas sim de um rigorosíssimo 
e sistemático trabalho de pesquisa so-
bre textos importantíssimos da autora, 
trabalho que, como afirma Lourença 
Baldaque na «Nota prévia»,  foi o 
«resultado de dois anos (2014 e 2015) 
de investigação, recolha e organização 
de textos publicados pela escritora 
Agustina Bessa-Luís em diversos 
órgãos de comunicação social». Uma 
edição que servirá certamente para 
muitos trabalhos de exegese académica 
empreendidos a partir de agora.

Na verdade, impressiona (e é um 
desafio para toda e qualquer inter-
pretação teórico-crítica) ver como 
Agustina escreveu para os meios de 
comunicação social ao longo dos 
«56 dos 58 anos de vida literária 
ativa», segundo faz notar Lourença 
Baldaque. Essa sua consagração do 
texto jornalístico é, de facto, muito 
significativa, não só como forma de 
expressão pública, de comunicação 
imediata com o leitor, mas também, 
talvez ainda mais, como processo 
criativo de fusão de géneros literários 
diversos. Sobretudo, fusão da ficção 
em geral, principalmente da narrativa 
breve e em particular do conto, com 

um género literário muito cultivado 
desde a Idade Média (as Crónicas de 
Fernão Lopes, por exemplo), mas 
cujo múltiplo significado moderno se 
origina no século XIX. Isto é, deriva 
diretamente do Romantismo em geral. 
E aqui, no sentido em que a crónica é 
um texto híbrido e sem limites pre-
cisos, implicando sempre uma visão 
pessoal e de contador de histórias, 
captada fragmentariamente no tempo 
e no espaço, poderíamos interpretar 
o culto obsessivo da crónica moder-
na vinda do século XIX em Agustina 
como sendo mais um sinal evidente da 
herança do Romantismo na sua obra. 

com o imaginário, o quotidiano com o 
intemporal, sempre num estilo único, 
originalíssimo, predominantemen-
te deambulatório e frequentemente 
irónico. 

Através de toda a variedade desses 
textos, há um objetivo comum: a 
defesa intransigente da intervenção do 
escritor, nomeadamente do romancis-
ta, no mundo jornalístico, um mundo 
de comunicação imediata sobre o qual 
Agustina se interroga, como se nota 
neste editorial de O Primeiro de Janeiro, 
datado de 7 de agosto de 1986: «Que é 
o jornalismo? A panela de pressão das 
belas-letras, juntas com o fator cívico 
e mundano, escarchado em licor de 
informação. Não vão pensar que um 
romancista não é capaz de fazer jor-
nais, nem entrar a pés juntos na pista 
política. Como não? Somos menos que 
Lamartine e Chateaubriand, que Victor 
Hugo, que Stendhal, que Montaigne, 
que Swift?» (vol. II, p. 1325). 

Na luxuriante floresta (para não 
dizer imensa selva) destas quase três 
mil páginas de texto, encontra-se um 
pouco de tudo, mas parece-me que 
devemos destacar,  além da já referida 
defesa da intervenção jornalística 
por parte do escritor, as crónicas de 
viagem e as crónicas sobre escritores. 
As crónicas de viagem exprimem bem 
claramente esse culto do chamado 
“espírito do lugar” que atravessa toda 
a obra de ficção de Agustina, desde 
Mundo Fechado (1948), elemento para 
o qual já por várias vezes chamei a 
atenção e que analisei em pormenor há 
quase 40 anos, ou seja, desde o primei-
ro livro que consagrei à sua obra e à sua 
biografia, Agustina Bessa-Luís – A Vida 
e a Obra (1979), seguido de Agustina 
Bessa-Luís – O Imaginário Total (1983). 

De facto, quer seja uma paisagem do 
Douro ou da França profunda, uma rua, 
uma avenida, um recanto, de Paris, 
Roma, Londres ou Rio de Janeiro, tudo 
isso se transforma em espaço mítico 
através da imaginação da romancis-
ta, espaço relacionado com o tempo, 
inclusive com a história antiga. Ou seja, 

A sua consagração 
do texto jornalístico 
é muito significativa, 
como forma de 
expressão pública, 
e talvez ainda mais 
como processo criativo 
de fusão de géneros 
literários

“
Agustina Bessa- Luís

Álvaro Manuel Machado Mas, antes de analisarmos em 
síntese os numerosos textos de 
Agustina aqui recolhidos, atentemos 
na apresentação desta preciosa obra, 
feita, em termos jornalísticos, por José 
António Saraiva, num prefácio intitu-
lado «Entre a ficção e a realidade». O 
autor do prefácio evoca, logo no início, 
oportunamente, as palavras do seu 
pai, António José Saraiva, palavras tão 
proféticas e justas como as de Eduardo 
Lourenço, que falou de «milagre» a 
propósito do emblemático romance A 
Sibila (1954):  «Agustina será reco-
nhecida quando, com a distância, 
se puder medir toda a sua estatura, 
como a contribuição mais original 
da prosa portuguesa para a literatura 
mundial. Ainda está demasiado perto 
de nós para que possamos desenhar o 
contorno do seu esplendor, que, como 
acontece em todos os casos de genia-
lidade pura, é ainda invisível a muitos 
dos seus contemporâneos.» (p. 13). 

J. A. Saraiva releva, com justeza 
(embora em termos metafóricos um 
tanto despropositados), a íntima e 
passional relação de Agustina com 
diversos jornais e revistas ao longo 
dos anos, desde o Diário do Norte, 
onde publicou contos breves em jeito 
de crónicas locais, até O Independente 
ou o Jornal de Notícias, passando pelo 
Diário Popular, Diário de Notícias, 
O Comércio do Porto, O Primeiro de 
Janeiro (que dirigiu e onde escreveu 
editoriais regularmente), Semanário, 
Expresso, JL, Colóquio/Letras, etc. 
Nesta diversidade de colaborações, em 
diferentes períodos da sua vida, pode 
dizer-se, em princípio, que abundam 
as experiências de diferentes géneros 
literários e, obviamente, os temas, com 
predominância da crónica jornalística 
propriamente dita, naquilo mesmo que 
ela tem de híbrido e múltiplo: crónica 
de viagem ou de opinião teórico-
-crítica, de caráter ensaístico, sobre 
livros, filmes, obras de arte, figuras ou 
acontecimentos históricos antigos ou 
contemporâneos, escritores, con-
fundindo-se constantemente o real 

› Agustina Bessa-Luís, os ‘textos’ todos ‹
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O surpreendente, e afinal 
previsível, aparecimento 
destes Ensaios e Artigos 
significa esse algo admirável 
de incorreto, que coincide 
com o florescimento do 
génio

“

 A apologia do sedentarismo, em-
preendida por Agustina Bessa-Luís com 
louvável naturalidade, e testemunhada 
pela sua quotidiana rotina de escrita, não 
espantará quem quer que conheça, e pre-
ze, o trabalho da autora de Os Incuráveis. 
Indiferente ao discurso dos higienistas, 
sempre carregado de exemplares profi-
laxias, Agustina fiará a sua teia, incansá-
vel e serena, no gabinete singularmente 
despojado dos ornatos que distraem do 
ofício, e dos fétiches imprescindíveis a 
muitos colegas seus. Na sua tríade de ob-
jetos acompanhantes e, esses sim, neces-
sários à sobrevivência, a escritora possui 
o bastante ao desenvolvimento do seu 
mester. Ali estão, obedientes no serviço, 
o tamborete para o apoio dos pés, o plaid 
para o aconchego nos dias frios, e o dicio-
nário para a resolução da dúvida ocasio-
nal. Tudo isto postula a criativa imobili-

dade, e a solidão dourada, circunstâncias 
que propiciam o diálogo consigo mesmo, 
e a travessia de um universo apenas 
visível na mancha da página, tesouros 
que dispensam o recurso às botas de sete 
léguas. Ninguém se atreverá entretanto 
a aconselhar ao ferreiro que evite o calor 
da forja, ou à bailarina que não ponha em 
risco o calcanhar de Aquiles.

Daí que a inesgotável fecundidade com 
que Agustina Bessa-Luís nos brinda, e 
que se comprova com o surto contínuo 
de frutos da sua lavra, se deva a uma 
atitude perante a vida que, inadequada ao 
comum das gentes, se torna prémio para 
cada um de nós. Aqueles que tentarem 
assim descortinar na Cibele nutriente, 
ou na telúrica Vénus de Willendorf, o 
anorético modelo na passerelle, ou a 
consorte estereotipada do presidente 
Trump, que fechem um extraordinário 
romance, e que saiam rapidamente 
em demanda dos escaparates do 
supermercado. O surpreendente, e 

afinal previsível, aparecimento destes 
Ensaios e Artigos significa esse algo 
admirável de incorreto, quando não 
de contranatura, que coincide com o 
florescimento do génio. E ao declarar 
lapidarmente, já lá vão muitos anos, que 
não lhe compete “vigiar uma carreira”, 
mas tão-só prosseguir na sua safra, 
Agustina atestaria a cegueira luminosa, 
ou a esplêndida grafomania, que vira as 
costas aos compêndios, e que segrega 
um híbrido mitológico, a aglutinação 
de cigarra e formiga num único abraço 
redentor.

Ouvi um poeta e ficcionista 
da geração de Agustina, morto 

extemporaneamente, caracterizá-
la como “uma grande prosadora de 
morceaux choisis”. E aquilo que na 
altura se me afigurou apoucante, mas 
que na realidade o não era, depara-
se-me agora como o referendo do alto 
engenho do maior descritivista da 
literatura portuguesa de todas as épocas. 
Subscritores de morceaux choisis, não 
se duvide, mostrar-se-ão afoitamente 
Marcel Proust, mas não Musil, Eça de 
Queirós, posto que não Camilo Castelo 
Branco, a não ser raramente, quando 
morre um lobo, e Agustina, se bem 
que não José Cardoso Pires. De resto a 
qualificação não deixará de contribuir 
para o recorte da imagem de quem 
se celebra nestes textos, e tanto nas 
propensões do seu talento como na sua 
inscrição na família de inventores a 
que pertence. Quedam pois abertas as 
portas para que os inclinados à reflexão 
procurem em Agustina Bessa-Luís as 
linhas do pendor filosofante, e os dados 
a sensualidades nela encontrem o seu 
jardim das Hespérides.

Quem ousará negar que um artista 
maior ocupa um lugar distinto, o da 
varanda descerrada para a contemplação 
do mundo? J

A Deusa da Fecundidade
Mário Cláudio

“

todos esses lugares se situam ambigua-
mente entre a história e o mito, partin-
do das origens da escritora no Douro e 
no Porto, onde vive e que define assim: 
«O Porto não é aristocrata. Isso aconte-
ce, não, como se costuma dizer, porque 
um belo dia os comerciantes do Porto 
pediram à Coroa, como privilégio, que 
os nobres não tivessem morada prolon-
gada dentro das muralhas da cidade. 
É certo que, por essa razão, não se 
impregnou de maneiras nem adquiriu 
uma pronúncia afrancesada, como a do 
lisboeta. Mas antes disso já o portuense 
era o contrário dum sedentário; era 
um emigrante intermitente, como é 
próprio dos portugueses. […] O Porto 
não se define pela corrente evolutiva 
das suas ideias. Foi sempre concreto, 
equitativo, resistente a inovações.» 
(vol. II, p. 1151-52).

 A França é uma referência cons-
tante, não só quanto a Paris e à sua 
mitologia literária, mas também, numa 
visão bem agustiniana da chamada 
«França profunda», a dos campos e das 
vinhas: «A França profunda, nenhum  
lugar na terra a iguala. Para viver e para 
morrer. Os campanários despontam 
como espigas nos prados, escurecidos 
pelo desabar da chuva; os châteaux 
dos vinhateiros, pequena nobreza da 
região, com seus relvados e bosques de 
faias, estendem-se pelo terreno plano, 
dando à paisagem uma sensibilidade 
histórica. […] a França profunda é ainda 
um idílio com a memória das coisas que 
fizeram a personalidade dum povo.» 
(vol. II, p. 1275). 

Um outro tema bem significativo é o 
da língua francesa, não só relativamen-
te a numerosos escritores franceses, 
desde os clássicos até à atualidade, mas 
também às características da própria 
língua, como, por exemplo, num 
editorial intitulado precisamente «A 
língua francesa», publicado no jornal 
O Primeiro de Janeiro em novembro de 
1986, abordando ironicamente a ques-
tão da decadência da língua francesa e 

da expansão tirânica da língua inglesa: 
«Em geral, pensa-se em alemão, con-
versa-se em francês e em inglês dá-se 
uma opinião sobre o trânsito ou sobre 
a navegação. Em português fazem-se 

viagem ao Rio de Janeiro: «O gosto do 
Brasileiro não tem nada de libidino-
so nem satírico. Tem um humor que 
descende diretamente da casa grande 
e senzala. Quando nos atinge, não 
podemos deixar de sentir a chicotada. E 
ainda que repliquemos no nosso melhor 
tom, não chegamos àquela frieza mas-
carada de brincadeira e que esconde 
um desprezo que corre no sangue como 
uma espécie de futilidade.» (vol. III, p. 
2318).

Quanto à referência a escrito-
res, além dos nacionais com quem 
Agustina mantém mais afinidades ou 
convívio ao longo dos anos (Camilo, 
Raul Brandão, Pascoaes, José Régio, 
Sophia de Mello Breyner, Eugénio 
de Andrade, por exemplo), devemos 
destacar Goethe, Dostoievski, Kafka, 
Proust, Thomas Mann, além dos 
clássicos latinos e de românticos como 
Balzac. Que seja em confronto ou como 
homenagem, Agustina tem sempre 
algo a dizer que ninguém diria da 
mesma maneira.  

Concluindo, poderá dizer-se que 
uma reflexão de Agustina sobre Teixeira 
de Pascoaes talvez resuma o essencial 
da sua deambulação cronística ao 
longo de tantos anos, com um espírito 
luminoso através de todas as formas de 
obscuridade, de insólito e de um iróni-
co distanciamento, numa crónica inti-
tulada «Duplo passeio», publicada no 
Diário de Notícias, em outubro de 1993: 
«O livro que tenho ao pé é um dos mais 
significativos exemplos do humor e do 
génio de Pascoaes. Chama-se Duplo 
passeio […]. Eu leio Pascoaes com uma 
devoção que só pertence à maturidade 
da criança que nunca se perde dentro 
de nós. É bom que não se perca; senão 
só nos resta a pessoa inconsciente do 
arquivo de identificação.» (vol. III, 
p. 2155-56). Eis, nesta exaltação da 
«criança que nunca se perde dentro 
de nós»,  a síntese mais profunda e 
verdadeira, ao longo de tantos anos, da 
arte da crónica de Agustina. J 

Poderíamos interpretar 
o culto obsessivo da 
crónica moderna 
vinda do século XIX 
em Agustina como 
sendo mais um sinal 
evidente da herança do 
Romantismo na sua obra

Agustina “Que seja em confronto ou como homenagem, Agustina tem sempre 
algo a dizer que ninguém diria da mesma maneira”

se exprimirem em francês. O francês é 
uma língua nervosa, inteligente, pronta 
para o comentário, que é como quem 
diz: pronta para tudo.» (vol. II, p. 1385).  

Quanto às crónicas de viagem ao 
estrangeiro, outra referência fre-
quente é a Itália em geral e Roma em 
particular, sobretudo a Roma noturna 
de Fellini, evocada assim por ocasião 
de um congresso, com um convite final 
para jantar no palácio de uma tal prin-
cesa Pallavicini: «Na noite de domingo 
em que saíamos da casa da senhora 
Pallavicini, não havia um gato na rua. 
E os gatos de Roma sempre foram cé-
lebres. Gostam das ruínas e dos lugares 
pouco frequentados, como o cemitério 
Père Lachaise em Paris. […] a rua tinha 
uma impressionante candura de cená-
rio de cinema. De repente, a compa-
nhia do Oito e Meio, com os palhaços, 
Mastroianni e Claudia Cardinale, com 
aquela cara de gato que ela tinha, podia 
entrar em marcha pelas ruas de Roma, 
que nunca perdem o seu apelo fantás-
tico.» (vol. III, p. 2712).   

Poderíamos ainda referir o Brasil 
em geral, também evocado frequente-
mente, não só a propósito da figura do 
pai da escritora, de lugares míticos e de 
acontecimentos literários, mas também 
das características da mentalidade do 
brasileiro em geral, como nesta crónica 
publicada no Diário de Notícias, em 
setembro de 1995, por ocasião de uma 

versos ou dizem-se palavrões, que é a 
maneira do português se comprometer 
com os acontecimentos. Mas o francês, 
se o esquecermos, é um desastre. Eu 
nem nos computadores acredito se não 
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Lourença Baldaque
Uma escritora audaciosa e livre

Maria Leonor nunes

 Quando Lourença Baldaque, 37 anos, 
escritora, meteu mãos à tarefa de fazer 
a recolha e catalogação das crónicas 
que a avó, Agustina Bessa-Luís, tinha 
publicado em jornais e revistas não 
suspeitava que a tarefa se revelasse tão 
vasta. Mas depois de se ter embrenha-
do em bibliotecas e arquivos teve uma 
noção mais precisa da imensa obra 
que a escritora deixara dispersa pelas 
efémeras páginas de várias publica-
ções, do Diário do Norte, onde publicou 
os primeiros contos, em 1951, três anos 
depois da sua estreia literária com O 
Mundo Fechado, até ao Diário Popular 
ou ao Jornal de Notícias, passando pela 
Grande Reportagem e pelo JL, onde as-
sinou a crónica “A escala de Richter”, 
desde o nosso nº 1, a 3/3/1981, até ao nº 
136, a 12/2/1985. 

Foram 56 anos de escritos na 
imprensa, só interrompidos em 
2007, agora reunidos em Ensaios e 
Artigos, uma edição em três volumes 
da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Ao todo quase três mil páginas, 1138 
colaborações, entre contos, artigos, 
crónicas ou respostas a inquéritos, jun-
tando-se assim o que podia ficar per-
dido e esquecido. Uma edição à escala 
de toda a obra ficcional, quase uma 
centena de títulos - romances, novelas, 
peças de teatro, biografias, além de 
ensaios, aforismos, prefácios. E se 
vem confirmar a escrita “inesgotável” 
de Agustina, como sublinha ao JL a 
coordenadora dos volumes, Lourença 
Baldaque, revela ou define melhor a fa-
ceta menos conhecida de uma cronista 
“arrojada, livre e audaciosa”. 

Jornal de Letras: Com a edição 
agora lançada, que recolhe as 
colaborações na imprensa, é possível 
reequacionar a justa medida da 
importância desta vertente na obra 
de Agustina Bessa-Luís?
Lourença Baldaque: Claro. Ajuda 
a levar o nome de Agustina a mais 
pessoas e chama a atenção para uma 
faceta de articulista que se calhar é 
mais desconhecida. De alguma ma-
neira, dá também a conhecer melhor 
a autora, sobretudo aos jovens. Porque 
há muitas pessoas que ouvem falar de 
Agustina, sabem que é uma escritora 
reconhecida, mas não têm noção da 
vastidão da sua obra….

Também foi surpreendida pelo 
volume de colaborações com a 
imprensa que encontrou?
Havia a ideia que ao todo talvez tivesse 
publicado à volta de 900 artigos, mas 
afinal eram muitos mais. No total 1138. 
E estavam muito dispersos, pelo que 
foi difícil reunir todas as colaborações. 
Na revista Panorama, por exemplo, 

sabia que havia um artigo, mas acabei 
por encontrar mais. É que consultei 
tudo, o que demorou o trabalho.

Quanto demorou?
Dois anos. A Fundação Gulbenkian 
tem um programa para este tipo de 
trabalhos que dura precisamente 
esse tempo. Fi-lo em 2014 e 2015. E 
dediquei o ano passado à paginação e 
revisão da obra. 

Quais as suas principais preocupações?
O objetivo inicial era recolher os arti-
gos que a minha avó tivesse publicado 
em jornais e revistas. À medida que 
fui fazendo a recolha, apercebi-me 
de que além dos artigos de opinião 
e da resposta a inquéritos também 
havia alguma ficção. Achou-se que 
fazia todo o sentido incluir também os 
contos, porque foi através deles que a 
minha avó se apresentou à imprensa.

No Diário do Norte?
Exato. Entre 1951 e 1964, aliás, pu-
blicou na imprensa sobretudo ficção 
e um ou outro artigo de opinião. Só 
em 1965, se tornou verdadeiramen-
te cronista, embora continuasse a 
publicar alguns contos, sobretudo 
de Natal, por exemplo na Panorama. 
Também achei curiosa a existência 
de respostas a vários inquéritos, com 
perguntas como “Por que não se lê 
Irene Lisboa?” ou “Por que razão a 
literatura portuguesa não é mais co-
nhecida no estrangeiro?”. São ques-
tões que obrigavam os escritores a 
refletir no seu meio. Sei que a minha 
avó perdia muito tempo a escrever 
esses textos, não respondia de ânimo 
leve. Tudo junto, julgo que é um 
testemunho real da importância que 
dava ao que publicava na imprensa. 
Por outro lado, sinto que há uma 
certa curiosidade pela personalidade 
dela, pelo tipo de pessoa que é. E nos 
artigos destes volumes, a minha avó 
está muito presente, uma verdadeira 
personagem em todos eles. É ela que 
observa e que fala. Nos romances, 
evidentemente também aparece…

Mas aí pelo filtro da ficção.
Exatamente. Nos artigos, de forma 
mais direta, na primeira pessoa, e isso 
revela a sua personalidade muito ori-
ginal, diferente até na nossa literatura.

Que faz essa originalidade?
É muito arrojada e livre.

No caso, muito senhora da sua opinião?
Sim, sim. É igualmente curioso que 
nos primeiros contos que publica 
assina ainda só com Bessa Luís, o que 
mantive, na edição, porque acho mui-
to significativo. Nesse aspeto, também 
é muito relevante que se tenha impos-
to desde o princípio.

Em que sentido?
Não teve receio de se impor como 
mulher, nem de por vezes criar 
conflitos. Foi sempre muito audaciosa. 
Obviamente, acompanhei, a partir de 
certa altura, o seu percurso, mas de-
pois de ter feito esta recolha, olhando 
para trás, apercebo-me melhor dessas 
características.

Audaciosa: é assim que 
essencialmente a vê?
É. Muito forte é também a imagem, 
que tenho, de a ver viajar muitíssimo. 
Quando ia viajar, aliás, íamos sempre 
despedir-nos dela E quando regressa-
va, voltávamos outra vez lá a casa. A 
minha avó fazia mesmo questão nesse 
ritual. Acho que embora ela sentisse 
essa necessidade da viagem e fizesse 
muitas conferências, também gostava 
de regressar e contar o que tinha visto 
e conhecido.

Fazia a crónica das viagens?
Completamente. E com imenso senti-
do de humor e muitas considerações. 
Era muito engraçado ouvi-la. 

Sempre com a sua grande agudeza de 
espírito, como nos romances?
O próprio prefaciador da obra, José 
António Saraiva, tenta analisar se 
há uma diferença entre a escrita 
das crónicas e dos romances e não a 
encontra. Acho realmente que há uma 
continuidade. E como cronista, ela 
teve o seu lugar na imprensa.

Acha que gostava de escrever 
crónicas?
Sem dúvida. Outro aspeto engraçado 
é que a minha avó era muitas vezes 
abordada por pessoas, sobretudo em 
Lisboa, e isso agradava-lhe. 

Na rua?
Sim. Eu vinha muitas vezes com ela 

a Lisboa, em lazer, por exemplo ver 
uma peça de teatro – o Filipe La Féria 
convidava-a sempre para as estreias 
- e enquanto andávamos a dar um 
passeio pela Baixa, algumas pessoas 
cumprimentavam-na, diziam muitas 
vezes “Boa tarde, senhora dona 
Agustina!”, comentavam uma notícia 
ou um acontecimento. E a minha avó 
gostava de as ouvir, de falar com elas. 
Aliás, ela sempre gostou de conversar. 

Talvez as suas crónicas representem 
um pouco a continuação desse gosto 
de conversar com os outros. Isto em-
bora algumas sejam muito exigentes, 
difíceis.

Também representam um gosto de 
intervenção na vida pública?
Esteve sempre muito envolvida, acei-
tava quase todas as solicitações que 
lhe faziam. Em parte também pela sua 
generosidade. Teve nesse aspeto uma 
vida muito preenchida.

De resto, foi algum tempo diretora 
do jornal O Primeiro de Janeiro, nos 
anos 80, por certo uma das primeiras 
mulheres a dirigir um jornal em 
Portugal.
Ainda era muito pequena e tenho 
apenas uma recordação muito vaga 
desse tempo. Mas lembro-me disso, 
até porque as professoras na minha 
escola o comentavam. E tenho a ideia 
da seriedade com que aceitou esse 
lugar. E com um enorme sentido de 
responsabilidade.

Apesar de conhecer bem a sua obra, 
o que mais a surpreendeu na pesquisa 
que fez?
Quando estava quase a chegar ao fim, 
lembro-me de ter ficado realmente 
muito impressionada com a quantida-
de de crónicas e contos que publicou 
nos jornais, além dos romances, peças 
de teatro, conferências, prefácios. É 
uma obra imensa, comparável à de 
Camilo. E faz sentido a comparação 
até porque ela é uma grande admira-
dora do Camilo. Por outro lado, achei 
muito interessante a colaboração com 
o Diário Popular. 

Porquê?
Decorreu entre 1965 e 1974, quando 
era uma autora que já tinha um nome 
nas letras portuguesas e nunca facili-
tou, continuou sempre a trabalhar ar-
duamente os seus textos. Isso mostra 
como sempre foi uma mulher com um 
enorme profissionalismo. Gostei de 
sentir isso. E surpreendeu-me alguns 
autores que abordou nessa altura.

Por exemplo?
Ela é uma admiradora da literatura rus-
sa e falava mesmo de alguns escritores 
do período soviético. Por exemplo 
Soljenitsin e Sholokhov. Surpreendeu-
me esse conhecimento e o modo como 
sempre esteve atenta não só à literatura 
portuguesa como à estrangeira e tam-
bém à imprensa. Vê-se que era uma 
leitora ávida e curiosa, que queria saber 
o que se fazia na Europa, mas também 
nos Estados Unidos. E houve algumas 
colaborações, por exemplo, com a 
revista Grande Reportagem, em que se 
dispôs a responder às cartas dos lei-
tores. São perguntas espirituosas, por 
vezes muito engraçadas, a que a minha 
avó respondia sempre. Mas o que mais 
me espantou, sem dúvida, foi ver como 
era inesgotável a sua capacidade de 
escrever. Agustina escrevia sem parar. 

Está a preparar mais algum volume 
a partir da sua obra, por exemplo, 
correspondência?
Estão a ser pensadas algumas edições, 
mas ainda é cedo para falar delas. 
Talvez não com esta envergadura.J

Lourença Baldaque ‘Talvez as crónicas representem um pouco a continuação desse seu 
gosto de conversar’

Nestes textos a minha 
avó está muito presente, 
uma verdadeira 
personagem em todos 
eles. É ela que observa e 
que fala de forma mais 
direta, na primeira 
pessoa, e isso revela a 
sua personalidade muito 
original, diferente 

Não teve receio de se 
impor como mulher, 
nem de por vezes criar 
conflitos. Foi sempre 
muito audaciosa

É uma obra imensa, 
comparável à de 
Camilo. E faz sentido a 
comparação até porque 
ela é uma grande 
admiradora do Camilo

“
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 A publicação, pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, dos textos dispersos de Agustina 
Bessa-Luís, em três grossos e cuidados 
volumes que somam quase três mil pági-
nas, é o acontecimento editorial deste ano 
e dos anos por vir. O pensamento indomá-
vel, radicalmente livre e democrático da 
escritora – tanto escreve sobre Chanel como 
sobre Kierkegaard, viagens, sexo ou trabalho 
infantil – adquire progressiva importância 
num mundo em que pensar-se pela própria 
cabeça, sem cuidar de interesses, grupos 
ou estratégias de promoção, se tem vindo a 
tornar uma atividade não só fora de moda 
mas até vivamente desaconselhada. 

A recolha e organização dos textos 
coube a Lourença Baldaque, neta de 
Agustina, e é um trabalho notável, que 
inclui completíssimos índices de títulos, 
onomásticos e toponímicos. Faltam porém 
alguns textos (como é natural dada a 
dispersão e a intensidade da colaboração 
de Agustina com a imprensa), que talvez 
possam vir a ser incluídos em reedições desta 
obra – que tem uma curtíssima tiragem de 
300 exemplares, pelo que convém agarrá-

la depressa. Deixo aqui uma breve relação 
dos textos que tenho nos meus arquivos e 
não constam desta edição: "Um sentimento 
errante", texto curto incluído num dossier 
sobre as relações culturais entre Portugal e 
Espanha, Expresso, 9.7.1983; "Real Spring", 
crónica publicada no nº 7 da extinta revista 
Plural, Abril de 1984; "Camilo e Eugénia", 
Público, 28.5.1993; "A Sala das Cerejeiras", 
revista Casa Cláudia, Junho 1994; "Um 
cumprimento para Adélia Prado", Diário de 
Notícias, 30.7. 1994; "Anna Arfet", conto 
publicado na revista Marie Claire nº 70, 
Agosto de 1994; "Onde Nasci", crónica 
sobre Vila-Meã, revista Evasões, Maio de 
1998; "Para Vila Meã", Jornal de Vila Meã, 
nº 43, Janeiro de 2003; "Kafkiana, Opus 
Ensemble", reportagem de viagem a Praga, 
revista Volta ao Mundo, Maio de 2005. 

E falta um texto que provavelmente só 
será importante para mim, "A Cintilação 
da Mortalidade", publicado aqui no JL a 
15.5.2002, o texto que Agustina escreveu 
para a apresentação do meu romance 
Fazes-me Falta. Nunca esquecerei a 
generosidade desse seu gesto: estava o livro 
no prelo quando recebi um telefonema de 
Agustina, dizendo: "Não sei se já pensou 
em alguém para lhe apresentar o romance; 

gostava muito de ser eu, parece-lhe bem?". 
Balbuciei umas palavras desengonçadas 
sobre jamais ter pensado em incomodá-la 
com esse trabalho, acrescentando que o 
livro seria apresentado em Lisboa, o que a 
obrigaria a deslocar-se, e na discoteca Lux. 
Respondeu-me, entusiástica: "O Lux! Isso 
é aquela boîte de que é sócio o Malkovitch, 
não é? Ando há que tempos para lá ir! Calha 
portanto muito bem". E assim foi. Na época, 
o Lux tinha camas de ferro cobertas com 
colchões plastificados, em vez de cadeiras e 
sofás. Quando entrámos no salão, Agustina 
exclamou: "Tantas camas! Isto é que seria 
a atmosfera adequada para lançar os meus 
romances!"

Tantas vezes criticada pela vaidade no seu 
talento – pelo simples facto de admitir que 
escrevia bem, com a mesma simplicidade 
com que um carpinteiro garantiria a 
qualidade de uma estante que se propusesse 
fazer – , Agustina dedicou inúmeras vezes 
palavras públicas de incentivo e louvor a 
outros escritores seus contemporâneos, 
incluindo os das gerações mais novas. 
Palavras privadas de apreço, muitos 
confrades as têm, na complexa confraria de 
egos das Artes, sobretudo se julgarem que 
essas doces palavras poderão regressar em 
boomerang, agigantando quem as profere; 
públicas, nem por isso, que o mar é vasto 
e o peixe é muito. Até nisso, Agustina é 
excecional. 

Tive há dias a boa notícia da tradução, 
em Inglaterra, de um conto de Agustina. 
Espero que outras traduções de obras suas 
para esse esperanto da contemporaneidade 
ocorram nos próximos tempos, de modo a 
que a radiografia da alma humana meticulosa 
e prodigiosamente empreendida por esta 
escritora, em contos, romances, crónicas, 
ensaios, biografias e textos dramatúrgicos 
possa ter o eco internacional que merece. 
Escreveu sobre ela José Saramago, na revista 
Seara Nova, em Janeiro de 1968: 

"Como é possível não reconhecer e 
declarar que se há em Portugal um escritor 
onde habite o génio (vá esta palavra, ainda 
que perigosa e equívoca), esse escritor é 
Agustina- Bessa Luís?"J

Tantas camas! 
Inês Pedrosa

O acontecimento editorial 
deste ano e dos anos por vir. 
O pensamento indomável, 
radicalmente livre e 
democrático da escritora, 
adquire progressiva 
importância num mundo em 
que pensar-se pela própria 
cabeça se tem vindo a tornar 
desaconselhável

“

MarIa FIloMena Molder

 A Raimundo Gomes

"Sendo eu escritora, estou pronta a 
divagar sobre os assuntos que vêm ter 
comigo. Eles têm mais força do que eu. 
Ainda que se apresentem como pobres, 
esperam que eu nos seus andrajos não 
me engane. E descubra oiro que trazem 
às mãos cheias, porque tudo o que é 
humano é auxiliar da glória."

Agustina, in Pensadora entre as coisas 
pensadas

1. “... um jornalista puro-sangue como 
eu, tem que vir para Lisboa [...] escrever 
é para ele  (neste caso para mim) a sua 
fortuna, o seu lar, o seu poder, o seu 
posto, o seu prazer, a sua alma [...] Só 
numa coisa estou em falta com os de-
veres do jornalista: quando aparece um 
livro de um amigo meu, não descubro 
nele encantadoras novidades e ideias 
ousadas. Em geral não descubro nada.  
Será porque não deixei o Porto defini-
tivamente e ainda me costumo sentar 
à sombra dos castanheiros do Gólgota, 
como uma doméstica com sorte e uma 
castelã com tranças? É provável, e mais 
que certo.” (1991) Agustina consi-
dera-se um jornalista puro-sangue 
(Drummond também se achava acima 
de tudo um jornalista). Como nos seus 
romances, ela exercita até à paródia o 
humor, forma suprema de elevação, 
talvez a sua costela mais kierkegaar-

diana. Além disso, e inseparável disso, 
observamos aqui, em todo o seu esplen-
dor, a transformação da mais incurável 
das doenças humanas, a parcialidade, 
em vidência, metamorfose que é o sal 
de tudo quanto esta mulher escreve.

2. "É talvez o tempo de ver as coisas 
pelo seu lado pior” (2006). Agustina 
pergunta em primeiro lugar porque 
não chora a criança. Mas ela chora, os 
vizinhos ouvem, a madrinha conhece 
as sevícias a que o pai e a avó a sujei-
tam, consegue durante algum tempo 
livrá-la do horror. Só que a criança é 
devolvida pelas “autoridades” aos seus 
carrascos e morta num imenso sofri-
mento. Quero falar disto porque isto 
é, foi e será sempre incompreensível. 
Agustina está a inspeccionar, ela já viu 
aquilo, já foi queimada, rasgada e toma 
nota. E eu não quero fazer o esforço 
de compreender. Aqui só a humana 
justiça, se ela for salomónica. Sim, para 
a criança o adulto pode ser “o ogre dos 
contos de fadas”, e portanto ela terá 
de aplacar as sua cóleras, seduzi-lo 
para evitar ser devorada pela sua fome 
de crueldades, mas “A inocência é 
perigosa” de Gide não serve de caução 
para quem se excita com a inocência. 
É seguramente mais verdadeiro que se 
morra de abandono, que as doenças de 
algumas crianças sejam o seu resultado. 
Isto seriam coisas para discutir com 
Agustina. Platão é que sabia, as letras 
ficam quietas diante de nós, mudas, 
não se defendem se as atacamos. É o 

destino das palavras escritas, embora 
se demorem menos do que as que saem 
pela boca a dispersarem-se ao vento. 

3. Aqui entra Uriel da Costa, por causa 
da diferença entre Lei Escrita (que “não 
admite a crença na vida para além da 
morte”) e Lei da Boca (rabínica, que a 
concede). Comove o amor de Agustina 
por ele e o brilho do seu pensamento, 
que ela conhece bem. “Para Uriel [...] 
'não há piedade em pôr bens e males 
eternos para o homem, antes impie-
dade contrária à bondade e à justiça 
divina', e é bastante os bens e os males 
que Deus promete aos homens enquan-
to estão vivos, aqui na Terra". 

“Alguma coisa nos faz chorar Uriel. 
Porquê queria morrer de corpo e alma? 
Grande desespero era o seu e quis 
vencer o julgamento de Deus. Criar 
homens mortais parecia-lhe talvez um 
acto de compaixão, o maior de todos.” 
Na Divina Comédia o tormento infernal  
para os cépticos da imortalidade da 
alma consiste – após o juízo final –, em 
ficarem definitivamente encerrados 
nas suas sepulturas. Agustina chora 
por Uriel. E, no entanto, essa crença 
não está espalhada entre o judeus, 
como o demonstra Qohélet. Embora a 
diferença seja abissal: para Uriel, a vida 
eterna é uma desmedida imprópria da 
bondade divina; enquanto que para 

Qohélet a mortalidade do homem, seja 
sábio ou néscio,  tira todo o sentido à 
sua vida. 

4. “O Régio disse-me uma vez na 
Póvoa: - A A... (de Agustina, como K. 
de Kafka) nunca foi criança. - Nisso é 
que se engana. As crianças não são o 
que se pensa. Rembrandt sabia o que 
são as crianças, e o modelo que se pare-
ce comigo é a Saskia, na Ronda da Noite 
[...] - Saskia? – disse o Régio. E pediu 
um mazagrã.” Isto não é uma confis-
são, é uma evidência, uma possessão: 
isto és tu!

Quando comecei a folhear Ensaios e 
Artigos (1951-2007) fui logo à procura 

Agustina: “Ralham comigo às vezes porque sou traidora dessa fé de tinta e papel.”

A. de Agustina

© 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   *   15 a 28 de março de 20171o * letras   AGUSTINA BESSA-LUÍS

do ano de 2006. O meu desejo era 
voltar a encontrar Saskia, A Ronda da 
Noite e Rembrandt. A tela nem assim se 
chamava nem completa está, cortada 
à medida para caber na sala da Câmara 
Municipal de Amesterdão que lhe foi 
destinada, uns anos depois da morte do 
pintor. O actual respeito pelas obras de 
arte não pode ser senão paródico. 

E lá estavam os três na p. 2700 do 
volume III, no mesmo ano de publi-
cação do romance. Como a pequena 
figura de adolescente que irradia no 
plano recuado de A Ronda da Noite 
de Rembrandt, assim Agustina atra-
vessa o último livro que escreveu 
e que traz o mesmo título da obra 
do pintor. Ao caminhar, ela volta o 
rosto para nós e olha-nos de frente, 
como se alguém a tivesse chamado, 
a boca ligeiramente aberta, a seda 
lavrada e as rendas cingem-lhe o 
corpo inteiro, na cabeça uma boina 
preciosa, à cinta traz uma pistola e 
uma ave morta, parece uma gali-
nha, formas escuras inquietantes 
envolvem-na em contraluz. Que faz 
ela naquele quadro? Resume o seu 
enigma, a compreensão da vingança 
que a vida fará contra a arte, sempre 
desprevenida, preparando-se para 
o desastre do seu desaparecimento: 
“Ralham comigo às vezes porque 
sou traidora dessa fé de tinta e 
papel.” (1991) Não será excessivo 
pedir que isto se aplique a estes três 
volumes. 

5. Como Agustina, não gosto de biblio-
tecas, gosto de livros (bibliotecas só se 
for como aquela entrada numa gruta de 
neve, no interior da baleia branca, num 
pequeno desvão da via láctea, como é 
o caso da biblioteca de Wolfenbüttel). 
Não tomem isto como um abuso, é que 
estas páginas entram na nossa vida e 
convidam à usurpação. 

Muita coisa passo bem sem ela, 
sobretudo quando aparecem os nomes 
destes e daqueles, cuja alma, antes de 
morrerem, já se despenhou no Inferno 
– fazendo vénia a Dante –, e que 
compõem grande parte da nossa vida 
política. É tudo salvo (não aquela gente, 
mas os perigos que Agustina por vezes 
corre) pela crónica que dedica ao trági-
co em Sá Carneiro: ele já estava morto 
antes de morrer. Nos últimos anos 
abstém-se, soberana. Disso é exemplo a 
única entrada de 2007 sobre Alexandre 
da Macedónia, pois o combate (que 
mede A. com A.) entre o talento vicioso 
para o poder e a bondade termina com 
a abstenção de qualquer argumento:  
“Não me ocorreu dizer mais nada”. 

6. Gostaria ainda de falar de Sterne, de 
Dante e Goethe, e do ideal do eterno 
feminino: “A ideia de homem e de 
mulher são incompatíveis”, ou do 
retrato de Maria Rueff (“um rosto que 
se destina à transfiguração”), ou do 
elogio a Eunice Muñoz (“Como a ave de 
Bernardim”), de Maria Helena (“a pes-
soa mais fiel que eu conheci”). Escolhi, 
porém, lembrar a barata que nunca foi 
convidada por Clarice Lispector para 
lanchar com ela e que Adília Lopes cita 
na sua Obra, e não esquecer a barata 
que Agustina convidou: “Eu convida-
va-a para comer migalhas, ela aceitava 
com cerimónia e delicadeza [...] Mas o 

que é a arte? A barata disse que sabia 
o que é uma migalha de pão. 'Será isso 
a arte?' – disse ela. Não quis contra-
dizê-la, afinal era minha convidada.” 
(2001) Isto passou-se na Venezuela. 
Eu que tenho horror a baratas fico a 
perder, e talvez também Clarice e Adília 
Lopes, por arrogância, por falta de 
civilidade. Quanto ao humor não vale a 
pena insistir.

7. “Penso nele com emoção, sobretudo 
se o vejo nesses lugares de nascimento 
onde eu própria nasci. Tão eventuais 
e sossegados, onde não parece mexer 
uma folha sem precedente doutra 
folha que mexe. E, de repente, o salto 
compacto e desmesurado, aquele olhar 
para o interior de si mesmo como para 
o estranho mais consumado.” É assim 
que em 1983 Agustina vê Amadeo, a 
partir do seu lugar comum de nasci-
mento, que é uma paisagem com todas 
as forças atávicas visíveis e secretas, 
onde uma singularidade se forja. Como 
ela o compreende bem e se revê nele: 
“o salto compacto e desmesurado”, 
o considerar do seu abismo como “o 
estranho mais consumado”. 

Por causa do Amadeo entrei na nova 
ala do Museu do Chiado. Se Agustina 
diz a coisa mais inaudita de todas, 
que, pelo amor que Jesus lhe tinha, 
foi permitido a Lázaro morrer duas 
vezes (1991), dei por mim a pensar que 
também já não era a primeira vez que 
Amadeo morria, embora não fosse por 
amor. O pobre estava ali naquele hospí-
cio, pintado de branco do chão ao teto, 
espalhado por quartos menores onde 
caberiam dois ou três velhos à míngua.  
Quem internou Amadeo, ele que era 
“o contrário de um anémico”, ele que 
“pintou por façanha, não por amor”, 
que era “um homem, e é o bastante, 
para que conste” (1984)?

8. “Nunca falei da péssima mania que 
eu tenho de apanhar coisas do chão: 
um alfinete, que espeto na banda do 
casaco, e que lá fica esquecido para 
sempre; uma pequena medalha de 
lata tão pisada que a imagem dela já 
se apagou; ou até um bocado de pão, 
por incrível que pareça.” Daqui sai um 
inverosímil conto de Natal e um sonho, 
preparado por um pedido de quem co-
nhece a perdição e o seu riso: que Deus 
ajude os escritores, “uma gente pouco 
recomendável”. Leiam KEREM de 1978: 
começa com um feitiço e acaba com 
um apocalipse.

9. “A imagem-recordação em que mais 
me revejo é a da inocência que guardei 
com a aquisição do conhecimento – o 
que me fez o feitio alegre e bem-humo-
rado.” Como a epígrafe, esta citação é 
retirada da Lectio Magistralis dada por 
Agustina Bessa-Luís  na Universidade 
Tor Vergata em Roma, a 17 de Abril de 
2008.  Por causa dos equívocos que a 
leitura a alta velocidade arrasta, em vez 
de “guardei” li “ganhei” e pensei: bem, 
aqui ela está a inverter completamente 
Kleist e a moral das suas marionetas. 
Mas não, não é ganhar, é guardar a ino-
cência, depois de adquirido o conheci-
mento. Neste guardar está contido um 
dom que passa por cima dos efeitos do 
pecado original, o que não é uma des-
medida indecifrável, mas um pequeno 
mistério que consola a nossa vida.J

Manuel S. FonSeca

 Fui editor de três livros e um 
texto inédito da senhora Dona 
Agustina. Mas o que é ser editor 
de Agustina Bessa-Luís? É, digo 
eu, estar sentado, olhos colados 
aos vivos olhos dela, os ouvidos 
presos à sua voz, que me parecia 
então, uma voz macia, de infle-
xões irónicas a roçar o infantil, 
exatamente o que, hoje, me con-
tinua a parecer sempre que a volto 
a ouvir num velho programa de 
rádio ou de televisão. 

Foi essa voz que me respondeu 
quando lhe pedi que escrevesse 
sobre a pintura de Paula Rego, para 
um livro que eu imaginava um 
incêndio. Nesse livro, jurava eu, o 
leitor iria arder na reprodução da 
pintura de uma e na pólvora da es-
crita de outra. O livro, As Meninas, 
mas que também se poderia ter 
chamado As Feiticeiras, chegou às 
livrarias em Março de 2001. 

 O culto de Agustina herdei-
-o de Antónia Fonseca, minha 
mulher, que me levou além de A 
Sibila, esse lugar sobrenatural 
que enfeitiça e paralisa os leitores 
preguiçosos como eu. E o culto 
de Agustina mitificou-se com o 
que muitas vezes me contava João 
Bénard da Costa. Tudo se passou 
nos pastosos anos da ditadura, 
que foram o limbo da inocente 
Agustina. Ela, mulher pequena, 
com todos os sinais de ser dotada 
de dons sobrenaturais, não era de 
uns, nem era de outros. Uns e ou-
tros queriam ter valores políticos 
seguros e queriam que as artes 
fossem formas ancilares de um 
jurado ideal político. 

Mas havia uma revista, O 
Tempo e o Modo, onde João Bénard 
pontificava, caldo de um catoli-
cismo progressista balizado pelas 
bondosas sete saias do Papa João 
XXIII e, também, embrião de 
uma esquerda não totalitária. A 
revista defendia os heterodoxos, 
gente de difícil classificação, que 
ia de Jorge de Sena a Ruben A. e a 
Sophia, passando ou chegando a 
Agustina. O João contou-me: as 
clandestinas esquerdas partidá-
rias que se roçavam pela revista, 
indignavam-se com o louvor 
e defesa que nela se fazia de 
Agustina. As esquerdas, mesmo 
uma figura como Mário Soares, 
eram então, na primeira metade 
dos anos 60, adeptos do combate 
neorrealista, e era esse pântano 
de conformismo estético que era 
tido como revolução. Agustina 
não servia, nem era servida, à 
mesa dos partidos.

Vamos ao futuro. E o futu-
ro continua a ser a escrita de 
Agustina. O desaustinado texto 
que Agustina escreveu sobre 

Paula Rego é, para mim, o melhor 
texto que um escritor português 
escreveu sobre um artista de 
outras artes. Agustina, à pintura 
de Paula, chama-lhe escrita e diz 
que essa “escrita” já estava pronta 
e acabada nas grutas de Lascaux 
e nas abóbadas de Altamira. 
Agustina escreve e decifra ou in-
venta segredos: o de Paula é o de 
ser obediente e aceitar o terror. 

Lembro-me da primeira con-
versa ao vivo. Agustina recebeu-
-nos a chá das cinco na sua casa 

da travessa que saía da Buenos 
Aires, em Lisboa. Ficou para mais 
tarde o Gólgota, no Porto. Fiz-lhe 
uma proposta que ela não pode-
ria recusar, riu-se, conspirou, 
falou de Saramago, de Israel, de 
Eugénio e de Manoel de Oliveira e 
disse que sim. 

Dir-me-ia que sim tantas 
vezes como Pedro negou Cristo. 
Escreveu para o Cântico dos 
Cânticos, numa Bíblia, que editei 
em caixa de acrílico. Esse intróito 
de Agustina não é bem de apas-
centar açucenas e muito menos 
de amenos eflúvios erótico-do-
minicais. É um texto de camas, 
poder, ciúmes e traições. Qual 
metafísica! Um dia alguém tem de 
falar da radical materialidade de 
Agustina, que o título desse texto 
– “Um tijolo quente na cama” – 
descaradamente denuncia.

Ofereceu-me, depois, a sua au-
tobiografia, a que ela aceitou que 
eu chamasse O Livro de Agustina, 
desde que conservasse como sub-
título A Lei do Grupo, seu título de 
primeira escolha. E, a um passo 
da doença a levar pela mão para 
o exótico jardim de rosas, cuja 
entrada temos medo de profanar, 
ainda me escreveu XII Óperas, de 
Viriato a Salazar, passando por 
D. João II, D. Sebastião ou Afonso 
Costa, num livro a que chamou 
Fama e Segredo na História de 
Portugal.

De Agustina guardo três livros 
e o maravilhoso riso. Um dia, 
depois da apresentação da auto-
biografia, deixara eu o carro no 
Fórum Almada, colado a um pos-
te do estacionamento, Agustina, 
a entrar, ficou presa, na estreita 
abertura que o poste concedia à 
porta. É que nem para trás, nem 
para a frente. Onde qualquer 
pessoa se irritaria, Agustina não 
conseguia parar as gargalhadas. 
Eu e o poeta Gil Carvalho, então 
meu sócio editorial, queríamos 
ajudar e dissemos-lhe: “Senhora 
Dona Agustina, temos de a segu-
rar pelas pernas!” Genuinamente 
divertida, Agustina respondeu: 
“Puxem-me pelas pernas, rapa-
zes.” J

A escritora, durante uma entrevista, e 
a capa de O Livro de Agustina

O riso de Agustina

Esse intróito (a Cântico 
dos Cânticos) não é 
bem de apascentar 
açucenas e muito 
menos de amenos 
eflúvios erótico-
dominicais. É um 
texto de camas, poder, 
ciúmes e traições. Qual 
metafísica! Um dia 
alguém tem de falar da 
radical materialidade 
de Agustina

“
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Agustina e Mónica, sua filha, no jardim da casa do Gólgota, no Porto, onde a 
autora de A Sibila, continua a passar parte do seu tempo e “no passeio matinal 
olha demoradamente as magnólias do jardim, e enxota a gata que a acompanha e 
se enrola nos seus pés”

Mónica Baldaque 

“A gratidão é uma forma de 
poesia, mais do que um sentimen-
to. Envelheço e corrompo-me às 
verdades eternas.”

(Carta à Mãe, de 17 de Novembro 
de 1965)

 A minha Mãe deixou de escrever 
em 2007, na altura em que teve 
um AVC. Passou por uma fase 
muito difícil, parecia que todas 
as funções do seu corpo entra-
vam em convulsão, e já não era o 
pensamento que dominava o seu 
ritmo, mas qualquer coisa que 
está para além do pensamento, 
como um raio que a tivesse atin-
gido, iluminando-lhe um estado 
de graça. 

Tudo agora se encaixa numa 
nova relação com a vida, que dei-
xou de ser em função dos outros e 
de um destino, mas de si pró-
pria, um ser único que pertence 
à Grande Criação. A minha Mãe 
encontrou um novo equilíbrio, e 
está recolhida numa bela velhice. 
Tem todo o direito a vivê-la em 

silêncio, com os seus mistérios 
e os seus segredos. Não precisa 
de escrever nem de falar para eu 
receber dela aquilo que se deve 
legar aos filhos, que é o sentido da 
vida que se viveu, e se transmite 
numa inspiração.

Hoje, Agustina senta no colo 
o bisneto Chiaro, abraça-o, e 
ri-se das suas brincadeiras. E 
já sabe que quando lá chega o 
bisneto mais velho, o Alberto, e 
a cumprimenta a correr, é para 
ir subir à magnólia, que é o seu 

navio pirata. Escolhe sempre 
a roupa que quer vestir, e no 
passeio matinal olha demorada-
mente as magnólias do jardim, e 
enxota a gata que a acompanha e 
se enrola nos seus pés; impa-
cienta-se com os livros em cima 

da mesa; bebe todos os dias uma 
taça de champanhe, celebrando 
as pequenas coisas. E a sere-
nidade lúcida que transparece 
quase assusta.

Um dia, estava eu a acom-
panhar minha Mãe no hospital, 

que recuperava de uma fractura 
da tíbia, quando ela começa a 
falar claramente, com espanto 
meu (tinha perdido a fala com o 
AVC), e conta-me uma história 
de família – o casamento do tio 
António, na Póvoa, com uma 
mulher muito bonita, e muito le-
viana. Eram tantas as peripécias, 
que a certa altura perguntei-lhe 
se queria que eu escrevesse essa 
história! E a Mãe respondeu-me: 
“Não é preciso. Eu já escrevi 
tudo.” 

Quando no início os médicos 
avaliavam os sintomas, inter-
pretavam os inúmeros exames… 
Agustina comentou: “Os médicos 
não percebem nada. Julgam que 
vou morrer, mas enganam-se. Só 
eu sei.”

Quando passeio pelos lugares 
de infância de minha Mãe, pelas 
casas, pelos caminhos, e estou só, 
sinto como que uma poeira leve 
que se levanta nalguns recantos, 
com uma estranha presença de 
vida, como se ela continuasse a 
passar ali.

“Voltamos sempre ao local de 
partida.”

Assim será. J

‘Uma nova relação com a vida’ 

A minha Mãe 
encontrou um novo 
equilíbrio, e está 
recolhida numa bela 
velhice. Tem todo o 
direito a vivê-la em 
silêncio, com os seus 
mistérios e os seus 
segredos

“

 Mais importante do que os inéditos 
que possam vir a ser selecionados 
para publicar, são as obras esgota-
das há imensos anos, que é urgente 
reeditar.

E compilar os dispersos parece-
-me também importante, na medida 
em que permite concentrar temáti-
cas, facilitando uma procura, nem 
sempre fácil, como vimos agora na 
compilação destes Ensaios e Artigos. 

Há correspondência, essa sim, 
sobretudo com a mãe dela, minha 
avó, mas isso será para um dia, 
talvez…. A Lourença escreveu uma 

história de família, que ainda não 
publicou, baseando-se na corres-
pondência e nos diários que temos 
guardado.

Do lado da mãe de Agustina, 
todos tinham o gosto de escrever, 
vê-se nas cartas longas, cheias de 
descrições dos lugares e de enredos 
que pontualmente ocupavam os 
interesses e as preocupações.

Do lado do pai de Agustina, a 
gente do Passo, já não eram dados 
à escrita, mas havia neles uma 
extraordinária propensão para “con-
tar”. J MÓNICA BALDAQUE

“Urgente reeditar”

Carta à Mãe, Coimbra, 3 de Março de 1949

“ Fui hoje ver o Hamlet e vim arrasada. Não era o 
que eu esperava. Não tinha o sopro mágico dum 
realizador novo; repetia-se 
aqui e além numa cena de 
emoção. Mas o actor só sabe 
comunicar connosco na sua 
técnica de pulos e de berros. 
Ele é sir Laurence Olivier e 
não creio que um “sir” tenha 
humanidade bastante para nos 
fazer senti-la. Isto não faz ver 
nada do filme, mas apeteceu-
me dizer.”

 

Carta à Mãe, de 16 de Abril de 
1970

“Minha querida Mãe

Tenho tido notícias da Pim 
[Laura Mónica] e está um 
pouco preocupada com o 
rumo dos acontecimentos na 
Escola. Há muita agitação e 
receia-se pelo mau resultado 
do ano lectivo. Eu acho que os 
professores estão saturados 
e os alunos, insignificantes 
na maioria, se vingam das 
próprias incapacidades pela 

anarquia. Uma conciliação é difícil e antevejo 
um regime de força para oprimir mesmo sem 
compreender. Anda por aí uma série de folhetos 
clandestinos que se atribuem a padres nova-

vaga, mas não creio que sejam. 
Falam da destituição da Virgem 
Maria e isso cheira-me a 
método revolucionário e intriga 
para colocar mal os católicos 
perante a massa popular. 
Enfim, prepara-se uma grande 
convulsão que pode tardar anos 
ou dias.”
 
Carta à filha, de 24 de Novembro 
de 1970
 

“Minha querida filha

Não te enerves demasiado, já 
sabes que tens que suportar 
dificuldades e o director 
também terá problemas. A 
injustiça é um mau remédio 
das incertezas de espírito. 
(...) Deves levar o curso com 
paciência. Se quiseres passar 
aqui mais tempo, acho bem, mas 
as férias de Natal já te chegam, 
logo verás. (…) Não te oponhas 
a ninguém se queres vencer; 
porque já sabes que a força é 
contestada com força.” 

Fragmentos de três cartas

Agustina, em criança, com a mãe
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Uma jóia de família
Maria Leonor nunes

 Um “dom natural”, uma “vocação”, 
“um furor”, um “destino”: Agustina 
sempre disse que já tinha nascido 
escritora. E escrevia “sem parar”, 
mal resistindo à sedução das folhas 
em branco. Mesmo as páginas iniciais 
vazias de um livro a tentavam, sempre 
que escrevia uma dedicatória, como 
chegou a confessar.

Andava pelos 16 anos quando a 
decisão de ser escritora se tornou ina-
balável. Escreveu então um primeiro 
romance, Pés de Barro, que o pai, com 
toda a “ternura”, datilografou. Na al-
tura, não chegou a ser publicado, mas 
a sua literatura tinha ‘pés para andar’.

O processo de escrita de Agustina 
foi sempre profundamente “solitá-
rio”, mas concluídos os romances, 
escritos apenas à mão, era o marido, 
o advogado Alberto Luís, quem os 
passava à máquina. E aí, começava a 
“pior época do ano”, lembra a filha 
Mónica Baldaque, instalando-se um 
verdadeiro clima de tensão entre o 
“rigor” dele e o desligamento dela 
dos livros, quando dava a escrita por 
encerrada.

Costuma dizer-se que por trás de 
um grande homem, está sempre uma 
grande mulher. A inversa também 
será verdadeira. Alberto Luís foi 
sempre um zeloso cuidador, apoio 
fundamental na retaguarda da obra de 
Agustina.

A escrita é, de resto, uma espécie 
de ‘jóia de família’ , já que o avô 
Lourenço, figura que Agustina muito 
estimava, já escrevia diários com 
“pretensões” literárias. E de geração 
em geração, tem passado a heran-
ça: a própria Mónica Baldaque é 
escritora e pintora, com livros como 
Vinte Anos na Província e A Raiz 
Vermelha do Amor, e as suas filhas, 
netas de Agustina, também escre-
vem. Lourença Baldaque publicou 
A Invenção da Vida ou A Neblina, e 
Leonor Baldaque, que começou por 
ser conhecida como atriz de filmes 
de Manoel de Oliveira, atualmente a 
viver em Paris, editou na Gallimard 
Vita - La Vie Légère.

Jornal de Letras: Como era Agustina a 
escrever?
Mónica Baldaque: A minha mãe tinha 
um processo de escrita muito solitá-
rio. Tanto que, por exemplo, aqueles 
romances inacabados, entretanto 
publicados, nem o meu pai sabia da 
existência deles. Até estranhou.

Não costumava falar do que andava a 
escrever?
Não. Comigo, nos últimos tempos, 
falava da história, das personagens, 
dos sítios onde colocava os enredos. 
Mas não era o normal nela. Escrevia 
só, quase sempre na mesma sala, 
numa pequena mesa. Apenas mudava 
de sítio consoante fosse verão ou 

inverno. E sentava-se num maple no 
inverno, com uma manta nos joelhos. 
E a gata sempre por perto (risos)… É 
assim que a recordo. Curiosamente, 
não a incomodava ser interrompida. 
Mas sempre o evitei.

Porquê?
Porque era um trabalho profunda-
mente respeitado por todos nós e não 
o queria interromper. Nem o meu pai 
o fazia. 

Ele tinha um papel importante nesse 
processo?
Sim. Quando era preciso aprofun-
dar um certo tema, sobre o qual 
ela estava a escrever, uma época, 
uma personagem, era o meu pai 
que ia procurar livros, documentos. 
A minha mãe depois lia e tirava as 
suas notas e conclusões. Não havia 
internet, portanto não tinha a faci-
lidade que se tem hoje. Aliás, o meu 
pai gostava de fazer essa investi-
gação, de frequentar as livrarias do 
Porto, onde passava muitas horas 
e era conhecido. A minha mãe 
achava que isso era uma perda de 
tempo.

Ela escrevia sempre à mão e depois o 
seu pai passava tudo à máquina?
Passava. E quando a minha mãe dava 
o romance por terminado, começava 
a pior época do ano (risos).

Porquê?
Eram dois meses cansativos para 
todos em casa. Praticamente não 
se comunicava, havia um clima de 
tensão. A minha mãe não gostava de 
fazer esse trabalho de revisão.

Nem costumava reler os livros?
Pois não. Desinteressava-se comple-
tamente do que tinha escrito, às vezes 
já nem sabia muito bem como era a 
história (risos). E o meu pai era muito 
rigoroso, com o seu espírito de jurista. 
Isso até a incomodava, porque ela não 
queria saber mais do livro.

Como reagia, se era chamada à aten-
ção para uma imprecisão?
De uma forma distraída. “Olha, deixa 
estar…” (risos). Mas o meu pai insis-
tia, queria que tudo fosse perfeito. Por 
ela, entregava-se o livro e nunca mais 
pensava no assunto. Lembro-me que 
era sempre antes das férias que havia 
esse frenesi das provas. Quando tudo 
ficava acabado, era um descanso para 
todos.

UMA TAREFA DE DEVOÇÃO
O seu pai gostava de fazer essas 
revisões?
Estou convencida que o fazia porque 
era necessário. Mas com verdadeira 
devoção. Era uma tarefa que nunca se 
escusou fazer, apesar daquele terrível 
problema que era a letra da minha 
mãe: bem desenhada, mas muito 
pequenina, era preciso já estar muito 
habituado para conseguir decifrá-la.

De qualquer maneira, Agustina devia 
ficar grata por todo esse trabalho?
Claro. Era um trabalho fundamental. 
Só não apreciava ter que estar tam-
bém envolvida. Acabava por haver um 
certo equilíbrio entre o espírito de um 
e do outro. Havia e há entre eles uma 
relação muito bonita, completa, leve. 
É uma harmonia. 

Conheceram-se porque Agustina pôs 
um anúncio no jornal…
É verdade. Ela tinha muitos amigos 
e pessoas do seu círculo e do irmão 
com quem convivia, mas achava 
que eram snobs ou pouco cultos. 
Era impensável para ela casar com 
alguém que não o fosse, que não se 
interessasse por literatura. E, farta de 
todos esses encontros desinteressan-
tes, um dia resolveu pôr o anúncio. O 
meu pai achou graça, porque era uma 
coisa estranha na época e respondeu. 
Escreveu-lhe e mandou-lhe um de-
senho que ele fez, imaginando-a uma 
mulher sentada a ler, com um amplo 
vestido de roda. Isso deve ter fascina-
do a minha mãe (risos). Tratando-se 
de vestidos, ficava logo rendida. E 
continua a gostar.

O seu pai continuou a desenhar?
Desenhava muito bem. Tinha mesmo 
querido ser arquiteto, mas o pai dele 
não deixou e acabou por escolher 
Direito. Mas teria sido um belíssimo 
arquiteto ou pintor, se quisesse ter 
enveredado por aí. Houve uma altura 
em que ficou mais absorvido pela sua 
profissão, pelas responsabilidades que 
tinha, tanto mais que sempre estudou 
muito tudo o que dizia respeito ao 
Direito bancário, e deixou mesmo a 
pintura. Com muita pena da minha 
mãe e de todos nós.

Agustina também estudou desenho.
E houve uma altura em que desenhou 
bastante. Sobretudo caras de atrizes 
e atores.

Agustina e Alberto Luís chegaram a 
fazer juntos uma espécie de banda 
desenhada sobre a Morgadinha 
dos Canaviais, de Júlio Dinis.
Publicaram num jornal do Porto, 
durante muito tempo. Era mais a 
Morgadinha de Agustina do que do 
Júlio Dinis, porque ela deu-lhe uma 
volta (risos). Era muito engraçado. 
O meu pai fazia os desenhos e ela 
comentava. Já o quis publicar e acho 
que valia a pena.

A Mónica Baldaque herdou o dom da 
escrita da mãe e do desenho do pai.
O desenho sempre foi natural em 
mim, desde pequena. Estava sempre 
a rabiscar. Quis ir para Pintura mas 
os meus pais acharam que talvez 
não fosse boa ideia e segui História. 
Chumbei logo no primeiro ano, lá me 
deixaram ir para pintura e fiz um bom 
curso. Também sempre tive facilidade 
de escrever. E até gosto mais, embora 
tenha sempre por base as cores da 
pintura, quando escrevo. Sinto uma 
ligação grande entre as duas formas de 
expressão.

Fez alguns desenhos para livros de 
Agustina.
Não gosto muito de ilustrar, mas 

Agustina e o marido, Alberto Luís, 
seu  ‘devotado’ colaborador; à dtª, 
fragmento de original da escritora

estava tão próxima desses livros que 
tive gosto em fazer esses desenhos. 
Sobretudo para Colar de Flores Bravias.

 OUTRA AGUSTINA,  
ALÉM DA CATALOGADA
Acompanhou, possivelmente de 
forma muito próxima, a escrita do 
último romance de Agustina, A 
Ronda da Noite. Teve a noção de que 
era um livro derradeiro?
Acompanhei-o quase diariamente 
e julgo que ela sabia que estava a 
escrever um livro final. É para mim o 
mais impressionante de todos os seus 
romances, justamente porque vejo o 
que significa e que é de um peso quase 
insuportável.

Tem que ver com a forte relação de 
Agustina com a mãe?
É. Isso sente-se, de resto, nas 
cartas que escreveu à minha avó. 
Praticamente, não havia resposta ou 
respondia-lhe de uma forma muito 
simples, sem comentários. Contudo, 
as cartas da minha mãe têm todo um 
pensamento e uma preocupação.

Uma procura de si própria? 
Eram de uma imensa sinceridade, 
talvez porque sabia que iam ficar 
guardadas apenas com a minha avó.

Só depois da morte dela, a Mónica 
ficou a guardiã?
Sim. E são de uma intimidade tão 
grande que eu própria por vezes me 
sinto mal a lê-las. 

Essa correspondência vai ser publi-
cada?
Não sei. Talvez daqui a uns anos. 
Porque dão uma Agustina que não é 
aquela que conhecemos e que está 
definida e catalogada. É outra.

Mais frágil?
Não. É como se ela e a mãe fossem 
uma só figura. Nos primeiros escritos 
e até no Livro de Agustina, ela critica 
a mãe, porque era de uma grande 
seriedade, quando ela era peque-
na, e porque achava que só gostava 
do irmão, o varão. Com o tempo, 
tudo isso se desvaneceu e ficou uma 
relação entre as duas cheia de uma 
ternura e cumplicidade, assumida 
de uma forma muito especial. Não 
é propiamente carinho, porque a 
minha mãe nunca foi carinhosa, 
nem a minha avó ou alguém da 
família. Mas há qualquer coisa de tão 
profunda entre elas que é verdadei-
ramente impenetrável, comovente.

A escrita parece ser uma jóia de 
família…
Ah, sim. Desde o meu bisavô 
Lourenço. Ele era engenheiro dos 
caminhos-de-ferro e esteve a tra-
balhar em África e escrevia todos os 
dias um diário num enorme cader-
no. Notava-se uma certa pretensão 
na forma como o fazia. O filho 
dele, padrinho da minha mãe, o tio 
António, estudou na Bélgica, tra-
balhou em África, na Argentina, no 
Paraguai e de todo o lado escrevia 
cartas. E lindíssimas, descrevendo 
as pessoas, os países, até os regimes 
políticos. A minha mãe com certeza 
herdou de todos eles.J
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O Canto e as Armas
Uma outra incandescência

Manuel Alegre ‘Esta voz remete-nos a um destino hegemónico que consagra os 
artefactos da alta poesia’

como pano de fundo um ADN identifi-
cante que no momento da sua vinda a 
lume celebrava já o que “temos aqui à 
mão/ a terra da aventura”.

No diedro formado por violência e 
paz jogar-se-ão porventura os lances 
maiores, e os mais inesquecíveis, deste 
empreendimento que exorbita do mero 
alfobre das letras. E os poemas de O 
Canto e as Armas ficarão na literatura 
portuguesa, menos como testemu-
nhos de uma fase, ou como desabafos 
privados, do que como dimensão da 
epopeia individual, mas paradigmática, 
a que um certo pensamento do século 
XX nos conferiu inalienável direito. 
Contemplando uma dialética específica, 
a que opõe a vocação da eternidade, 
contida no “canto”, ao ímpeto de 
aniquilamento, ínsito nas “armas”, o 
discurso reabilita a sombra da tragé-
dia humana, tocada por alternativos 
modelos de ressurreição. E mesmo 
esquecendo os conflitos que o desenca-
dearam, um entrecho assim sintetiza o 
duelo entre o fatum do “Cadáver adiado 
que procria” e a incessante busca da 
transcendência explicativa. Cruzado 
por missões e exílios, desfalecimentos 
ocasionais, e incoercíveis pulsões de 
libertação, O Canto e as Armas opera 
uma biografia coletiva, nascida para 
se ver amordaçada, mas infatigável no 
esforço da descoberta, e do anúncio, 
da sua própria formulação. Por isso é 
que, sendo embora o amor nas suas 
declinações infinitas o que neste verbo 
encarnado continua a homenagear-se, 
jamais perdendo a consciência de “con-
tínuas despedidas”, tenderá ele sempre 
para esse reverso da medalha em que 
se converte em “Amor rebelde amor 
guerrilha amor Guevara”, e em que o 
presente se transmuda em futuro. Do 

mesmo passo, e ao efetuar a metamor-
fose do conceito de “inimigo”, O Canto e 
as Armas circunscreve tal condição a um 
repressor endógeno, o que postula um 
alargamento da ideia de “pátria”, des-
ligando-a de toda a monumentalidade 
marmórea, e apoiando-a num território 
sem fronteiras que não sejam as riscadas 
pela cadência de uma cultura de afetos. 
A esta luz se relerá por conseguinte a 
universalidade histórica, presidida pela 
convicção de que “Alcácer Quibir é 
estar aqui”, e de que “ir morrer/ além 
do mar” equivalerá a apagar-se “por 
coisa nenhuma”. Quanto à verificação 
sumariante de que “já em Portugal 
estrangeiros somos”, ei-la que conjuga 
o pesadelo kafkiano, ilustrado pelo ser 
que de si mesmo se desencontra, com 
a irrealidade de Camus, vivendo num 
corpo em demanda dos seus contornos.

Breviário de uma geração, O Canto e 
as Armas articula paciente, mas indesis-
tivelmente, aquilo que o autor segreda 
ao ouvido de uma mítica destinatária, 
a quem interpela como “Penélope que 
bordas de saudade”, e no “amor que me 
prende”, e que “é liberdade”, “pala-
vra clandestina em Portugal/ que se 
escreve com todas as harpas do vento.” 
Contrapondo a incandescência das “ar-
mas” a uma outra, e porventura utópica, 
a do “canto”, esta voz remete-nos a 
um destino hegemónico que consagra 
os artefactos da alta poesia, os quais, 
publicados e apreendidos pela censura, 
mas circulando em cópias manuscritas e 
datilografadas, e novamente apreen-
didas, e novamente publicadas, duram 
como se verifica cinco décadas mais 
tarde. Eis pois o que erige um poeta, e 
o que o assinala, para além de quanto 
ele for, e de quanto quiser assinalar. 
Calem-se definitivamente, ou quase, 
as armas multímodas, e até as que se 
guardarem no avesso do gabão para 
surgirem em solertes assaltos. Só nesse 
instante o canto, o de Manuel Alegre, e 
o nosso através dele, poderá escutar-se 
em perfeita serenidade.J

 O convívio com um texto no espaço 
que o justifica, quando não resulta de 
um privilégio da nossa escolha, poderá 
corresponder a uma consequência da 
força das circunstâncias.

Calhou-me dialogar com O Canto e 
as Armas nas bolanhas da Guiné onde 
cumpria a minha comissão de serviço 
militar obrigatório, e no verbo “cum-
prir”, e no adjetivo “obrigatório”, não 
pouco se insinuará do animus que terá 
comparecido à leitura. Não se tratando 
de uma proposta “neonefelibata”, igual 
às que aliás informavam boa parte da 
poesia que nesse tempo se ia escrevendo 
na chamada “Metrópole”, o texto de 
Manuel Alegre engastava o “espírito” 
no exato lugar que o segregara, e onde o 
subscritor destas linhas se encontrava. 
Eu estava numa guerra, e numa guerra 
injusta, na qual muitos se envolviam 
desmotivadamente, como estaria 
qualquer leitor de Moby Dick a bordo de 
um baleeiro de Nantucket, e em busca 
do Leviatã branquíssimo, ou de Guerra 
e Paz na estepe gelada da Campanha da 
Rússia, e sob o comando de Napoleão.

E quanto ao vocabulário estruturante 
de toda a obra literária, eis que coincidia 
ele com o que por então povoava a 
nossa fala quotidiana, percorrida por 
“bazucas e morteiros e estilhaços”, por 
“granadas”, e por “metralhadoras”. 
Não me recordo de outro livro, a não ser 
talvez o de Job, eleito em momentos de 
infortúnio, que se me tenha amassado 
tão imediatamente no sangue.

Mas O Canto e as Armas assegurar-
-nos-ia ainda, a muitos, e a mim tam-
bém, a permanência de um horizonte 
longínquo, o da terra europeia que nos 

fora berço, evocando o regaço da Mãe 
superlativa, por quem clama ao que 
se diz cada soldado antes de ascender 
a herói ou, o que valerá o mesmo, ao 
plano de quem “jaz morto e arrefece”. 
Era a absoluta ruralidade que investia 
por aquelas páginas, conforme à grande 
paisagem, natural e humana, que a de-
sertificação não avassalara ainda, e que 
haveria de enquadrar os anos seguintes. 
Despertavam de facto por ali criptom-
nésias de um pequeno paraíso agropas-
toril, “arados” e uma “espiga”, ou “uma 
flor de verde pinho”, a pontuar “oitenta 
e nove mil quilómetros quadrados”. Essa 
dimensão de um sonho atávico recusava 
a falsa suavidade, reivindicada por um 
regime que, reduzindo a fantoches a 
representação da Grei, falhava na desco-
berta da alma de um povo jugulado, 
quando não objeto de sinuosa manipu-
lação.

Inscrito na tradição do lirismo 
bucólico, tingido porém pela mancha 

Os poemas de O Canto 
e as Armas ficarão na 
literatura portuguesa, 
menos como testemunhos 
de uma fase, ou como 
desabafos privados, do 
que como dimensão da 
epopeia individual, mas 
paradigmática, a que um 
certo pensamento do 
século XX nos conferiu 
inalienável direito

Mário Cláudio

› Manuel Alegre 
O CANTO E 
AS ARMAS 
D. Quixote, 144pp., 
12,90 euros

Foi o segundo livro, absolutamente marcante na época, de Manuel Alegre - e saiu em 1967, dois anos depois 
de Praça da Canção. Após ter publicado, em 2015, uma edição comemorativa do cinquentenário deste, com 
prefácio de José Carlos de Vasconcelos, vai chegar em breva às livrarias uma edição semelhante do segundo, 
O Canto e as Armas, com prefácio, que aqui antecipamos, do autor de Os naufrágios de Camões

do suor, e pelo vestígio das lágrimas, 
O Canto e as Armas arredava a menor 
das suspeitas de amenidade, mantendo 
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OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

 › Bernard Emery 
A UTOPIA HUMANISTA E LUSO-
TROPICAL NA OBRA DE JOSÉ MARIA 
FERREIRA DE CASTRO 
Ed. Centro de Estudos Ferreira de Castro, 286 pp., 18 euros.

Pela primeira vez publicada em 
língua portuguesa, A Utopia 
Humanista e Luso-Tropical na Obra 
de José Maria Ferreira de Castro, de 
Bernard Emery (BE), consiste na 
tradução de uma síntese em língua 
francesa editada pela Universidade 
de Grenoble, em 1992, da tese de 
doutoramento defendida pelo autor 

em 1981, volumosa obra que ultrapassa as mil páginas. 
Este estudo constitui a mais completa análise literária 
da vertente luso-brasileira da obra de Ferreira de Castro 
(FC), integrando-o no horizonte social e cultural dos 
dois países. É, assim, um valioso instrumento posto 
à disposição dos estudiosos portugueses da sua obra, 
sobretudo de uma nova geração que já não domina a 
língua francesa. 

Com efeito, estranha e paradoxalmente, porventura 
por não existir tradução e o original francês não se 
encontrar na Biblioteca Nacional, duas valiosas teses de 
mestrado, a de Maria Luísa Tavares Bastos, A Amazónia 
na Obra de FC (1998), e a de Vítor Santos Martins, Um 
Outro FC (1999), não citam a obra de BE na bibliografia, 
ao contrário da única tese de doutoramento realizada 
em Portugal sobre a obra de FC, Terra Nativa. A Relação 
Eco-Humana na Vida e na Obra de FC, de Ana Cristina 
Carvalho, defendida em 2015. 

É certo que, publicados em língua portuguesa, 
existiam já o livro de Judith Navarro, FC e o Amazonas 
(1958) e o artigo de Nelly Novaes Coelho “A presença 
do Brasil na vida e obra de FC” (1980), bem como o 
simpático livro de Abrahim Baze FC. Um emigrante 
português na Amazónia (2001). Porém, todos estes livros 
se ficam pelo retrato realista da emigração e nenhum 
eleva e vincula a obra do escritor a uma tradição cultural 
luso-brasileira, como o faz o livro agora publicado.

Do ponto de vista hermenêutico, a obra de BE 
encontra-se para o tema da cultura luso-brasileira, 
abrindo e explorando novos horizontes de análise, como 
o livro de Ricardo A. Alves, Anarquia e Neo-realismo. 
FC nas Encruzilhadas do Século (2002) para a inserção 
das suas ideias políticas e sociais, indiciadas pelos 
neorrealistas de um realismo novo mas “imperfeito” 
(cf., como exemplo, Álvaro Salema, FC. A sua vida. 
A sua personalidade. A sua obra, 1974). Não se trata 
de uma “imperfeição” ideológico-literária, mas da 
concretização romanesca de um outro conjunto de 
ideias marcadas por uma genuína visão anarquista, 
comunitarista ou fraternal, que BE designa pelo conceito 
de Humanismo. 

Emery sublinha a integração da obra de FC na 
cultura luso-brasileira, referindo Roger Bastide, Stefan 
Zweig, Darcy Ribeiro e sobretudo o luso-tropicalismo 
de Gilberto Freire. Por esta via, a partir dos romances 
brasileiros de FC, BE eleva o autor a um dos símbolos 
máximos da cultura criada pelos portugueses nos 
trópicos, acentuando três ideias fundamentais na sua 
obra: o permanente “ulissismo” (p. 26) dos portugueses, 
a capacidade de empatia destes com os povos nativos 
(que Agostinho da Silva designava por “miscigenação”) e 
“um sentido profundo de fraternidade”. 

Não sendo necessário para todos autores, porém, para 
uma plena compreensão da obra de FC, Emery salienta 
a necessidade de um conhecimento profundo da vida 

do autor, no qual, de certo modo, até 1930, biografia 
e obra se colam mutuamente, já que a vivência do 
assombro (atração e medo) do jovem emigrante perante 
a selva amazónica se converte, posteriormente, em 
paixão literária na descrição da decadência acentuada 
do império mundial da borracha e do esplendor 
amazonense de Belém do Pará. BE descreve com 
pormenores esta união entre vida e obra no 1º capítulo, 
operando um conjunto diversificado de revelações sobre 
a vida de FC no Pará. 

No 2º capítulo articula a “inspiração brasileira” nas 
três fases da vida do autor: “os escritos do período de 
formação (…); as obras de maturidade, onde a inspiração 
brasileira constitui a chave do sucesso; e o restante da 
sua produção literária, testemunha de uma temática, 
e mais geralmente, de uma cultura luso-brasileira” 
(p. 77). Em todos estes momentos ou fases, prevalece 
sempre uma perspetiva cultural luso-brasileira, 
elevando o autor e a sua obra a momento paradigmática 
desta cultura, nascido, primeiro, da vivência do rio 
Amazonas, segundo, da vivência paraense, e, terceiro, 
do “mundo do seringal” (p. 87), pelo qual a selva se torna 
o grande protagonista coletivo do romance, simbolizado, 

segundo o autor, pelo gigante grego Argos, de 100 olhos 
(p. 129). Selva que, como “síndrome” (p. 133), animará 
a totalidade da obra de FC: “A tapeçaria da minha vida 
é a tapeçaria poliforme do Amazonas […] O Amazonas 
é a minha pátria […], a silenciosa biblioteca onde se 
acumulam todas as variantes da beleza” (p. 137).

No 3º capítulo, “O tropicalismo revisitado”, BE 
evidencia a relação estreita entre “o tropicalismo 
vivido e o humanismo afirmado do escritor” (p. 
119), igualmente expressão de um “franciscanismo” 
operante (pp. 121 ss.), que há muito Jaime Cortesão 
considerou elemento genesíaco e vital da cultura 
portuguesa, porventura por o autor de A Selva ter sido 
um “autodidata” (pp. 149-150), de origem social popular, 
mas não um “iletrado”, compendiando conhecimentos 
de um modo eclético (p. 156).

Assim, a obra de FC condensa uma visão humanista 
da cultura, num jogo, não de encobrimento ou 
apagamento das realidades mais tortuosas, mas de 
fusão de “contrastes” (p. 165) geográficos, sociais e 
populares segundo a perspetiva da sua ultrapassagem 
numa sociedade fundada na “fraternidade humana” 
e na criação do “homem cordial” (p. 169). FC teria 
expresso em literatura, no século XX, o abraço cordial 
dado entre o português gaiteiro e os nativos brasileiros 
testemunhado por Pêro Vaz de Caminha (p. 174). Neste 
sentido, na sua visão humanista e progressista, se o 
passado pertence a Portugal o futuro pertenceria ao 
Brasil (p. 176). Em 1972, perto da sua morte, FC reitera 
esta sua visão de uma cultura humanista luso-brasileira 
fautora de futuro (p. 185), afirmando-se contra a tese do 
bom selvagem de Rousseau, declarando a necessidade 
de reintegrar o nativo na “comunidade fraternal dos 
homens” (p. 194), objetivo da escrita de O Instinto 
Supremo.

“A Amazónia fez o homem [FC] e este homem 
descobriu o Homem na Amazónia” (p. 260), e por via 
desta descoberta deu corpo ficcionado ao “humanismo 
universalista dos portugueses” de Jaime Cortesão e às 
teses luso-tropicalistas de Gilberto Freyre, isto é, deu 
corpo à visão de uma cultura singular que entronca 
tanto na tradição messiânica portuguesa como na 
abertura ilimitada à criação futura de uma comunidade 
fraternal, sonho explícito do Quinto Império do Padre 
António Vieira.

Assim, a lição magistral que Bernard Emery nos dá 
reside, justamente, na consideração hermenêutica de 
que resulta limitada qualquer aproximação à obra de 
Ferreira de Castro que a enquadre – apenas e apenas 
– num vetor exclusivamente português. Doravante, 
não é já possível operar comparações imediatas entre 
ele e Aquilino Ribeiro ou José Régio (cf. Fernando 
Pinto do Amaral, 100 Livros Portugueses do Século 
XX. Uma Selecção de Obras Literárias, 2002), muito 
menos considerar o autor como o símbolo literário 
de um neorrealismo falhado ou imperfeito (Eduardo 
Lourenço).J

Bernard Emery
Ferreira de Castro, sempre

Ferreira de Castro A mais completa análise literária da vertente luso-
brasileira da sua obra 

A sua obra condensa uma visão humanista 
da cultura, num jogo, não de encobrimento 
ou apagamento das realidades mais 
tortuosas, mas de fusão de “contrastes” 
geográficos, sociais e populares

“
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 Com direção de Vasco Macedo e de 
Beatriz de Almeida Rodrigues, a revista 
Apócrifa, com o número antológico 
pubicado no final do ano passado (o 
número de estreia data de 2014), é 
bem o caso de um projeto (literário e 
em curso, como se declara) vivo e que, 
para lembrar o volume de crónicas de 
Drummond, traz consigo esse poder 
ultra jovem que às coisas da cultura 
importa possuir. 

Com efeito, de um número an-
tológico se trata, este recentemente 
publicado e que pela sua natureza dá 
conta das diversas sensibilidades que 
por este órgão de poesia têm passado. 
Esse sinal de um juventude inquieta e 
atenta às potencialidades da poesia no 
campo vasto de (im)potencialidades 
que é a cidade, está desde logo patente 
no modo como, simbolicamente, estes 
jovens poetas se fazem rodear - com 
paratextos assinados por nomes como 
Manuel Gusmão ou João Barrento - da-
quilo mesmo que à juventude não passa 
ao largo das suas tentativas de assumir 
o poder simbólico da cultura. A saber: 
a aceitação, a convivência, o acordo 
tácito ou, mais raramente, a simpatia 
e amizade que outros poetas, mais 
velhos, possam dar a quem, hic et nunc, 
aparece. Quando projetos de poesia se 
afirmam, como é o caso da Apócrifa, 
sem “imposturas tolas”, então, a adesão 
que possamos naturalmente sentir é 
genuína e questionante. 

Esta é, pois, uma revista que, nos 
seus cinco números de publicação, mais 
este de "antologia". verdadeiramente 
nos provoca e genuinamente nos faz 
sentir que, no que à poesia portuguesa 
importa, há sinais de que esse terreno 
continua vivo. Constituindo-se, no 
plano mais geral da nossa empobrecida 
cultura portuguesa, como fértil períme-
tro de onde podem surgir possibilidades 
de sentido para um tempo, o nosso, e 
que estes jovens leem com outras lentes, 
os jovens da Apócrifa exaltam a diluição 
de um sujeito forte, e preferem mesmo, 
no real quantas vezes falho de densida-
de, uma biografia eclipsada, reflexo de 
um dos versos mais sismograficamente 
urgentes desta antologia: “Aborrecemo-
nos nas estantes do tédio”, escreve 
Macedo, assumindo um llansoliano 
não-eu, vítima do não-ser de que o 
tédio é a consequência óbvia. 

Sentido apócrifo dos nomes, de 
um real apócrifo se fala e da urgência 
de uma outra busca de sentido. Se 
quisermos seguir o que João Barrento, 
no prefácio a esta antologia, tece, essa 
demanda de um sentido para a apocrifia 
geral tem um primeiro argumento a 
favor: Apócrifa procura no mito o cerne 
da sua singularidade. Todos os cinco 

números têm em comum temas que – 
de Prometeu a Narciso, passando por 
Fausto e Cerberus – diretamente convo-
cam o saber clássico, espécie de “quase 
programa, se programa houvesse neste 
grupo que se assume como “Projeto 
Literário em Curso””, como esclarece 
Barrento. 

Mitologias à parte, sempre incom-
paráveis, que pretendem estes “apó-
crifos”? Provavelmente socorrerem-se 
de mitos fundadores para, sob um novo 
prisma, tecer uma poesia que pergunta 
quais as possibilidades de construção 
de um homem novo (Prometeu), qual o 
espaço da “liberdade livre”. Este projeto 
literário em curso pergunta qual o espe-
lhamento que Édipo pode lançar sob os 
escombros de uma realidade desterri-
torializada, mesmo se cego pelas luzes 
impuras desta época falsa. Veja-se, pois, 
que mesmo sem programa determina-
do, sem haver tentações panfletárias, 
apócrifos são estes jovens autores que, 
sem assinatura, escrevem num mesmo 
corpo coletivo como se a voz que os 
alimenta se devesse e ao mesmo tempo 
causasse a impressão de serem poetas 
de uma época de suspeita. 

Percorrendo os diversos textos 
deste número, e destacando, dos mitos 
correspondentes a quatro dos cinco 
números desta publicação, é no terceiro 
número – dedicado a Cesariny – que se 
apresenta, talvez, a saída (ou a entra-
da?) para o problema central que estes 
poetas à nossa atualidade poética conci-
tam. É Cesariny uma das extensões que 
aqui podemos encontrar, mas também 
Herberto Helder. Esse prolongamento 
é visível, por exemplo, em Beatriz de 
Almeida Rodrigues, em textos que 
assentam numa violência e virulência 
que alguma coisa devem à lição do autor 
de Pena Capital. Declarar, invetivar, 
mesmo que magoe, isso justifica um 

Apócrifa 
O poder ultra jovem 

› Vários (cireção de Vasco Macedo e 
de Beatriz de Almeida Rodrigues)
REVISTA APÓCRIFA
Reunião de Apócrifos Furagidos, 104 pp, 
10,60 euros

de um não-lugar ou de um não destino 
a que esta poética – porque é apócrifa 
– se dirige. 

Assim, de renúncia a eventuais in-
fluências, os apócrifos voltam “as costas 
à última palavra” (escreve Tito), autor 
de um poema onde a “paixão desviada” 
o “tormento de amor não satisfeito” 
exige a irrupção da palavra de poesia. 
Esta crença no poder transfigurador das 
imagens e das metáforas (“tudo arde 
em saliva seca sobre o céu da boca”, 
“as artérias estradas de fumo”, lê-se 
em Xavier Lopes), o elogio de uma 
toxicidade do corpo (o pessoal, o urbano 
e o poético) em Marta Esteves, sem 
esquecer o cântico detonador, por vezes 
órfico, que lemos em Tristan Guimet (a 
fúria com que escreve sobre a sofregui-
dão do olhar) lembra a raiva incontida 
de algum Álvaro de Campos ou o som 
bárbaro de Whitman. Muito do que esta 
antologia mostra é, portanto, o desejo 
de poesia que se mantém desejo. João 
Vicente, o nome que encerra o volume, 
sintetiza o espírito deste projeto em 
curso: os apócrifos querem neste tempo 
de triunfo dos sórdidos, do que é literal 
e apenas fruto de um modo funcionário 
de viver o “incêndio circunciso na lín-
gua”, a “cicatriz fulgente/ das palavras” 
(p.85).J

“sangue [a] coagular de inomináveis”. 
De inomináveis quê? Não há necessi-
dade de resposta. A intransitividade é, 
de resto, uma das propostas de discurso 
mais veementes de Elsa Oliveira, poeta 
que, familiar à mítica terra de Elsinore, 
faz da poesia um harmónio onde cabem 
as respirações mais concentradas e as 
mais livres, as injunções mais excên-
tricas e as mais óbvias: “os meus olhos 
deitam-se e é só o gesto lânguido do 
sono”. 

Palavra em circulação, alguém 
poderia dizer. E, de facto, na ampli-
tude de processos que estes poetas 
convocam (sinestesias, hipálages, 
mas também a alusão, a sinédoque, 
a elipse, a imagem, a enumeração, a 
anáfora), tanto encontramos aqui os 
realismos mais rasos e literais – em 
Vasco Macedo, com Herberto lido 
até aos ossos, ou em Marco Galrito 
(“Agora,/ Encharcado/ até aos ossos/ 
Vou saindo/ pouco a pouco/ desse 
transe/ da tristeza” (p.54) – o verbo 
que nos procura é uma voz que nos fala 
de um “buraco na língua”, de “de-
lírios narcísicos”, de “convulsões de 
êxtase”, ciente, afinal, de que a poesia 
é uma catarse, uma torrente imagi-
nativa que, como o real, seja ele qual 
for, implica que a escrita seja o ato de 
caminhar sem pisar o chão da “louca 
velocidade” destes dias. Velocidade é, 
neste contexto, uma palavra a reter. O 
olhar sobre o quotidiano é, por exem-
plo, em José Pedro Veiga, o típico gesto 
de quem, vertiginosamente, põe em 
andamento uma hiperatividade refém 

PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez

poema como “seropositivo”, em cuja 
prosa uma imagística escatológica, aqui 
e ali quase expressionista, nos dá um 
olhar sanguíneo e uma voz que irrompe 
desse fogo feito de pele e de pústulas.

 A mesma Beatriz de Almeida 
Rodrigues que não esconde, no arrojo 
com que se lança em textos em prosa 
onde se justapõem facetas diversas de 
uma realidade esfacelada, a ambição de 
chegar a uma voz sem linhagens na mais 
recente genealogia de poetas no femi-
nino, põe em cena – na cena da escrita 
– processos dramáticos (um sintomático 
“ela diz”, no poema “narrativa de um 
útero ato subjacente”) que dão densida-
de à sua poética não-só-mas-também 
feminina. 

De Beatriz e sua escrita de corpo-
reidades às ritmadas injunções de um 
André Marçal, que não rechaça epítetos 
como a canção para falar de uma escrita 
a braços com a “pétrea muralha/ do 
amor”, ou de André Alves, procu-
rando-se uma demiurgia à Herberto, 
tecendo o poema como oração, o que 
a apocrifia poética abarca é, quase 
sempre, uma espécie de experiência 
limite da palavra sem autor, mas com 
autoridade em si mesma plenamente 
realizada. Elsa Oliveira, por exemplo, 
num outro poema feito prosa, isso mes-
mo parece comprovar quando, como 
numa sequência alucinante de imagens, 
escreve/descreve “árvores a fecundar 
olhos azuis de ser espanto”, “olhos que 
rebentam nos ramos das árvores”, ou 
reinventa o signo linguístico associando 
os ossos, “mármore estilhaçado”, ao 

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

GRANDE PRÉMIO DE ENSAIO “EDUARDO PRADO COELHO” 
C.M. DE VILA NOVA DE FAMALICÃO/APE

REGULAMENTO

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

1.  O Grande Prémio de Ensaio “Eduardo Prado Coelho”, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores (APE) e patrocinado pela 
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devolvidos pela APE.

4.  Não serão admitidos a concurso livros póstumos.
5.  A Direcção da APE designará os três elementos que constituirão o Júri.
¶ 1.º – Não poderão ser membros do Júri escritores ou editores com obras a concurso;
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sucessivas.
6.  O Júri disporá de trinta dias para deliberar, reunindo, nesse período de tempo, sempre que achar conveniente;
¶ 1.º – A deliberação será tomada por maioria, excluindo-se sempre a posição de abstenção;
¶ 2.º – São excluídas as possibilidades de atribuição ex aequo do Grande Prémio e de menções honrosas;
¶ 3.º –  Tomada a deliberação, de que não cabe recurso, o Júri lavrará uma circunstanciada acta final, que, em anexo, conterá as decla-

rações individuais de voto de cada um dos seus membros.
7.  O Coordenador do Grande Prémio, membro da Direcção da APE, prestará, nas sessões que vierem a realizar-se, todo o apoio 

necessário ao funcionamento do Júri.
8.  O Grande Prémio não será atribuído se o Júri entender que nenhuma das obras a concurso o justifica.
9.  Far-se-á o anúncio da obra premiada logo após a deliberação final do Júri, dando-se mais tarde a conhecer, em momento oportuno 

e pelos meios considerados idóneos, os fundamentos da opção deste, designadamente, através da divulgação da acta final.
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 Ensaio “Eduardo Prado Coelho” 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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Quarto

número já

disponível.

Resiste ao tempo e aos homens,
reinventa-se todos os dias;
a atualidade e o debate 
do Património Cultural estão 
na Revista Património.
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Almada: histórias desenhadas

› José de Almada 
Negreiros 
TRÊS 
HISTÓRIAS 
DESENHADAS 
Assírio & Alvim, 200 pp., 
15,50 euros

Em 1926 Almada Negreiros, que entre os seus 
múltiplos talentos tinha o de desenhador e cari-
caturista, que não desdenhava (até, nessa altura, 

 É um dos livros que mais deu que falar, 
em todas as latitudes, no terceiro quartel 
do século XX: O Arquipélago Gulag, do 
escritor russo Aleksandr Soljenítsin (1918 
- 2008), publicado em França, em 1973, 
após ser probido no seu país, e o autor 
- que já passara longos anos em campos 
de trabalho forçado - ser de novo preso 
e acusado de traição à pátria, sendo-lhe 
retirada a nacionalidade russa e forçado ao 
exílio. Isto depois de já ter sido distin-
guido, em 1970, com o Prémio Nobel da 
Literatura em 1970, graças a obras como 
O Pavilhão dos Cancerosos e Um dia na 
vida de Ivan Deníssovitch. O romance, 
com cerca de 600 pp., é um testemunho 
arrasador, graças também à sua qualidade 
literária, sobre campos do Gulag, os cár-
ceres do estalinismo, em paragens remo-
tas, em que os presos, sujeitos a trabalhos 
forçados, viviam em condições terríveis 
- a obra foi, aliás, escrita com base nos 
testemunhos de 227 sobreviventes desses 
campos. Soljenítsin só pôde voltar ao seu 
país em 1994, sendo entretanto reconhe-
cido mundialmente, embora muito ataca-
do ainda por aqueles para quem Estaline 
ainda não ‘morrera’. 
A chegar às livrarias esta semana, a nova 
edição portuguesa de O Arquipélago 
Gulag, em um só volume (“1918-1956 - 
Ensaio de investigação literária - Edição 

abreviada”, lê-se na página de rosto) 
é traduzida diretamente do russo, com 
a ‘garantia’ que isso dá, por António 
Pescada, e valorizada pelo prefácio da 
mulher do escritor, Natália Soljenítsin, 
“O dom da personificação”, sobre a obra, 
sua história e o seu próprio fundamental 
trabalho de preparar esta edição. Na qual 
teve o objetivo, escreve, de “conservar a 
estrutura, a arquitetura do livro, para que 
ele não se transforme num coletânes de 
episódios e de fragmentos, mas conti-
nue uma viagem ininterrupta pelas ilhas 
do Arquipélago.” E para isso, sublinha, 
manteve “todos os 64 capítulos, embora 
condensados.” 

› Aleksandr Soljenítsin 
O ARQUIPÉLAGO GULAG 
Sextante Ed., 592 pp., 30 euros

por razões económicas...), publica no 
semanário ilustrado, e humorístico, 
Sempre Fixe, três pequenas histórias 
nessa 'linguagem', que ia desenhando 
em cadernos, uma vezes com curtíssi-
mos textos, outras sem eles. Chamam-
se Era uma vez, O sonho de Pechalim e 
A Menina Serpente e são agora editadas 
num voluminho com edição de Mariana 
Pinto dos Santos e Sara Afonso Ferreira, 
esta assinando também um prefácio 
em que contextualiza esta vertente de 
Almada no conjunto da sua obra.  

O Arquipélago Gulag,
um livro que fez história

FICÇÃO

Dickens e Caswall
 Publicada pela pri-

meira vez em conjunto 
em 1843, esta obra 
junta duas figuras que se 
encontram quase sem 
querer nos meandros 
da sátira. Dickens todos 
conhecem, e na época já 

era autor consagrado. Caswall tornou-
-se célebre pela autoria de hinos religio-
sos. Ambos publicaram, sob pseudó-
nimo, estes retratos, que pintam um 
fresco completo de mulheres e homens 
solteiros e casais na época vitoriana, 
com todos os vícios escondidos, virtu-
des públicas e um arguto olhar crítico. 
A Dickens couberam os cavalheiros e os 
casais; Caswall tratou do capítulo dedi-
cado às jovens senhoras solteiras. Elas 
podem “pragmáticas”, “literárias” ou 
“historiadoras naturais”. Eles vestem a 
pele dos “políticos”, dos “domésticos”, 
ou dos “fanfarrões”, entre outros epíte-
tos. Aos casais é deixado um tratamento 
mais suave, mas não muito...

› Charles Dickens e Edward Caswall
RETRATOS DE JOVENS 
SENHORAS, CAVALHEIROS & 
CASAIS 
PIM! Edições, 200 pp, 15,50 euros

POESIA

João Melo,  
outra ‘vertente’

 João Melo é das personalidades mais 
multifacetadas da cultura e da literatura 
angolanas. Ficcionista, cronista, en-
saísta, jornalista, docente universitário, 
deputado (pelo MPLA) – e também, o 
que para aqui é mais chamado, poeta. 
A sua poesia resolveu organizá-la ou 
agrupá-la em cinco livros novos, com, 

respetivamente, os 
‘antecipados’ títulos 
de Autorretrato, Amor, 
Cântico da Terra e do 
Homem, Polis, Poiesis e 
Exercícios & Linguagem. 
O agora saído entre nós 

é o 4º, Polis & Poiesis, título que indicia 
a sua temática. Agostinho Neto e David 
Mestre (que foi colaborador permanente 
do JL, a partir de Luanda), estão entre as 
referências do poeta  que se afirma “ati-
vista/ deste/ movimento/ dirigindo/ o 
vento/ pelo futuro/ adentro/ fogo lento/ 
ardendo/ debaixo/ da terra/ fabricando/ 
o sol/ de amanhã”. Posfácio de Mário 
César Lugarinho, prof. da Universidade 
de São Paulo, que fala “do poeta da 
memória e da memória do poeta”.
 
› João Melo 
POLIS & POIESIS 
Ed. Caminho, 112 pp., 14,90 euros”.

OUTROS

Os circunlóquios 
de Albano Martins

 É o 3º volume com o tí-
tulo acima. E reúne vários 
e variados textos, entre o 
ensaio e a crónica”, uns 
publicados ou lidos em 
colóquios e similares, 
outros inéditos, do poeta, 
crítico e premiado tradu-

tor, dos clássicos gregos a Pablo Neruda. 
E são textos mormente sobre poesia (e 
também sua relação com a pintura) e 
tradução que aqui se podem ler. Mas 
também quatro entrevistas dadas pelo 
autor de XXX e, a fechar, a Autobiografia 
que escreveu para o JL, saída no nosso nº 
973, de 16/1/2008.  

› Albano Martins
CIRCUNLÓQUIOS III 
Ed. Universidade Fernando Pessoa, 152 pp., 10 euros

PRÉMIO LITERÁRIO CIDADE DE ALMADA 2017

A Câmara Municipal de Almada promove anualmente 
o Prémio Literário Cidade de Almada com o objetivo 
de incentivar a criatividade literária premiando uma 
obra inédita de um autor português. Poesia é o género 
literário a concurso em 2017.

VALOR DO PRÉMIO
€ 5.000,00 (Cinco Mil Euros)

O PRAZO DECORRE 
DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017

REGULAMENTO DISPONÍVEL 
www.m-almada.pt/bibliotecas

OS ORIGINAIS DEVEM SER REMETIDOS, 
POR CORREIO, PARA:
Secretariado dos Prémios Literários
Biblioteca Municipal de Almada
Fórum Romeu Correia
Praça da Liberdade, 2800 – 648 Almada
Tel. 21 272 49 20  
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É um festival itinerante que leva a música sacra a várias localidades do Alentejo, ao longo de seis 
meses. O Terras sem Sombra já vai na sua 13.ª edição, com um enorme sucesso, que tanto se pode 
aferir através do muito público (local e visitante), como da crítica ( nacional e internacional), que 
não se cansa de elogiar o modelo e o programa. É que, inserido no meio, partindo de uma intenção 
mais vasta de recuperação do património (religioso e ambiental), conjuga a música com outras 
duas vertentes: a natureza e a História. Um conceito que passa por conhecer as origens remotas dos 
locais em visitas guiadas, a sua biodiversidade e terminar com um magnífico concerto numa igreja 
restaurada. O JL acompanhou a mais recente etapa do TSS, em Odemira, e conversou com o seu 
diretor, José António Falcão, a soprano Raquel Alão e outros protagonistas. O festival, que decorre 
até de 2 de julho, parte agora para Santiago do Cacém, Castro Verde, Serpa, Ferreira do Alentejo, 
Sines e Beja. Em cada localidade um programa diferente e uma História para conhecer

Terras sem Sombra
Aprender a rezar no Alentejo

a
A gente da terra diz, brincando, 
que, tal como Lisboa, Odemira 
tem uma ponte 25 de Abril e 
uma Vasco da Gama. Só que 
nenhuma delas ultrapassa os 
cem metros, pelo que ambas 
se tornam facilmente atraves-
sáveis por automóveis e peões, 
o que, diga-se, bem se adequa 
ao ritmo da vila. Mas é uma 
evidência que uma delas é feita 
de metal vermelho e a outra de 
uma estrutura branca que lhe 
confere ares de modernidade. 
Por baixo da ponte 25 de Abril - 
continuemos a chamar-lhe as-
sim apenas por graça -, mesmo 
à beira Mira, ficava a ermida de 
Santa Maria, local de paragem 
de peregrinos de Santiago de 
Compostela. Segundo as des-
crições, durante o período de 
cheias, o Mira invadia pacifica-
mente o local sagrado, contudo, 
numa inusitada manifestação 
de respeito pouco própria de um 
rio, numa espécie de milagre 
anual, jamais ousava molhar 
a imagem da santa que ficava 
sobre o altar. Mais descara-
mento teve o pároco, segundo o 
milagre narrado por Afonso X, 
o Sábio, num dos seus poemas. 
Certa senhora, por genero-
sidade e devoção, deixou um 
precioso tecido cortado na er-
mida, para oferecer um manto 
para a Virgem. O pároco, vendo 
tal peça, tratou de a recor-

tar, transformando-as numas 
confortáveis ceroulas. A boa da 
Virgem, claro, não gostou da 
afronta, e encomendou-lhe de 
pronto uma enfermidade que o 
deixou entre a vida e a morte. 

E só não foi mesmo dessa para 
pior, porque, apercebendo-se 
o homem do pecado, tratou de 
expiá-lo numa sessão pública 
de arrependimento, de que a 
santa muito se apiedou.

trimónio da vila, na companhia 
de António Martins Quaresma, 
historiador local, com extensa 
bibliografia publicada. Com o 
privilégio de nos mostrar espaços 
fechados ao público, sobretudo a 
antiga Igreja da Misericórdia, em 
processo de restauro, com mag-
níficas pinturas que se revelam 
nas paredes, como se fosse arte 
rupestre. 

Já em Vila Nova de Milfontes, 
vila de praia mais próxima da 
sede de concelho, foi o arqueó-
logo Jorge Vilhena, a servir de 
cicerone e contador de História, 
revelando o passado de terror, 
em que os habitantes eram asso-
lados pela pirataria mourisca.

Tudo faz sentido pois, como 
explica o diretor, a génese do 
festival é o próprio património. 
Durante o Ministério da Cultura 
de Manuel Maria Carrilho 
chegou-se a um entendimento 
de restauro e recuperação de 
património entre o executivo 
e a Diocese de Beja. "Na altura 
houve muitas igrejas recupera-
das, contudo corria-se o risco 
que se mantivessem vazias", 
explica Falcão. Surgiu então a 
ideia de, primeiro, patrocinar 
concertos e, depois, fazer um 
festival de música sacra. "A 
aceitação foi desde logo muito 
boa, o que penso que também 
está relacionado com o facto 
de os alentejanos gostarem 
muito de música". E, de facto, 
podemos atestar que a Igreja de 
São Salvador estava cheia, em 
Odemira, para ouvir o concerto 
do Polyphōnos, com um repor-
tório difícil, constituído apenas 
de compositores portugueses 
dos século XVI, XVII e XVIII. 
"O nosso problema não é a falta 
de público, é a falta de espaços", 
diz o diretor. 

O  objetivo diocesano de po-
voar os lugares de culto restau-
rados foi plenamente cumprido 
durante o tempo do festival. 
É certo que não se enchem na 
celebração da eucaristia, mas em 
concertos que são também subtis 
e mais abrangentes formas de 
expressar a espiritualidade.

Tão importante quanto isso, 
firmou-se um conceito de grande 
qualidade. O Terras Sem Sombra 
é um festival reconhecido in-
ternacionalmente, por onde já 
passaram alguns nomes maiores 
da música mundial. "Desde cedo 
percebemos que não poderíamos 
limitar-nos a fazer extensões de 
concertos que passam por Lisboa 
e criámos uma programação pró-
pria e coerente". E também apos-
taram em grandes nomes para 
a direção artística. O primeiro 
diretor foi Paolo Pinamonti, 
conhecido maestro italiano que 
dirigiu o São Carlos. Atualmente, 
está a cargo do espanhol Juan 
Ángel Vela del Campo, um dos 
mais famosos musicólogos e crí-
ticos musicais espanhóis. 

Assim o festival faz apostas 
certeiras e algumas ousadas. 
Basta olhar para o programa des-

Uma estreia em 
ambiente mágico, 
numa igreja 
necessitada de 
restauro, mas 
iluminada por um 
grandioso retábulo de 
Pedro Alexandrino

“Igreja do Salvador, em Odemira Estreia do coro Polyphōnos

Manuel Halpern O Terras sem Sombra, que 
leva alguma da melhor música 
sacra aos confins do Alentejo, 
não é apenas um festival de 
música. Ali tudo se conjuga, 
de braço dado, num triângulo 
amoroso de máxima valorização 
local: a música, a natureza, a 
História. Não fosse o seu diretor, 
José António Falcão, um retrato 
disso mesmo: um alentejano, 
profundamente conhecedor da 
História da região, melómano 
encartado, arquiteto, historia-
dor de arte, especializado em 
Arte Sacra e com um invejável 
poder de comunicação. 

De entrada livre em todas 
as suas atividades, o Festival é 
organizado pela Pedra Angular 
(Associação dos Amigos do 
Património da Diocese de 
Beja) e pelo Departamento do 
Património desta Diocese.

IDENTIDADE POLIFÓNICA
Desde sempre, o festival alia a 
música sacra à biodiversidade, 
mas, este ano, acrescentou-se-
-lhes a proposta da História, ou 
das histórias da História que cada 
terra tem para contar. E foi um 
sucesso, em Odemira, extensão 
que o JL acompanhou, fez-se 
uma viagem exaustiva ao pa-
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Santiago do Cacém
25 de março, às 21h30,  
na Igreja Maior de Santiago. 
Perpétuo Movimento: Em torno 
d’A Arte da Fuga. Brentano 
String Quartet interpreta Carlos 
Gesualdo, Bach, Kurtag, Sofia 
Gubaidulina e Benjamin Britten.
26 de março. às 10h, A 
Paisagem Cultural em torno do 
Convento do Loreto: Seis Séculos 
de Montado

Castro Verde
8 de abril, às 21h30, na 
Basílica Real de Nossa Senhora 
da Conceição. Escalando as 
Muralhas: O Castelo do Barba 
-Azul, de Béla Bartók. Tenor 
Antal Cseh (tenor), Apollónia 
Szolnoki (mezzosoprano) e 
András Rákai (piano).
9 de abril, às 10h. Memórias 
Vivas da Pastorícia e da 
Transumância: O Ciclo da Lã no 
Campo Branco

Serpa
6 de maio, às 21h30, na Praça 
da República, A Minha Voz na 
Tua Palavra: Da Devoção Popular 
à Poesia de Saramago. Esperanza 
Fernández (voz) e Miguel Ángel 
Cortés (guitarra). 
7 de maio, às 10h, Com Engenho 
e Arte: O Olival Tradicional da 
Serra de Ficalho e as Variedades 
Locais.

Ferreira do Alentejo
27 de maio, às 21h30,  
na Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Assunção
Um Espaço Comum: Aspectos 
da Tradição Lírica em Portugal 
e Espanha. Helena Gragera 
(meio-soprano) e Antón Cardó 
(piano).
28 de maio, às 10h, Ilustre, mas 
Ainda Desconhecido: Para um 
Diagnóstico do Rio Sado.

Sines
3 de junho, às 21h30, na Igreja 
Matriz de São Salvador. As 
Afinidades Electivas: Mozart & 
Beethoven. ]W[ Ensemble & 
Enrique Bagaría.
4 de junho, às 10h, No 
Limiar entre o Atlântico e o 
Mediterrâneo: À Descoberta dos 
Monges Eremitas da Junqueira

Beja
17 de junho, às 21h30,  
na Catedral (Igreja de Santiago 
Maior).
Caminho, Verdade e Vida: 
Motetes e Prelúdios Corais de J. S. 
Bach. Coro Gulbenkian, dirigido 
por Michel Corboz.
18 de junho, às 10h, O Grande 
Rio do Sul: Mistérios e Tesouros 
do Guadiana.

 É soprano do Coro do teatro 
Nacional de São Carlos, está habi-
tuada a cantar ópera, mas da sua 
formação e passagem pelo Coro 
Gulbenkian ficou-lhe o gosto pela 
polifonia. Assim se explica a cria-
ção, com o maestro José Bruto da 
Costa, deste ensemble Polyphōnos, 
que teve a sua estreia no Terras Sem 
Sombra. A ideia é criar um grupo 
de formação e dimensão variável, 
adaptável aos reportórios, para 
internacionalizar a música de com-
positores portugueses, dos séc. XVI, 
XVII e XVIII, na voz de cantores 
portugueses. Este primeiro passo, 
na Igreja do Salvador, em Odemira, 
abre os ouvidos do mundo.

JL: O grupo foi uma encomenda 
do festival?
Raquel Alão: Já há algum tempo 
que eu e o o José Bruto da Costa 
tínhamos a ideia de formar 
este grupo. Mas acabou por se 
precipitar pelo convite que me 
foi feito pelo Terras Sem Sombra, 
para apresentar um concerto. 
Eles não me encomendaram 
nada em particular, deram-me 
carta branca para criar um pro-

jeto e eu aproveitei para avançar 
com o grupo. 

Isso significa que o grupo não vai 
ficar por aqui...
Certamente que não. Este foi 
um excelente pontapé de saída. 
O Terras Sem Sombra  é do que 
melhor se faz em termos de mú-
sica em Portugal. A ideia agora é 
internacionalizarmo-nos o mais 
brevemente possível.

O que a levou a criar este grupo?
Hoje em dia faço ópera no São 
Carlos. Mas comecei a minha for-
mação no Coro Gulbenkian, onde 
se faz, com relativa frequência, 
reportório desta natureza. E o meu 
gosto pela polifonia vem desde mais 
atrás, tendo mesmo chegado a fazer 
parte do grupo Officium. Quando 
passei para o TNSC isso ficou de 
fora. Por isso, esta é também uma 
forma de voltar a este reportório.

É simples conciliar tudo?
Não, são agendas muito difíceis de 
gerir. Por isso é que a formação 
depende dos programas que forem 
apresentados. Haverá uma pool de 

cantores e instrumentistas que per-
mitirá dar continuidade ao projeto. 

Este reportório foi especialmente 
pensado para o concerto de 
Odemira?
Sim, queríamos um reportório de 
inspiração mariana, para andarmos 
a par da comemoração do centená-
rio das Aparições de Fátima. Só que 
não é fácil encontrar um reportório 
mariano desta época, ao contrá-
rio do que acontece com a Idade 
Média. Mas conseguiu-se. São 
composições que vão do século XVI 
ao XVIII, o que permite observar a 
diferença de estilos. 

A escolha de um reportório 
português faz parte do conceito do 
Polyphōnos?
Há já alguma divulgação nacional 
do reportório português. Contudo, 
não há divulgação internacional. 
Nós não nos queremos cingir a 
isso, mas predominantemente 
faremos música portuguesa e 
ibérica. Estamos a desenhar vários 
programas, com música entre os 
século XV e XVIII.  Esta época é 
uma pérola da música ibérica.

Está prevista a internacionalização?  
Têm datas marcadas?
Não há nada de concreto, temos a 
expectativa de ir a Madrid. Mas o 
nosso caminho tem que ser feito 
por aí, porque o mercado nacional 
é muito curto. Devemos seguir as 
pisadas dos Sete Lágrimas, do Filipe 
Faria, embora os nossos reportórios 
sejam totalmente diferentes.

Tem ascendência no Alentejo, 
que tem uma tradição de cante 
polifónico... Consegue estabelecer 
algum tipo de influência?
Na verdade não tive grande contac-
to com o cante, porque o meu pai 
saiu de Odemira muito cedo, para 
fugir da pobreza. Mas, quando o 
TSS foi a Sevilha eu ouvi dois gru-
pos de cante ao vivo e fiquei muito 
impressionada. Uma experiência 
transcendente. Fiquei com os con-
tactos dos músicos. Não descarto 
uma colaboração nossa com grupos 
de cante num projeto comum.J

Próximas paragensRaquel Alão
Vozes divinas

te ano. Em Odemira, numa salu-
tar aposta na música portuguesa, 
estreou-se o coro Polyphōnos. 
Foi a primeira apresentação 
mundial deste coro liderado 
por José Bruto da Costa e pela 
soprano Raquel Alão que, não por 
acaso, tem ascendência na vila. 
O reportório foi especialmente 
desenhado para o festival. Com 
10 cantores, órgão e violoncelo, 
cantaram compositores portu-
gueses dos séculos XVI, XVII 
e XVIII, nomes como D. Pedro 
da Esperança, Duarte Lobo ou 
João Rodrigues Esteves. Alguns 
deles naturais do Alentejo, como 
Estevão de Brito, nascido em 
Serpa, e Diogo Dias Melgás, em 
Cuba. 

O grupo polifónico, de for-
mação variável, é composto por 
cantores do Coro Gulbenkian e 
do TN São Carlos, com desta-
que para os solistas Carolina 
Figueiredo (alto), Marco Alves 
dos Santos (tenor), Tiago Mota 
(baixo), além do maestro José 
Bruto da Costa e e a própria 
Raquel Alão, uma soprano no-
tável. Uma estreia com direito 
a gravação, em ambiente mag-
nífico, numa igreja necessitada 
de restauro, mas iluminada por 
um grandioso retábulo de Pedro 
Alexandrino. Um momento de 
espiritualidade profunda e rara 
beleza, em espaço de oração. 
Mexe-nos nas entranhas. O 
Terras Sem Sombra tem a capa-
cidade de tocar o transcendente 
e até de ensinar ateus a rezar.

OS PIRATAS DE MILFONTES
No dia seguinte, o festival seguiu 
para Vila Nova de Milfontes, já 
sem a música, mas na companhia 
dos músicos. O mote foi a 
biodiversidade. A proposta, um 
passeio de barco pelo Mira, rio 
que outrora serviu de autoestrada 
de comunicação e comércio 
entre grandes portos, por onde 
navegaram navios, e por onde 
agora passam apenas pequenas 
embarcações a motor, como 
aquela em que nós viajamos. É 
paisagem protegida. A pesca é 
controlada assim como a apanha 
das ostras. Parece um longo rio 
tranquilo, descobrindo-se nas 
margens exemplos de fauna 
local, como as graciosas garças 
reais. 

Vila Nova de Milfontes, hoje 
destino de veraneantes de bom 
gosto, foi outrora terra assolada 
por piratas. Nos tempos que se 
seguiram à Reconquista Cristã, 
era hábito piratas do Magrebe 
irrompem pelas costa, espalhan-
do o terror. Não só pilhavam e 
destruíam como raptavam jovens 
e crianças, com o vil objetivo de 
os fazer escravos e vendê-los no 
mercado de Argel. Para prote-
ção da população, o rei mandou 
erguer uma fortaleza (a primeira 
de três) e colocou 12 soldados 
para proteger as gentes. Só que os 
mandriões preferiram pagar um 
soldo a pescadores locais para 
assegurar as suas funções, e dei-

xaram-se estar sossegados nas 
suas terras. Resultado: quando os 
piratas atacavam não havia quem 
soubesse disparar a artilharia 
e a única defesa dos habitantes 
era fecharem-se a sete chaves no 
forte e rezar para que o perigo 
passasse.

Outros tempos. A viagem 
no rio abre-nos caminhos para 
novas latitudes. O festival, que 
até já produziu ópera, em ddd, 
continua ainda até julho, numa 
itinerância tão espaçada que faz 
confundir o conceito de festival 
com o de temporada.

DE BARTÓK A SARAMAGO
Seguindo o mote "Do Espiritual 
na Arte - Identidades e Práticas 
Musicais na Europa dos Séculos 
XVI-XX", o festival prossegue 

até 2 de julho. A próxima estação 
é Santiago do Cacém, já no fim-
de-semana de 25 e 26 de março, 
onde vai atuar o Brentano String 
Quartet. O quarteto americano 
é um dos mais prestigiados 
a nível mundial, pelo que se 
espera mais um momento único 
do festival. Mais se segue, 
com a música de Bela Bartók 
em Castro Verde, ou o Coro 
Gulbenkian, em Beja. Mas, 
este ano, merece um destaque 
muito especial, até pela ousadia 
da proposta, um programa 
dedicado à espiritualidade de 
José Saramago, com o sugestivo 
título A Minha Voz na Tua 
Palavra: Da Devoção Popular à 
Poesia de Saramago. Trata-se de 
um saudável cruzamento entre 
tradição e erudição em que 

temas populares são por vezes 
acompanhados por palavras do 
Nobel da literatura. Um concerto 
de Esperanza Fernández e 
Miguel Ángel Cortés. Perante a 
resistência em fazer o concerto 
na Igreja, optou-se por realizá-
lo ao ar livre, na Praça da 
República.

Este será com certeza mais 
um dos grandes momentos do 
festival e exemplifica bem a sua 
atitude arrojada, que o levou ao 
reconhecimento internacional. 
E vai de encontro à forma de 
estar do Alentejo que, lá por ter 
uma certa tradição anticlerical, 
não quer dizer que não encontre 
formas alternativas de viver a  
espiritualidade. O Terras sem 
Sombra é um festival ao sol, sem 
sombra de pecado. J

Raquel Alão
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CINEMA
Manuel Halpern

troca de qualquer quantia. Claro 
que os arautos do capitalismo 
selvagem têm sérias dificuldades 
em lidar com quem não se deixa 
vender por dinheiro. Desesperam-
se e não olham a meios para atingir 
os seus fins.

Só que Clara tem uma escola e 
um espírito de persistência e luta. 
E mune-se armas fortes, numa 
resiliência feroz. Trava-se um 
combate de forte carga simbólicas. 
Não são apenas as memórias contra 
o progresso. É antes uma batalha 
de valores. De um lado o direito 
às emoções aos sentimentos, bens 
mais valiosos do que o dinheiro, 
do outro, a cegueira materialista 
e destruidora de quem tem notas 
bancárias no lugar do coração. 

Assim, Aquarius é uma parábola 
sobre os excessos e as contradições 

Aquarius
Um filme-atriz

 Antes de mais, em Aquarius - o 
filme de Kleber Mendonça Filho 
muito aplaudido em Cannes 
e que só agora chega às salas 
portuguesas - celebra-se uma 
grande atriz que dá pelo nome de 
Sónia Braga. O seu currículo não 
tem fim, mas o público português 
conhece-a sobretudo das 
telenovelas, desde o seu lendário 
papel em Gabriela (a primeira 
novela a passar em Portugal, logo 
a seguir ao 25 de Abril). Não lhe 
tiramos pergaminhos, mas aqui é 
outra coisa, fora da efervescência 
juvenil. Aqui há algo de superior, 
de magistral e intemporal. 
Aquarius está para Sónia Braga 
como The Wrestler - O Lutador, 
de Darren Aronofsky, está para 
Mickey Rourke. É um filme-
atriz, desenhado à sua medida, 
e totalmente dependente da sua 
capacidade de se transcender 
naturalmente. Algo visceralmente 
realista, de uma humanidade 
nostálgica, mas com uma forte 
carga política.

Clara, a personagem de Sónia 
Braga, é acima de tudo uma 
sobrevivente. Exemplo vivo da 
geração hippie, do sexo livre, 
música estrangeira e drogas leves, 
com ideias políticas e sociais 
libertárias que entravam em 
choque com a ditadura militar que 
o país vivia. Acaba por ser traída 
pela fatalidade de uma doença, que 
lhe amputa um seio, mas mesmo 
na solidão do envelhecimento 
nunca abdica de um espírito jovem 
e livre, mais livre do que o da 
juventude sua contemporânea. 

Aquarius é assim um magnífico 
retrato do envelhecimento 
físico, com uma perspetiva 
otimista, ligada ao constante 
rejuvenescimento psicológico, que 
faz com que a áurea irreverente se 
mantenha imaculada. Foge assim 
aos lugares comuns, encontrando 
espaço para o prazer carnal e 
até mesmo para a sensualidade 
em idade avançada. Clara é, sem 
dúvida, uma figura admirável e 
apaixonante. 

No meio desta desta persistên-
cia otimista de encontrar inte-
riormente um lugar num mundo, 
recusando o desabamento físico e a 
rigidez moral, há um monstro que 
se desenvolve à sua volta. Não é 
um novo cancro que ele, temera-
riamente, logrou vencer, mas algo 
mais subtil e promíscuo. Um jovem 
empreendedor, filho do dono de 
uma grande construtora, pretende 
a todo o custo esvaziar o prédio 
onde Clara vive para construir 
um condomínio de luxo. Todos os 
andares estão vazios. Apenas Clara 
resiste.

Não há qualquer dilema moral. 
O espírito de Clara é forte. E, para 
surpresa dos empreendedores, que 
não entendem a sua linguagem, ela 
recusa-se a abandonar a casa onde 
os filhos nasceram e cresceram em 

das sociedades contemporâneas, 
de alguma forma premonitório 
do que se viria a passar no Brasil. 
O filme foi rodado antes da 
destituição de Dilma. Mas não 
será por acaso que, durante o 
festival de Cannes, onde filme se 
estreou, a sua equipa manifestou-
se abertamente contra a usurpação 
do poder por Temer. É como se 
adivinhassem a chegada daquele 
terrível mundo novo e quisessem, 
desde logo, deixar a mensagem, 
que há de lutar com todas as forças 
por aquilo em que se acredita. Nem 
que para isso tenhamos que votar 
na Sónia Braga. J

› AQUARIUS
De Kleber Mendonça Filho, com Sônia Braga, 
Humberto Carrão, Maeve Jinkings, Irandhir 
Santos,145 minutos

Sónia Braga Um papel magnífico em Aquarius

TEATRO
Helena Simões

 Tentativas para matar o amor, 
de Marta Figueiredo, é o texto 
vencedor do Grande Prémio de 
Teatro Português de 2015, mo-
tivo pelo qual foi coeditado pela 
Sociedade Portuguesa de Autores 
(SPA) e pela Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda em maio pas-
sado e é agora levado à cena no 
Teatro Aberto, em coprodução 
com a Companhia Mascarenhas-
Martins. Instituído em 1997 
pela SPA e pelo Teatro Aberto, o 
prémio visa incentivar a criação 
dramatúrgica nacional e a sua 
divulgação internacional. Na 
declaração da sua atribuição, o 
júri, presidido por João Lourenço, 
realçou “a qualidade da escrita, 
o domínio da palavra (...) numa 
peça que inova as convenções da 
escrita para teatro”, e elencou 
as razões da escolha “pela sua 
escrita poética, a sensibilida-

de, a incomplacência e também 
o humor com que apresenta as 
personagens e trata a proble-
mática das relações humanas na 
contemporaneidade”.

Com efeito, o texto surpreen-
de pela liberdade formal e pela 
inventiva no tratamento do tema 
do amor na sociedade atual. Esse 
foi com certeza o desafio prin-
cipal que a jovem Companhia 
Mascarenhas-Martins, com sede 
no Montijo, decidiu enfrentar o 
texto premiado quando foi con-
vidada a encená-lo: como colocar 
no palco vários planos de repre-
sentação de tempos, de imagens, 
de espaços e seus correspondentes 
discursos. 

A tarefa não era fácil pois, se 
na verdade existe uma narrativa 
estrutural entre três persona-
gens – Manuel que é amigo de Ana 
casada com João –, as sequências 

sucedem-se sem “necessidade” 
aparente, tão só ao correr da pena, 
da vida, do pensamento, da me-
mória, real ou imaginária, tanto 
faz, pelo que a solução de recorrer 
a cenas filmadas no exterior pro-
jetadas em simultâneo com cenas 
representadas no interior resultou 
muito produtivamente para os vá-
rios sistemas de significação que a 
peça contém. 

A postura experimentalista de 
Levi Martins e Maria Mascarenhas 
(na dramaturgia e encenação) 

exigências que o palco impõe ao 
texto. Nomeadamente, a partir de 
discursos aparentemente irónicos 
ou desesperadamente bem-hu-
morados sobre a asfixia do amor 
por falta de espaço e de tempo na 
vida das personagens, remetem-
-nos para a reflexão filosófica so-
bre o amor, a política, a sociedade 
e a revolução.

A propósito da urgência de 
repensar o amor no século XXI, 
vale a pena referir a coincidência 
temporal com este espetáculo da 
conferência sob o título “A Utopia 
do Amor: um regresso à política 
radical”, proferida pelo filósofo 
croata Srecko Horvat, no Teatro 
Maria Matos, integrado no ciclo 
Utopias/Arquipélago dos Afetos. Se 
é certo que uma sociedade só pode 
reinventar-se se souber reinven-
tar o amor, incumbe aos artistas 
usarem o poder da palavra para 
agirem na sociedade. J
 
› TENTATIVAS PARA  
MATAR O AMOR
de Marta Figueiredo, dramaturgia e encenação 
Levi Martins e Maria Mascarenhas, Cenário e 
desenho de luz Adelino Lourenço, Figurinos Dino 
Alves, Música e sonoplastia André Reis, Vídeo 
Eduardo Breda, com Cleia Almeida, Tomás Alves 
e Eurico Lopes.

 
Teatro Aberto, quarta a sábado às 21h30, 
domingo às 16h. Até 2 de Abril.

Salvar o Amor

“Tentativas para matar o amor” De Marta Figueiredo no Teatro Aberto com 
encenação de Levi Martins e Maria Mascarenhas

criou para os intérpretes um 
contexto de representação que 
permitiu que os seus enuncia-
dos pudessem habitar vários 
domínios, desde o pensamento 
audível à elocução, desde a evo-
cação de uma memória até à sua 
experimentação em palco. Cleia 
Almeida, Tomás Alves e Eurico 
Lopes são os denodados atores 
que viajam pelos vastos territórios 
da imaginativa escrita de Marta 
Figueiredo, a descobrirem recur-
sos interpretativos à medida das 
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À MARGEM... EDUARDO LOURENÇO

“

Imagem de 8 1/2 "Se ele mesmo não fosse Proust ninguém como Fellini poderia 
recriar Em Busca do Tempo Perdido. 8 1/2 é a sua expressão cinematográfica"

Diz-se que o artista imita 
Deus: seria melhor dizer 
que o ajuda a salvar o 
que ele mesmo condena 
à morte

O 8 1/2  de Fellini

Arte é isto 
mesmo: dar 
à vida uma 
segunda 
oportunida-
de. Descer 
nas trevas do 
inconsciente 
- esqueci-

mento e morte - e subir à superfície 
com o sol nas mãos. Não poder 
aceitar nenhum amor real pela bus-
ca de um amor ideal e envolver com 
ele todos os amores reais: fidelidade 
infiel, infidelidade fiel. Esgotar 
todas as tentações, atravessar o 
abismo sem resguardos, apaziguar 
na página branca  até  que  dela se 
levante o aceno misterioso e mere-
cido do consentimento. 

Fellini deu a volta inteira à si-
tuação do criador moderno: do caos 
dos sentimentos e das emoções, 
do areal da impotência ergueu o 

cenário fantástico da nossa perpé-
tua partida para outros céus. Se ele 
mesmo não fosse Proust ninguém 
como Fellini poderia recriar Em 
Busca do Tempo Perdido. 8 1/2 é a 
sua expressão cinematográfica. Ao 
alcance de muitos está o poder de 
nos dar o passado como se fosse 
presente. Mas mais pungente é fa-
zer ver o passado como nós vivemos 
o passado-presente absurdamente 
fora do nosso contacto, muro pavo-
rosamente tocado e inexistente. 

Se há uma versão moderna 
da "nekia" de Homero1 é a via-
gem felliniana da memória mais 
fulgurante que todos os presentes. 
De resto o presente é já colhido 
no seu halo de ausência, apreen-
dido ao mesmo tempo como ser 
e nada, mas um nada que o ajuda 
a fulgurar, como o passado surge 
como todo o apetite das coisas à 
sua imortalidade. Criador: não se 

1 No canto XI da Odisseia Homero recria 
a Katabasis do protagonista, a viagem ao 
mundo dos mortos em busca do conheci-
mento. Esta é uma das estruturas literárias 
mais admiradas e imitadas da  história da 
literatura ocidental. A Katabasis , também 
chamada nekia, ou em latim, descensus ad 
infernos, formava parte de outras tradições 
míticas e impõe-se como texto canónico 
na nossa cultura sobretudo, através da sua 
re-utilização na Eneida por Virgílio. Cf. " 
De Homero a Milton: Catábasis y Prolepsis 
en la Épica Culta Europea" in http:// www.
literaturaeuropea.es/varia/de-homero-a-
-milton/

* Este texto, inédito, é datável de 1963, ano 
da estreia do filme 8 1/2 de Federico Fellini

pensa quase nunca nada quando se 
pronuncia tão impossível palavra, 
mas Fellini merece-a. Da sua nar-
císica piedade e nostalgia infantil, 
Fellini recebeu a força de emendar 
a obra de Deus, a pavorosa e alegre 
desenvoltura em que todo o es-
plendor é enviado sem cessar para 
a inexistência. 

Diz-se que o artista imita Deus: 
seria melhor dizer que o ajuda a 
salvar o que ele mesmo condena 
à morte. Na verdade, a arte não 

tem outro fim que o de subtrair 
a substância humana ao nada 
que a envolve e sem ela constitui 
combate perdido, de antemão, mas 
o único que vale a pena travar. 
O nada pessoal e o desespero de 
uma época pesam menos quando 
alguém a toma em seus braços e 
os oferece domesticado à nossa 
contemplação. Sai-se de 8 1/2 com 
o sentimento de se ser um pouco 
menos mortal. Ou reconciliado 
com a nossa vulnerabilidade e 
fraternalmente unidos nesse amor 
absolutamente desesperado que 
no fundo de nós vamos dedicar  
aqueles que amamos mal e são a 
humanidade quase inteira.J

conversas
conversations
3.3 — 22.5 / 2017 
Coleção do Fundador  
e Galeria do Piso Inferior

Mecenas
parceiro 
institucional

Manuela 
Marques e
Versailles 

A face escondida do sol
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 O tecido como “metáfora de uma 
dinâmica humana, politica e tecno-
lógica”: André Guedes puxou o fio 
dos têxteis da Covilhã para deslindar 
a malha do universo laboral industrial 
e refletir sobre o trabalho contem-
porâneo. O resultado da investigação 
artística desenvolvida entre 2013 e 2016 
corporiza-se na exposição Prospecto, 
Principio Meio e Ultimação, que pode ser 
vista até 9 de abril, no Pavilhão Branco, 
do Museu da Cidade, em Lisboa.

“A indústria têxtil da Covilhã 
surgiu-me primeiro como campo 
de pesquisa sócio-histórica, mas 
rapidamente passou a ser um veículo, 
para levantar uma série de questões 
diferenciadas que se amplificam para 
além do têxtil, como o trabalho na 
época atual, os meios e os processos 
produtivos e sociais a ele diretamen-
te ligados”, diz André Guedes ao JL. 
“Num primeiro momento, houve 
a compreensão de que um tecido é 
composto por uma heterogeneidade 
de agentes que nele participam, dos 
industriais aos trabalhadores, depois 
dos seus aspetos visuais e tecnológicos, 
e em seguida dos movimentos polí-
ticos, sobretudo dos operários, como 
a revindicação de condições sociais e 
laborais, ou pós-laborais, o ócio, por 
exemplo”. Enquadramentos “concre-
tos” que, segundo o artista, podem 
aludir a uma “realidade bastante mais 
ampliada, e tocar a nossa própria, 
enquanto trabalhadores cognitivos e 
pós-industriais”.

André Guedes
Representar o tecido laboral

O projeto partiu da “intenção de 
pôr em cena a dimensão política” 
de William Morris, escritor, artista e 
designer britânico do séc. XIX. A partir 
de textos deste autor, e em particular 
de A Factory As It Might Be (Uma fá-
brica como poderia ser), André Guedes 
começou por configurar um espaço 
narrativo onde confluem os ecos do 
pensamento de Morris e os registos da 
cultura material que ele nos legou, e 
onde reflete sobre certas noções uni-
versais como o trabalho, a liberdade, 
a justiça ou a igualdade”, escreve a 
propósito o curador Juan de Nieves. 
“Não é por acaso que Guedes recorreu 
precisamente a uma personalidade 

como a de Morris, indissociável da sua 
carga política, para falar da responsa-
bilidade que os artistas podem exercer 
como pensadores ativos do presente”.

Ao correr do tempo, o projeto teve 
várias cenas e momentos expositivos, 
em diferentes locais - Uma Assembleia 
de Pórticos / Uma Fábrica Como Poderia 
Ser (Fundación Botín, Santander, 
Espanha, 2013); Os Tecidos Perguntam 
/ Algumas Indicações para o Desenho 
de Padrões (Galerie Crèvecoeur, Paris, 
2013); Prospecto: Cena III, Intervalo e 
Cena IV (CAM / Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2013-, que agora se 
juntam em Prospecto, Princípio, Meio 
e Ultimação, em que o artista faz uma 

intervenção total no espaço interior e 
exterior do pavilhão. Uma “encenação 
teatral”, nas palavras do curador, com 
recurso a composições escultóricas, 
em que usa peças de tecidos com 
origem nas fábricas de lanifícios da 
Covilhã, encerradas no fim do século 
passado, esculturas, objetos, docu-
mentos, arquivos fotográficos, vídeos, 
instalações fílmicas como Planalto, 
Circulo Aberto Ritmo Liberto, além de 
performances, com leituras de textos, 
de Fiama Hasse Pais Brandão, Ernesto 
Melo e Castro e outros. Realiza-se 
ainda um ciclo, Intervalo, com a passa-
gem de filmes que se relacionam com 
o trabalho. A 18, às 16h, terá lugar a 
segunda sessão com Lúcia e Conceição, 
Cinequipa, 1974; 1º de Maio de 1982 - 
Dia Internacional dos Trabalhadores, 
Forum, 1982; e Emigrantes Portugueses, 
Nuno Cintra Torres, 1972/73. A escolha 
dos documentários foi feita pela so-
cióloga Luísa Veloso e pelo historiador 
Fréderic Vidal, investigadores de um 
projeto sobre a representação do mun-
do do trabalho no cinema português, 
no Centro de Investigação e Estudos 
de Sociologia do ISCTE. “Interessou-
me criar no meio da exposição este 
momento que é uma paragem, para 
falar sobre a ‘ação’ no trabalho. Julgo 
que o programa de filmes acrescenta 
uma reflexão que se soma às obras em 
exposição. É uma espécie de desdobra-
mento de algumas das suas questões 
internas”, adianta André Guedes. “A 
exposição propõe uma reflexão sobre 

o local de trabalho, da indústria numa 
primeira instância, mas que pode 
ser qualquer outro, na verdade. E a 
observação que faz não é estritamen-
te antropológica e sociológica, mas 
também performativa e visual, pois 
relaciona-se com os instrumentos e os 
processos produtivos, a participação 
humana neles, com a coreografia da 
fábrica, dos seus inúmeros agentes. 
O político no espaço de trabalho, em 
particular a ação levada a cabo pelos 
trabalhadores do têxtil da Covilhã, é 
um dos outros aspetos que a exposição 
convoca, e que estes filmes igualmente 
recuperam”.

Enquanto numa primeira sessão fo-
ram exibidos documentários sobre di-
ferentes tipos de processos produtivos 
no séc. XX, do manual ao industrial, 
através dos quais se poderia, de alguma 
forma, observar “a metamorfose do 
próprio país”, na próxima vão passar 
obras que incidem sobre os “fatores 
políticos associados ao trabalho, como 
as revindicações a seguir à Revolução, 
ou dele decorrentes, como o fenómeno 
da emigração na década de 60 e 70, e 
portanto, ainda durante a ditadura”. 
“O cinema surge como um instru-
mento acima de tudo político, e que 
acompanha as transformações sociais e 
politicas”, acrescenta.

Com Prospecto, André Guedes, 
nascido em 1971, que tem trabalhado no 
domínio da instalação e performance, dá 
por “cumprido” um ciclo que poderá ter 
“aberto portas e caminhos para outros 
projetos”. Para já, vai expor em Londres, 
em maio, numa coletiva na David 
Roberts Foundation, onde irá apresentar 
uma nova versão de uma instalação, 
concebida a partir da experiência de 
uma comunidade ficcional, inspirada 
numa singular cooperativa agrícola que 
surgiu no pós-25 de Abril, A Comunal. 
Criada em 2012 para a Bienal de Arte de 
Rennes, em França, foi recentemente 
apresentada numa versão cénica no 
Teatro Maria Matos, em Lisboa.J MLN

Os têxteis foram o ponto de partida para André Guedes refletir sobre as mutações 
no mundo do trabalho

Teatro da Cidade
Topografia de uma comunidade

 Foram cinco os fundadores do 
Teatro da Cidade, Rita Cabaço, 
Nídia Roque, Bernardo Souto, João 
Reixa e Guilherme Gomes, jovens 
atores na casa dos 20 anos, e no 
segundo espetáculo da companhia 
quiseram estar os cinco e só os 
cinco em cena. Arriscaram mesmo 
fazer o “pleno”, procurando dar 
conta sozinhos de todas as verten-
tes de uma montagem teatral. São 
intérpretes, escreveram o texto, 
fizeram a encenação, o desenho de 
luz, ainda que com uma bem-
-vinda “mãozinha” exterior, em 
alguns pormenores. Assim cria-
ram Topografia, que estreia hoje, 
quarta-feira, 15, no espaço dos 
Primeiros Sintomas, em Lisboa.

A peça reflete sobre a ideia de 

comunidade, como adianta ao JL o 
ator Guilherme Gomes. “Quando 
começámos a pensar sobre o que 
queríamos escrever e representar, 
esse foi um desejo comum”, expli-
ca. “Acabámos por estabelecer três 
linhas narrativas, três alegorias 
de conceitos de comunidade. Ou 
seja, por se partilhar um espaço 
geográfico, objetivos comuns e 
pontos de vista ou uma comunica-
ção. Por exemplo, não acho graça 
ao futebol, mas sem dúvida, é uma 
coisa que une as pessoas numa 
comunidade. Tal como a língua”.

Encenaram assim o desdo-
brar de uma “carta topográfica”, 
pondo em relevo a forma como 
se constitui uma comunidade, 
o modo como o “indivíduo se 

sente integrado ou excluído”. 
“Cruzámo-nos, a dada altura, 
com um texto de António Cícero, 
que falava da diferença entre 
sociedade e comunidade, criando 
duas imagens para elas, respeti-
vamente a de uma cidade e a de 
uma família”, salienta ainda o 
ator. “Na comunidade há valores 
fundamentais como a tolerância e 
a solidariedade, sendo no entanto 
mais preconceituosa, enquanto na 
sociedade, houve uma importante 
conquista da liberdade individual, 
só que, na medida em que somos 
humanos, acabou por resultar no 
individualismo e na competição. 
A questão é como ter uma balança 
para encontrar o equilíbrio entre 
todos estes valores”.

Nesse sentido, Topografia 
não “conta uma história”, antes 
procura encontrar coordena-
das para um “pensamento” que 
adquire hoje um carácter de 
“urgência”. “Queremos falar de 
tudo isto obviamente pelo período 
que estamos a atravessar, em que 
assistimos a um grande individua-
lismo étnico, religioso e noutros A peça reflete sobre a ideia de comunidade, diz Guilherme Gomes
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Graça Morais
Ressonâncias do mundo

Uma data "simbólica e triste de lembrar" inspirou a Graça Morais o quadro 20 de 
Janeiro de 2017, data da tomada de posse de Trump

uma série apresentada em Os 
Rostos do Medo, na Galeria 
Ratton, em Lisboa, e várias telas 
e desenhos, saídos diretamente 
do seu atelier, não só recentes, 
mas também antigas. “Foram 
trabalhos feitos com uma grande 

lentidão, que nunca tinham sido 
expostos por não conseguirem 
encontrar um espaço”, adianta. 
“Porque a pintura fala uma com 
a outra. Neste espaço, sinto 
realmente que todas as obras 
estão num diálogo com uma 
grande força”.

Ressonâncias, de resto, afere 
uma continuidade no trabalho 
da pintora, marcado pelas 
constantes “preocupações” em 
relação aos tempos que vivemos. 
“É uma continuação sobretudo 
deste desafio que faço a mim 
mesma, no mundo da pintura”, 
diz ao JL. E que desafio é esse? 
“Pintar, questionar-me e 
acrescentar mais qualquer coisa 
a tudo o que já foi feito, o que 
não é fácil”.

O que Graça Morais 
acrescenta é a sua forma 
singular de ver, “como mulher, 
cidadã e artista”. Um olhar 
implicado desde sempre social 
e culturalmente. "Hoje há 
um forte apelo para se viver 
uma vida superficial e não em 
profundidade e eu sempre senti 
que é através da arte que uma 
sociedade se pode transformar 
e fazer as pessoas pensarem 
no que é mais importante na 
Humanidade. E serem mais 
felizes, na medida em que 
se podem encontrar com 
elas próprias e com o que há 
de melhor no ser humano”, 
sustenta.

A pintura é, para ela, um 
território de “entrega total” 
e de “grande autenticidade e 
sinceridade”. “Quando pinto, 
não posso falsear”, diz. “É o 
único lugar onde sinto que posso 
exteriorizar tudo o que ao longo 
de uma vida, que já vai em 68 
anos, fui acumulando, numa 
longa aprendizagem”.

A exposição na 
Champalimaud, de entrada 
livre, pode ser vista todos 
os dias, das 14 às 19h, e aos 
domingos, das 10 às 19h, até 25 
de abril.

Entretanto, no Centro de 
Arte Contemporânea Graça 
Morais, em Bragança, ao mesmo 
tempo que uma mostra do 
trabalho do arquiteto Eduardo 
Souto Moura, autor do projeto 
do próprio centro, a pintora 
apresenta uma exposição 
“intimista”, mostrando um 
conjunto de diários em que o 
desenho é completado com a 
palavra. E ela também gosta de 
escrever, de constantemente 
tomar apontamento do que se 
passa à sua volta. Em diálogo 
com esses cadernos, que mostra 
pela primeira vez, estão grandes 
telas. “A minha pintura não 
tem a ver apenas com ideias, 
mas com sentimentos, pessoas, 
acontecimentos, com tudo”, 
diz. É o que também se pode ver 
em Diários sem Ordem. Até 4 de 
junho.J MLN

 A minha pintura tem ganho 
cada vez mais uma dimensão 
contra a indiferença, a 
ignorância, a violência e a 
estupidificação”: as palavras 
são de Graça Morais, que nunca 
fechou os olhos à realidade 
do país e do mundo. Não é de 
estranhar que duas das suas 
novas pinturas, acabadas em 
janeiro deste ano, tenham 
já um eco da era Trump. 
Chamou-lhes 20 de Janeiro 
de 2017 e 27 de Janeiro de 2017, 
sinalizando desse modo duas 
datas “simbólicas e tristes de 
lembrar”. “A 20, acordámos 
sobressaltados com a tomada de 
posse de Trump, a 27, ficámos 
ainda mais com a notícia da 
lei da imigração que queria 
impor e que esperemos que 
nunca seja aplicada”, explica. 
“Evidentemente que não 
retratam Trump, nem ele 
será fácil de retratar, mas um 
mundo de grande inquietação e 
sofrimento”.

A intenção é que as pessoas 
tenham “consciência, porque 
muitas vezes passa-se à frente 
e esquece-se”. E há datas que 
não devemos esquecer: "Espero 
que rapidamente comecem a 
ficar para a História datas mais 
felizes”.

As duas grandes pinturas 
podem ser vistas em 

Ressonâncias: da Voz e dos 
Ecos, que junta uma centena 
de obras, algumas inéditas, 
realizadas entre 2007 e 2017, na 
exposição de Graça Morais, que 
ocupa o centro de exposições 
da Fundação Champalimaud, 
em Lisboa. O núcleo forte da 
mostra é o conjunto de obras 
da coleção de José Pedro Paço 
d’Arcos, colecionador que 
começou a adquirir os seus 
quadros em meados dos anos 
80, que recentemente estiveram 
expostas em Bragança no Centro 
de Arte Contemporânea Graça 
Morais. A artista somou–lhe 

domínios, e a uma gigantesca 
falta de tolerância no mundo. 
Figuras como Trump ou a Le Pen 
assustam-nos, inquietam-nos. E 
achamos que devemos falar sobre 
tudo isso. Há uma grande vontade 
do Teatro da Cidade, enquanto 
coletivo, de usar os espetáculos 
que fazemos como pretexto para 
refletir sobre o que nos rodeia”, 
assevera Guilherme Gomes. E 
acrescenta: “Quisemos também 
pensar sobre coisas mais mun-
danas como as dificuldades de 
montar um espetáculo “. 

A forma como construíram 
Topografia é, de resto, um modo 
de “afirmação do Teatro da Cidade 
enquanto comunidade”. Um 
sentimento que de forma alargada 
estendem a outros jovens atores 
e grupos teatrais. “Somos todos 
amigos, não há competição, pelo 
contrário há sinergias, empresta-
mos, trocamos materiais”, adianta 
o ator. “Apesar de falarmos de 
individualismo, vivemos o seu 
contrário com os que fazem teatro. 
Temos que dar as mãos para nos 
segurarmos. No fundo, pomos à 

prova a própria ideia de comuni-
dade”.

Topografia vai estar em cena, 
em duas sessões diárias, às 19h e 
21h30, de 15 a 18, de 23 a 24 e de 29 
a 31. Um calendário descontínuo 
imposto pelo facto de os atores 
da companhia, que querem fazer 
teatro juntos, terem diferentes 
compromissos paralelamente, 
para garantirem a sobrevivência. 
O espetáculo não tem qualquer 
apoio e o Teatro da Cidade, que na 
sua estreia no ano passado, com Os 
Justos, de Albert Camus, usufruiu 
do palco e do apoio da Cornucópia, 
não tem sala própria, um dos 
problemas dos jovens grupos de 
teatro, como sublinha Guilherme 
Gomes. “Pediram-nos condições 
impraticáveis. Mas Os Primeiros 
Sintomas cederam-nos o seu espa-
ço, dando-nos uma enorme auto-
nomia, estando lá para nos ajudar 
e ensinar tudo o que quisermos 
aprender”, diz. “É uma dádiva gi-
gantesca, muito importante, como 
foi a aprendizagem e a ajuda da 
Cornucópia, que será sempre uma 
referência para nós”. J MLN

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

GRANDE PRÉMIO DE POESIA TEIXEIRA DE PASCOAES
APE/C.M. DE AMARANTE

REGULAMENTO

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

1.  O Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE/C.M. de Amarante, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores (APE) 
e patrocinado pela C.M. de Amarante, destina-se a galardoar anualmente uma obra em português e de autor português, publicada 
integralmente e em 1.ª edição.

¶ 1.º –  Nesta edição serão admitidas a concurso obras publicadas no ano 2016 e ainda, a título excepcional, 2015.
¶ 2.º –  Para os efeitos deste n.º 1, consideram-se publicadas em 1.ª edição as obras que, mesmo não o sendo, integram conteúdos novos 

– livros autónomos, desde logo –, que claramente as diferenciam das colectâneas precedentes.
2.  O Prémio destina-se a Obras Completas de Poesia ou Antologias Poéticas de autor.
3.  O valor deste Grande Prémio, a cujo concurso não são admitidas obras póstumas, é de €12.500,00.
4.  A divulgação do Regulamento é feita através dos meios de comunicação social, circulares aos sócios da APE e comunicação às enti-

dades directamente interessadas.
5.  De cada livro concorrente serão enviados seis exemplares para a Sede da APE (Rua de São Domingos à Lapa, 17 – 1200-832 Lisboa), 

destinados aos membros do Júri e à Biblioteca, devendo ser entregues, até 7 de Abril de 2017.
6.  A Direcção da APE designará os três membros do Júri, que não poderá integrar poetas ou editores com livros a concurso.
7.  De ano para ano o Júri será parcialmente renovado.
8.  O Júri disporá de trinta dias para deliberar, reunindo, nesse período de tempo, sempre que achar conveniente.
¶ 1.º –  A deliberação é tomada por maioria simples, excluindo-se sempre a posição de abstenção, bem como a possibilidade de atribuição 

ex aequo e de menções honrosas.
¶ 2.º – O Grande Prémio não será atribuído se o Júri entender que nenhuma das obras em concurso o justifica.
¶ 3.º –  Tomada a deliberação, de que não cabe recurso, o Júri lavrará uma circunstanciada acta final que, em anexo, poderá conter decla-

rações individuais de voto de qualquer dos seus membros.
¶ 4.º – Ao júri compete decidir casos omissos.
9.  O Coordenador do Grande Prémio, membro da Direcção da APE, prestará, nas sessões que vierem a realizar-se, todo o apoio neces-

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

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

11.  A entrega do Grande Prémio ao autor galardoado ocorrerá numa cerimónia pública que terá lugar em Amarante, a definir na altura 
adequada.

12.  As edições subsequentes da obra galardoada deverão referenciar, em lugar destacado do volume e da cinta, de forma correcta, o 
Grande Prémio e a entidade patrocinadora. Assim: Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes – APE/C.M. de Amarante – 2016

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

MÚSICA
Manuela Paraíso

para guitarra em Portugal”, refere  
Pedro Rodrigues. “A variedade 
e qualidade das obras é de um 
nível muito elevado e sente-se a 
necessidade de divulgar a nossa 
obra, gesto que anteriormente era 
bem mais tímido.” Mesmo que as 
oportunidades de apresentar em 
concerto programas predominan-
temente portugueses sejam escas-
sas. O de dia 21 promete, também 
por isso, ser uma ocasião rara.

MAIS MÚSICA PORTUGUESA
Em curso, até ao próximo dia 
25, está a 11ª edição do Síntese - 

Uma guitarra portuguesa

 Durante muito tempo, o 
repertório português para 
guitarra foi pouco mais que 
residual. As cinco obras de 
Fernando Lopes-Graça, gravadas 
para CD pelo guitarrista Paulo 
Amorim, em 2004, constituem 
uma exceção. Uma delas, Partita, 
tornou-se obrigatória para todos 
os intérpretes que, contra ventos 
e marés, insistiam em incluir 
nos seus programas música de 
compositores nacionais. Como 
Pedro Rodrigues, um dos mais 
proeminentes e talentosos 
guitarristas da cena nacional, 
ativo também como pedagogo, 
organizador de eventos e 
divulgador (atualmente com um 
programa na Antena 2, “Seis 
Cordas para Um País”). 

Em 2016 Pedro Rodrigues ini-
ciou as gravações de um CD inte-
gralmente com obras portuguesas, 
selecionadas entre o crescente cau-
dal de repertório nacional, parte 

do qual lhe é dedicado e foi por ele 
tocado pela primeira vez. É o caso 
da Sonata nº 4, de Sérgio Azeve-
do, e de Arcaicas Harmonias, de 
Cândido Lima, que vão ser ouvidas 
(a segunda em estreia mundial) no 
recital que o guitarrista realiza na 
Sala 2 da Casa da Música, no Porto, 
dia 21, às 19h30. Tal como o CD, 
que deverá ser publicado este ano, 
o recital oferece exclusivamente 
obras de compositores portugue-
ses. No caso do concerto, além das 
duas referidas, uma segunda de 
Cândido Lima, Esboços, a Partita 
de Lopes Graça e a Sonata em Mi 
maior do setecentista António 
Abreu, autor quase desconhecido 
(como a generalidade do repertório 
luso da época para o instrumento), 
no seu tempo conceituado primei-
ro como intérprete mas com obra 
cujo interesse ultrapassa o da mera 
curiosidade histórica. 

O programa traça, dessa forma, 
uma viagem temporal com relações 

de uma certa filiação entre os auto-
res: Lopes Graça é referencial para 
Sérgio Azevedo (que foi seu aluno) 
e para Cândido Lima, constituindo 
por outro lado uma ponte para a 
criação musical do passado, que 
suscitou o seu interesse e apre-
ciação crítica nos muitos textos 
musicológicos que lhe dedicou. 
Por outro lado, é uma pequena 
amostragem da criação contem-
porânea, com três peças de dois 
dos compositores reincidentes no 
instrumento. E são cada vez mais. 
“Atualmente, penso que se vive 
um período riquíssimo na música 

Ciclo de Música Contemporânea 
da Guarda, persistente evento 
da área da música de câmara 
apostado no aspeto formativo 
e na criação de novo repertório 
e que tem levado àquela cidade 
intérpretes de excelência. Um dos 
pontos altos, recorrentemente, é o 
concerto pelo coletivo residente, 
o Síntese GMC, que mantém a 
sua tradição de estrear obras 
portuguesas – este ano, novas 
peças camerísticas de Sara 
Carvalho, Paulo Jorge Ferreira 
e Vasco Mendonça. Vai ser no 
encerramento, dia 25, às 21h30, 
no Teatro Municipal da Guarda, 
com uma segunda apresentação 
fora de portas, marcada para 1 de 
abril, à mesma hora, no Centro 
de Cultura Contemporânea de 
Castelo Branco.

Antes, a celebrar o Centenário 
das Aparições de Fátima, o Officium 
Ensemble leva ao CCB (18 de março, 
às 21h, no Centro de Reuniões) e 
à Casa da Música (dia 26, às 18h, 
na Sala Suggia) um programa que 
estreou há um ano, no Santuá-
rio: Tropário para uma Pastora de 
Ovelhas Mansas, um ciclo de música 
para coro, piano e acordeão, que 
tem na origem fragmentos das me-
mórias da Irmã Lúcia, trabalhados 
pelos compositores João Madureira, 
Alfredo Teixeira, Sérgio Azevedo, 
Nuno Côrte-Real, Rui Paulo Teixeira 
e Carlos Marecos. J

Pedro Rodrigues Guitarrista interpreta Fernando Lopes-Graça

 Em janeiro de 2016, a inves-
tigadora Ana Bigotte apresen-
tou a Timeline Digital ACARTE 
1984-1989 inserida na tese de 
Doutoramento em Ciências da 
Comunicação. A 30 de abril do 
mesmo ano, o jovem coreógrafo 
João dos Santos Martins juntou 
no Teatro Viriato 4 artistas: João 
Fiadeiro, Clara Andermatt, Paulo 
Ribeiro e Vera Mantero. Num e 
noutro caso, a questão da docu-
mentação e do arquivo estava 
presente. Mas também a questão 
da memória, no sentido em que, 
para ambos, havia uma matéria 
sensível a recuperar, ou melhor, a 
trazer à superfície, evitando tanto 
o positivismo assético quanto 
o fetichismo das histórias e dos 
episódios. Talvez ambos pudessem 
subscrever as palavras de Aleida 
Assmann, ao afirmar que “quando 
se pensa acerca da memória, con-
vém começar pelo esquecimento”.

Com efeito, de que tama-
nho é o que vamos esquecendo? 

Esta questão é particularmente 
imperativa em dança, já que, na 
ausência de uma escrita, a tran-
sitoriedade do movimento parece 
colocar-nos mais tragicamente 
perante a fugacidade das imagens. 

Que outros rastos do corpo em 
movimento se podem pesquisar 
e reter? E como organizar esses 
materiais?

Hoje, Ana Bigotte e João dos 
Santos Martins juntam-se em 

Filipe Pereira apresentarão tra-
balhos recentes, suportados por 
um processo colaborativo que 
se traduz em diversas cocria-
ções com outros artistas e com 
coletivos informais; durante a 
sua formação, ambos se cruza-
ram com Vera Mantero e João 
Fiadeiro.

Estamos, portanto, não face 
a um projeto de recriação de 
repertórios, mas antes perante 
uma proposta que religa autores 
do passado recente com artistas 
emergentes e que estreita relações 
entre artistas e espetadores. Em 
suma, NOVA—VELHA DANÇA 
propõe-se uma visita a diversos 
contextos estéticos e sociais da 
produção coreográfica do Portu-
gal democrático.

Uma das peças presentes no 
ciclo é aquela que os organiza-
dores designam por exposição/
instalação/ferramenta e que tem 
o sugestivo título: “Para Uma 
Timeline a Haver: genealogias 
da dança como prática artística 
em Portugal”. Através desta peça 
(em crescimento permanente) 
pretende-se contribuir para a 
compreensão de fenómenos como 
o da Nova Dança Portuguesa no 
cruzamento de periodizações 
várias, atendendo a práticas e 
influências tanto locais como 
internacionais. Nos intervalos 
das células existirão certamente 
zonas de esquecimento. Mas nos 
interstícios dos pequenos textos se 
vão desenhando as genealogias da 
dança.J

Quando se pensa acerca da memória, 
convém começar pelo esquecimento

Nova - Velha Dança Instalação/ Ferramenta, Uma Timeline a Haver

torno destas questões. O projeto 
NOVA—VELHA DANÇA é produ-
zido pela associação Parasita, uma 
estrutura sediada em Santarém, 
que se propõe utilizar recursos já 
existentes na cidade ribatejana, 
no caso, o Teatro Sá da Bandeira 
e a INcubadora d’Artes, articu-
lando-se também com a Escola 
Secundária Dr. Ginestal Machado. 
NOVA—VELHA DANÇA constitui-
-se como um ciclo, a decorrer até 
Junho, e composto por espec-
táculos, exposições, conversas 
e workshops.

No mês passado o ciclo abriu 
revisitando três estupendos solos 
de Vera Mantero, datados dos anos 
80/90, em que a questão do corpo 
- um corpo feminino, sexualiza-
do, com agenciamento (como em 
“Olympia”), ou um corpo pós-co-
lonial saído das sombras cinema-
tográficas (como em “Uma miste-
riosa coisa disse e. e. cummings”) 
- irrompeu em força, marcando a 
Nova Dança Portuguesa.

Já neste mês, foi tempo de revi-
sitar o trabalho de João Fiadeiro, 
da sua participação cívica e da 
criação de espaços de encontro e 
experimentação interdisciplinar 
(como os LABS na Malaposta, 
ou mais recentemente o Atelier 
REAL); com Fiadeiro, a reflexão 
sobre o coreográfico ultrapassou 
o domínio da dança e passou a ser 
um modo de pensar o contem-
porâneo em articulação com a 
singularidade autoral.

No próximo mês de abril os 
jovens coreógrafos Teresa Silva e 
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José Rodrigues 
Um corpo é sempre uma chama

 A exposição, que aqui se "anteci-
pa", de esculturas e desenhos de José 
Rodrigues (1936-2016), uma orga-
nização do Artspace João Carvalho 
em colaboração com a Fundação José 
Rodrigues, com o título em epígrafe, 
citação de um texto de Eugénio de 
Andrade sobre a sua obra (incluído 
no livro - do poeta - Os Afluentes do 
Silêncio) representa uma homena-
gem ao grande artista recentemente 
desaparecido e à sua colaboração com 
aquele que é um dos nomes maiores da 
lírica portuguesa (1923-2005). Como 
se sabe, JR  morreu a 10 de setembro de 
2016, pouco antes de completar 80 anos 
dedicados a renovar a escultura portu-
guesa da segunda metade do século XX, 
de cuja modernidade foi pioneiro. 

A sua obra emblemática da arte mo-
derna em Portugal envolve igualmente 
um regresso à tradição e aos grandes 
mitos, como o Cântico dos Cânticos, que 
entre nós soube atualizar, transportan-
do para o nosso tempo a herança lírica 
intemporal desse eterno hino ao amor 
humano e divino. O artista expressa 
a alegria e a invenção, apanágio dos 
grandes mestres da modernidade cuja 
lição absorveu conferindo-lhe a marca 
de um estilo inconfundível, na soberba 
apropriação não apenas dos segredos da 
forma plástica de que se tornou mestre 
absoluto, mas da sua aura incorruptível, 
ouro e fogo, reflexo dos seus bronzes, 

herança dos antigos alquimistas de que 
foi intérprete de exceção nos nosso dias.

O que se afirma nesta exposição é o 
sentido espetacular, cénico, da sua úni-
ca síntese entre modernidade e ances-
tralidade, o seu domínio da expressão 
linear mais depurada e da plenitude das 
formas volumétricas, numa verdadeira 
apoteose e num total cântico da vida, 
união das vertentes fundadoras da arte, 
o clássico e o barroco, só dada aos gran-
des espíritos, intérpretes e arautos do 
Ser e do seu destino aurífico e solar.

As obras apresentadas, sob o signo 
do nu feminino, correspondem verda-
deiramente a essa plenitude integradora 
da totalidade do Ser e evocadora do ori-
ginal elo com o Cosmos, na sagração das 
origens e do Paraíso evocado no painel 
em bronze “Estudo para um Altar”. 

A mulher é já em si um símbolo 
da fecundidade e da sensualidade que 
presidem aos destinos da natureza e em 
sintonia com a atmosfera do Sagrado 
em que o artista sempre a envolve ad-
quire um halo, torna-se uma espécie de 
divindade que une o Cosmos, o humano 
e o Sagrado num mesmo círculo. Cír-
culo de ouro e fogo alquímicos, mágica 
síntese de Eros e do divino, da vida e da 
morte, cujas fronteiras foi desfazendo 
ao longo das suas emblemáticas séries 
dedicadas a Salomé e ao Cântico dos 
Cânticos.

Como um fauno, alheio aos cons-
trangimentos da moral tradicional, 
numa espécie de autorretrato discre-
tamente assumido, perpassa em toda a 

sua obra a imagem do autor, mediador, 
nas suas soberbas criações, do senti-
mento trágico da vida que o envolve no 
pulsar de uma grande onda, o abissal 
coração do universo. As suas obras 
situam-se no tempo e fora dele, esca-
pando-lhe, como o ouro que se liberta 
em mil reflexos da superfície polida das 
esculturas em bronze. As suas “Ninfas” 
e “Anjas”, a sua “Salomé” e a sua “Vir-
gem do Ó”, não são mais do que o rosto 
em metamorfose da eterna Sulamite, a 
amada do Cântico dos Cânticos de Sa-
lomão, cantada ao longo de mais de 20 
séculos. A face visível da união de Eros 
e do Sagrado que José Rodrigues, como 
Matisse no final da sua vida, uniu numa 
mesma e única expressão, presente nos 
traços muito depurados e sintéticos dos 
seus desenhos, verdadeiros arabescos 
musicais ao encontro da linha das 
esculturas dos seus inícios.

Ouro e luz, verdadeira essência da 
arte, eterno canto das substâncias, 
canto de sereia, que aqui seduz sem 
destruir, antes abrindo-nos os pórticos 
das bodas do sensível e do transcen-
dente, do material e do imaterial, do 
instante e do absoluto, chave perdida do 
Paraíso. J

 › O CORPO É SEMPRE  
UMA CHAMA
 exposição de esculturas e de desenhos de José 
Rodrigues, ArtSpace (Rua Alto da Terça, 60, Gouxaria 
- Alcanena), de 18 de março (inauguração às 16 horas) 
a 20 de maio, de segunda a sexta, das 10h às 12h e das 
15h às 18h. Sábados, das 15h às 19h. Domingos, segundo 
marcação

Escultura e desenho de José Rodrigues

Maria João Fernandes

Prémio Literário
José Saramago

R E G U L A M E N T O  -  1 0 . ª  e d i ç ã o

1] O Prémio Literário José Saramago, instituído pela Fundação Círculo de Leitores 
com periodicidade bienal, celebra a atribuição do Prémio Nobel da Literatura de 1998 
ao escritor José Saramago, destina-se a promover a divulgação da cultura e do 
património literário em língua portuguesa, através do estímulo à criação e dedicação 
à escrita por jovens autores da lusofonia.

2] O Prémio distingue uma obra literária no domínio da ficção, romance ou novela, 
escrita em língua portuguesa, por escritor com idade não superior a 35 anos, cuja 
primeira edição tenha sido publicada em qualquer país da lusofonia, excluindo as 
obras póstumas, bem como os autores que tenham já sido premiados em edições 
anteriores do Prémio.
Nesta décima edição, o Prémio contemplará uma obra publicada em 2015 ou 2016 
por escritor que à data da publicação da obra (mês e ano incluídos na ficha técnica 
do livro), não tenha excedido a idade limite mencionada no corpo deste artigo.

3] O valor pecuniário do prémio a atribuir é de € 25.000,00 (vinte cinco mil euros).

4] As Obras admitidas a concurso terão que ser apresentadas à Fundação Círculo de 
Leitores pelas Instituições representativas dos Escritores e/ou dos Editores dos 
países respetivos até 15 de maio de 2017, devendo para o efeito ser remetidos dez 
exemplares de cada obra concorrente, para a seguinte morada: Rua Professor Jorge 
da Silva Horta n.º 1, 1500-499 Lisboa.

5] A Fundação Círculo de Leitores procederá à divulgação do Concurso através dos 
meios de comunicação social, bem como através das Associações representativas 
dos Escritores e dos Editores de todos os países da lusofonia.

6] O Prémio será atribuído por um Júri composto por um mínimo de cinco e um 
máximo de dez personalidades de reconhecido mérito no âmbito cultural, cabendo a 
Presidência ao representante da Fundação Círculo de Leitores.
 

1.º - Composição do Júri: Guilhermina Gomes - Presidente, Ana Paula 
Tavares, António Mega Ferreira, Nelida Piñon, Pilar del Rio
 
2.º - O Presidente do Júri designará um Comité Executivo, que integra o Júri, 
constituído por três membros, Manuel Frias Martins, Nazaré Gomes dos 
Santos e Paula Cristina Costa, a quem compete:

a) Verificar a regularidade formal das candidaturas recebidas;
b) Efetuar uma primeira leitura e um resumo de cada uma das obras 
concorrentes;
c) Emitir um comentário sobre cada uma das obras admitidas a concurso;

 
7] O Júri delibera com total independência e liberdade de critério, por maioria dos 
votos dos seus membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade em caso de 
empate. O Prémio poderá não ser atribuído, caso o Júri considere, por maioria, que 
as Obras apresentadas a concurso não têm a qualidade exigida. Haverá um único 
premiado.
As decisões do Júri são irrecorríveis.

8] O Prémio será atribuído em outubro de 2017 e a sua divulgação será efetuada 
através dos Órgãos de Comunicação Social. A entrega do Prémio ao Autor galardoado 
será efetuada em cerimónia pública, em data a fixar.

9] As Edições subsequentes da obra galardoada deverão referenciar, em local 
devidamente destacado do volume e na cinta, a menção “Prémio Literário José 
Saramago - Fundação Círculo de Leitores”. 

10] O autor ou seu representante garantem desde já ao Círculo de Leitores a 
publicação da obra em clube do livro, nos termos de contrato de edição a celebrar, 
estando garantidos 5% de direitos de autor e considerando o valor do prémio como 
adiantamento de direitos de autor.

11] Os exemplares enviados não serão devolvidos.

12] A candidatura ao Prémio Literário José Saramago implica a aceitação do presen-
te regulamento.
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JAZZ

 Nunca é demais ouvir Ken Vandermark. 
Nunca se ouve demais em Ken Vandermark. Há 
sempre mais a ouvir em Ken Vandermark. Por-
que Ken Vandermark é paradigmático artífice 
dessa arte em extinção que é saber ouvir - e 
dar a ouvir… Inatingível e intangível, simulta-
neamente nos vetores “qualidade” e “quanti-
dade”, Ken Vandermark segue configurando 
a sua noção de música total, documentando o 
som em flagrante devir, registando há já cerca 
de um quartel de século a história da mais 
laudável verdade jazzística, tão abstrata quanto 
pragmática, entropia funcionalista de expo-
nencial infinito. Invariavelmente uno e múl-
tiplo, Ken Vandermark revela-se obliterando 
o tanto que ressoa em si da memória do jazz 
para, no curso do seu labor criativo, a reescre-
ver radicalmente a seu modo, numa narrativa 
de coabitação de contrastes reiteradamente 
tão respeitadora e tão iconoclasta. E, depois de 
cada sua gravação ou espetáculo, nada volta 
a ser como antes. Assim acontece novamente 
nos imperativos abonos fonográficos por si 
publicados nos tempos mais recentes, do qua-
dro solista do álbum (musical, mas sobretudo 
fotográfico) “Site specific” - ecos, espectros, 
fantasmas, a alma de tudo o que Vandermark 
foi e será nas suas inumeráveis vozes de ação 
criativa - ao enredo das grandes formações 
por si orquestradas - Audio One (decateto com 
Jason Adasiewicz, Jeb Bishop, Tim Daisy, Mars 
Williams, Dave Rempis, Nick Mazzarella, etc.), 
subtil, pujante, meditativo, ontológico e cabal 
em “What Thomas Bernhard saw”; The Reso-

nance Ensemble (Steve Swell, Michael Zerang, 
Daisy, Rempis e mais seis instrumentistas 
europeus), enigmático, filigrânico, erudito, 
holístico e imaculado em "Double arc”; ou o 
híbrido que resulta do enxerto dos seus confra-
des escandinavos The Thing (Paal Nilssen-Lo-
ve, Ingebrigt Haker Flaten e Mats Gustafsson) 
no seu DKV Trio (com Hamid Drake e Kent 
Kessler), primal, telúrico, perentório, desa-
fiante e superlativo em “Collider”. Algures por 
esse trilho axial, inventariam-se soluções tão 
distintas quanto as propostas pelo novel DEK 
Trio (estreia colaborativa com Elisabeth Harnik 
e Didi Kern), lesto, denso, combustível, dorido 
e vibrante em "Burning below zero”; ou pelo 
quarteto Made To Break (Jasper Stadhouders, 
Christof Kurzmann e mais uma vez Tim Daisy), 
profundo, impetuoso, marginal, respigador e 
enlevado em “Before the code”. Particular-
mente arrebatadoras são as suas experiências 
para congregações integralmente de metais, 
como o Chicago Reed Quartet - com Williams, 
Rempis e Mazzarella -, expressionista, dramá-

tico, fulgente, magnânimo e vital em "Western 
automatic”; ou, na rara condição de sideman, 
integrado no sexteto James Falzone's Renga 
Ensemble - com Keefe Jackson, Ned Rothen-
berg, etc. -, gentil, subtil, noturno, espiritual 
e conceptual em "The room is”. Conjuntura 
assaz fértil para o desenvolvimento da lhana e 
iluminada economia sónica do saxofonista é, 
contudo, o mapa de duetos - inerentemente 
íntegros, transparentes, derivativos, ágeis, 
afoitos, primitivos, dissolutos, catárticos e glo-
riosos - que tem vindo a cartografar com es-
tetas como Paal Nilssen-Love (“The lions have 
eaten one of the guards”), Barry Guy ("Occa-
sional poems”) ou Nate Wooley ("All directions 
home” e "East by northwest”). A jubilatória 
confluência ideológica de Wooley é, rigoro-
samente, a par da de Vandermark, outra das 
razões apriorísticas pelas quais urge atentar à 
contemporaneidade das sonoridades livres de 
amarras formais - hoje. É com o trompetista 
que polariza o virente quarteto Shelter - no 
qual aos dois sopros de vida se anexam o baixo 
e guitarra de Jasper Stadhouders e as percus-
sões de Steve Heather -, que agora promete 
urdir e desvelar em dois palcos portugueses 
(ZDB, Lisboa, a 23 de março, e Portalegre 
JazzFest, no dia seguinte) a sagaz, vigorosa e 
paradigmática premissa sensorial perenizada 
na homónima estreia discográfica, acabada de 
editar. No âmago de todo este inaudito e inusi-
tado legado habita a humildade, a generosida-
de, a resiliência, o brio e o génio ímpar de um 
insuspeito americano chamado Ken Vander-
mark. J  BRUNO BÈNARD-GUEDES 

Música total 

› Ken Vandermark
VÁRIOS TÍTULOS
Audiographic / import. Flur (entre outras)

Ken Vandermark

nacional, com 
acordes maio-
res, guitarras 
rasgadas, ritmo 
acelerado e um 
apelo à dança. 
E, pelo cami-

nho, aquele imaginário cristão, 
tão explícito que se estranha, e faz 
desde sempre a Amor Fúria uma 
versão católica da Flor Caveira 
(que é evangélica). Coisa que se 
descobre até na iconografia da 
capa, com uma cruz a cristianizar 
as Amoreiras. Enfim, a ancoragem 
religiosa é uma opção sincera e tão 
legítima quanto outras. Musical-
mente, este Viva Fúria não vai no 
caminho dos Roxy Music, mas 
sim de outros anos 80, onde não 
se esconde a influência do rock 
português (Heróis do Mar, Sétima 
Legião, por aí), e se encontram 
outras referências internacionais 
de bandas dos anos 80 que aliaram 
popularidade a qualidade. Tudo 
é feito na máxima força, com um 
vibrante jogo de vozes, de grande 
intensidade melódica e uma certa 
imaturidade estilística, que nos 
faz recordar que o pop-rock é, 
na sua origem, uma linguagem 
adolescente.

› Manuel Fúria & os Náufragos
VIVA FÚRIA
Sony

MANUEL HALPERN

o próprio Mar-
celo que produz 
e nos revela 
Momo, músico 
de inegável 
espiritualida-
de, que lança 

Voá, com a chancela da Universal 
Portugal. De início, em Esse Mar, 
convencemo-nos estar perante um 
discípulos de Milton Nascimento, 
sobretudo pela proximidade do 
timbre, mas também por uma certa 
melancolia. Não é impunemen-
te que se nasce em Minas Gerais. 
Mas, ao exemplo de Pierre Aderne, 
Momo não esconde a influência 
portuguesa. Aliás, assume-a de for-
ma tão clara que até convida Cama-
né para um dueto em Alfama, que 
nem sequer é o melhor momento 
do disco. É um álbum de voos altos, 
com capacidade de transcendência, 
soluções melódicas surpreendentes, 
como o tom menor de Pensando 
Nele ou O Balanço de Menino. 

› Momo
VOÁ
Universal

A fúria de 
Manuel

 Cada novo fôlego de Manuel 
Fúria e os seus Náufragos é uma 
profissão de fé no pop-rock 

xa linha de escritores de canções 
brasileiros a quem basta um violão 
para serem felizes. Claro que aqui, 
com uma dezenas de músicos, tem 
uma espécie de epifania. Da Janela 
de Inês resulta de uma parceria de 
Aderne com o músico mineiro Leo 
Minax (autor das melodias e co-
produtor). Mas há sobretudo uma 
clara inscrição geográfica. Da Jane-
la de Inês está impregnado de uma 
portugalidade contemporânea, 
como se torna óbvio, por exemplo, 
no uso da guitarra portuguesa. 
Aliás, a deriva africana do primei-
ro tema sugere a promiscuidade 
cosmopolita da Lisboa de hoje, 
grande fonte de riqueza. Aderne 
aproveita bem todo essa manancial 
lançando o melhor álbum da sua 
carreira, com arranjos aprimora-
dos e uma melancolia doce. E belas 
canções, como Tu Não Sabes o que é 
o Amor, escolhida justamente para 
o teledisco.

› Pierre Aderne
DA JANELA DE INÊS
Sony

Mais Brasil.pt
 Onde Lisboa é mais carioca, pt2. 

Figura essencial desta brasileirís-
sima cidade da Europa é Marcelo 
Camelo, emblemático líder dos 
grupo brasileiro Los Hermanos, que 
assentou arreais por estas bandas. É 

Schubert, Britten, Xu Chang Jun e 
Chen Yi, e tudo culmina na síntese 
possível: “The book of songs”, 
ciclo de “miniaturas” do composi-
tor galês contemporâneo Ste-
phen Goss, sobre textos chineses 
antigos. Do primeiro ao último 
instante, “o choque de culturas” – 
ou a sua conjugação – permite que 
tudo aconteça e se reinvente. E se 
revele, afinal, próximo e comum.

› Ian Bostridge
SHAKESPEARE SONGS 
+ SONGS FROM OUR 
ANCESTORS
CD Warner + CD Globe Music
MARIA AUGUSTA GONÇALVES

POP

Brasil.pt
 Portugal, 

especialmente a 
grande Lisboa, 
tem sido porto 
de abrigo de 
muitos e bons 
músicos estran-
geiros. Neste 

contexto, é natural e salutar a 
proliferação de músicos brasileiros 
que, vivendo no nosso país, tam-
bém aqui produzem a sua música. 
Um dos casos mais carismáticos é 
Pierre Aderne, músico de Brasília, 
que vive em Portugal há quase uma 
década, e que se inclui na proli-

CLÁSSICA

Na casa de 
Shakespeare

 Dois discos do 
tenor britânico 
Ian Bostridge, 
em duas par-
cerias extraor-
dinárias e dois 
distintos pro-
gramas que, no 

entanto, remetem para um mesmo 
nome – Shakespeare, “o bardo”. 
No caso de “Shakespeare Songs”, 
a relação é evidente, faz-se através 
de quatro séculos de música, sobre 
os poemas do escritor; no caso 
de “Songs from our ancestors”, a 
ligação passa pelo Globe, a recons-
trução do teatro isabelino, onde 
atuou a companhia de Shakespea-
re, e pela nova Sam Wanamaker 
Playhouse, desse complexo de 
salas de espetáculos, que acolheu o 
recital do tenor. Shakespeare Songs 
é o que é. Um tesouro construído 
pelo tenor com a sua sensibilida-
de, e a cumplicidade do maestro 
e pianista Antonio Pappano. São 
cerca de cerca de duas dezenas de 
canções, que vão dos compositores 
das últimas décadas da dinas-
tia Tudor, como William Byrd e 
Thomas Morley, ao século XX de 
Erich Korngold, Francis Poulenc, 
Benjamin Britten, Michael Tippett 
e Igor Stravinsky.

O ciclo “Let us garlands bring”, 
de Gerald Finzi, talvez um dos mais 
belos sobre Shakespeare, com o 
hipnotizante apelo inicial “Come 
away death”, abre um programa 
pensado ao milímetro: as canções 
isabelinas conduzem a “She never 
told her love”, de Joseph Haydn, a 
“An Silvia”, de Schubert (na versão 
inglesa), e ao romantismo de Roger 
Quilter, Ivor Gurney e Peter War-
lock, para se desaguarem por fim 
em Korngold, nas perspetivas de 
Poulenc e Britten, para “Fancie”, 
entre a fragilidade e a inquieta-
ção, nas canções de Stravinsky e 
nas de Tippett para “Ariel”. Tudo 
ganha sentido. Até a apropriação 
do repertório de barítono (Finzi) 
e meio-soprano (Stravinsky) pelo 
tenor, que ganha um “claro/escu-
ro” inesperado, não isento de mis-
tério. Além de Pappano, em piano, 
Bostridge conta com Elizabeth 
Kenny, em alaúde, e ainda Adam 
Walker (flauta), Michael Collins 
(clarinete) e Lawrence Power (vio-
la de arco), no ciclo de Stravinsky.
Songs from our ancestors inaugura 
o catálogo de música do Globe, 
em Londres, e faz justiça ao seu 
propósito: encontros musicais 
inesperados, conjugando universos 
nem sempre próximos nem com 
relações evidentes. Aqui, Bostridge 
é acompanhado pela guitarrista 
chinesa Xuefei Yang, num reci-
tal que atravessa igualmente os 
cerca de 400 anos de distância 
de Shakespeare, mas agora num 
programa Oriente/Ocidente, que 
impõe reflexão. A John Dowland, 
sucedem-se os seus contemporâ-
neos chineses, cruzam-se depois 
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A L M A D A

Teatro Municipal Joaquim Benite
Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
T Dama Pé De Mim
Criação e interpretação Ana Madureira.
18 de março – 16h
19 de março – 11h
T O Capuchinho Vermelho
Encenação de Joël Pommerat.
Sáb., àS 16h E 21h; DoM., àS 16h

18 e 19 de março
T A Noite da Iguana
Encenação de Jorge Silva Melo. 
Interpretação de Américo Silva, Ana 
Amaral, bruno Xavier, Catarina Wallenstein,
Isabel Muñoz Cardoso, entre outros.
25 de março – 21h
26 de março – 16h

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 R A G A

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
T Commedia a la Carte: Circus
15 de março – 21h30
M Sandy Kilpatrick & The Origins Band
17 de março – 21h30
T 3 Porquinhos
Dramaturgia e Encenação de Luiz oliveira.

Interpretação de Luiz oliveira, Ricardo 
Fráguas, Rita Calatré, Vítor Fernandes.
18 de março – 16h30
19 de março – 10h
T Veraneantes
De Maksim Gorki. Encenação de Nuno 
Cardoso. Interpretação de Afonso Santos,
António Parra, Carolina Amaral, Cristina 
Carvalhal, Dinarte branco, entre outros.
24 e 25 de março – 21h30
T Justiça
De Camilo Castello branco. 
27 de março – 21h30
28 de março – 15h e 21h30
29 de março – 15 e 21h30
30 de março – 11h e 15h

B R A G A N Ç A

Centro de Arte 
Contemporânea Graça Morais
R. Abílio beça, 105. Tel.: 273 302 410
3ª A DoM., DAS 10h àS 18h30

E 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

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 …A Presença de Momentos 
em Espaços Permanentes
até 1 de abril
E Paisagens e o Mar Sempre Presente
Exposição de pintura de Paulo Serra.
até 2 de abril
A Companhia Nacional de Bailado - No
Escuro do Cinema Descalço os Sapatos
15 de março – 15h (escolas) e 21h30

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

Centro Cultura 
Contemporânea Castelo Branco
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170
3ª A DoM., DAS 10h àS 13h E DAS 14h àS 18h

E Quarto de Espanto
Em torno da Coleção da Caixa Geral de Depósitos.
até 2 de julho

C O I M B R A

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

T O Criptopórtico de Aeminium
Teatro de Sombras, mediante inscrição.
26 de março – 11h

Teatro Académico de Gil Vicente
Pç. da República. Tel.: 239 855 630
M Zeca Afonso – 30 Anos de Saudade
17 de março – 21h30
M Poesia Homónima por
Júlio Resende e Júlio Machado Vaz

21 de março – 21h30
T Passa-Porte
Criação de André Amálio. Cocriação 
e interpretação de André Amálio, 
Selma Uamusse, Tereza havlickova.
23 de março – 21h30
T Luís Franco-Bastos: Voz da Razão
24 de março – 21h30
T A Constituição
Texto e encenação de Mickael de oliveira. 
Interpretação de Maria Leite, Miguel 
Moreira, Paulo Pinto e Pedro Lacerda.
27 de março – 22h

E L V A S

Museu de Arte Contemporânea de Elvas
3ª, das 14h às 18h; 4ª a Dom., das 11h às 18h
E Crystal Clear
Mostra de obras inéditas de Augusto Alves e Silva.
até 16 de abril

E S P I N H O

Auditório de Espinho
R. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M Orquestra Clássica de Espinho
Alpaslan Ertungealp - direção musical.
18 de março – 21h30
T Mon Ami le Monstre
Pelo Clair de Lune Théâtre.
26 de março – 16h

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
R. 24. Parque João de Deus. Tel.: 227 335 869
T O Jardim - Tomo I - A Primavera
Produção Teatro e Marionetas de Mandrágora.
25 de março – 11h

É V O R A

Fundação Eugénio de Almeida
Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300
3ª A DoM., DAS 10h àS 13h E DAS 14h àS 18h

E 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 Guardar, Pousar. Assento. 
Estes São os Nossos Móveis
Março
E Curiosidades de 
D. Frei Manuel do Cenáculo
até final de abril

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
1 5  a  2 8  d e  m a r ç o   2 0 1 7

D i a  M u n d i a l  d o  T e a t r o
Teatro Nacional São João e Teatro Nacional D. Maria II com programação evocativa da efeméride que se celebra a 27 de março
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

E Legado Francisco Barahona Fernandes
até dezembro

F A R O

Teatro das Figuras
horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
T Leôncio & Lena
Texto de Georg Büchner. Encenação de 
João de Brito. Interpretação de andré Nunes,
Carlos malvarez e Joana Ribeiro santos.
15 e 16 de março – 21h30
M FIMA 2017: Concerto de Abertura
Pela orquestra Clássica do sul & Lisboa Cantat.
obras de L. soldado e L. Beethoven.
18 de março – 21h
M Amar Guitarra e Se.Go.Vi.O Quartet
19 de março – 18h
M Concerto Pedagógico
22 de março – 10h30
M Diogo Piçarra
24 de março – 21h30
M FIGF: Ojga e Sinfonity
25 de março – 21h30

F U N C H A L

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

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

Teatro Municipal Baltazar Dias
av. arriaga. Tel.: 291 220 416
M Concerto Tutti
Pela orquestra Clássica da madeira, 
sob a direção do maestro Nurhan arman 
e a participação de Levon mouradian (solista).
obras de D. shostakovich e J. Brahms.
25 de março – 21h
T Festival AMO-TEatro 2017: 
A Noite de Dona Luciana 
De Copi. Encenação de Ricardo Neves-Neves.
Interpretação de Custódia Gallego, 
José Leite, márcia Cardoso, Rafael 
Gomes, Rita Cruz e Vítor oliveira. 
27 de março – 21h

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 Barrio Populo
16 de março – 22h
M Número 4 /Number 4 
Apresentado Por Ensemble 
L’Imaginaire (França/Itália)
18 de março – 21h30

M Kalakan feat. Luis Peixoto
23 de março – 22h
M Nova Música 
apresentado por síntese-Grupo 
de música Contemporânea.
25 de março – 21h30
T Lições de Dança para 
Pessoas duma Certa Idade 
Por João Lagarto.
31 de março – 21h30

G U I M A R Ã E S

Centro Cultural Vila Flor
av. D. afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
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: Toulouse
17 de março – 23h59

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

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 E I R I A

Teatro José Lúcio da Silva
av. heróis de angola. Tel.: 244 834 117
M Orquestra Jazz de Leiria + Ana Bacalhau
23 de março – 21h30
M VIII Collipo
25 de março – 21h30
T A Cidade de Blá Blá Blá
Narração e manipulação de objetos criado por
Catarina Pé-Curto, Joana sabala e Rita miranda.
26 de março – 11h e 16h

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
até 29 de abril
E Bibliotecas Móveis do 
Corpo Expedicionário Português
até 29 de abril
E Pascoaes: de Amarante 
(Solar de Gatão) ao Universo
até 6 de maio
E «Insólita Ofensiva de 
Corrupção»:a Afrodite de 
Fernando Ribeiro de Mello 
Durante o Estado Novo (e depois)
até 20 de maio
E & etc: Prolegómenos a uma Editora
até 31 de maio
C Europeana e The European Library
21 de março – 14h30

Carpintarias de São Lázaro
R. de são Lázaro, 72. Tel.: 
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 Bruno Santos (Trompete)
acompanhado ao piano por Joana Barata.
16 de março – 19h

M Vaarwell
16 de março – 21h
M Filipa Cardoso
17 de março – 21h
M Tropário para uma 
Pastora de Ovelhas Mansas
Ciclo para coro, piano e acordeão sobre 
fragmentos das memórias da Irmã Lúcia.
Pelo officium Ensemble.
ana Telles – piano.
octávio martins – acordeão.
Pedro Teixeira – direção.
18 de março – 21h
M Orquestra de Câmara Portuguesa
Pedro Carneiro - direção e apresentação.
antónio Rosado - piano.
obras de G. Ligeti, Chopin e Beethoven.
19 de março – 17h
M A Guitarra Portuguesa
Concerto de homenagem à guitarra portuguesa
reunindo os grandes intérpretes da atualidade.
Participação especial de Carlos do Carmo. 
24 de março – 21h
M Orquestra Metropolitana de Lisboa
Iwona sobotka – soprano.
Luís Rodrigues – barítono.
michael Zilm - direção musical.
obras de F. schubert e G. mahler.
26 de março – 17h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Alice Creischer
até 30 de abril
T Tripla Ameaça 
De Lucy mcCormick. 
Espetáculo e inglês, sem legendas.
16, 17 e 18 de março – 21h30
M Carlos do Carmo
25 de março – 21h30

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª a Dom., Das 10h às 18h; ENCERRa 2ª E FERIaDos

E Arpad Szenes e Vieira da Silva: Os
Anos do Exílio no Brasil 1940-1947
até 7 de maio
E Heróis, Povo e Paisagem Chilena
Exposição de fotografia de armindo Cardoso.
até 7 de maio
E Mas ao Brasil Jamais Voltaria
mostra de trabalhos de ana Vidigal.
até 21 de maio

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª a Dom., Das 10h às 18h

E Tamás Kaszás. Alegria e Sobrevivência
até 15 de maio
E Manuela Marques e 
Versailles.A Face Escondida do Sol
até 22 de maio
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
E Noruz, Festividades na Primavera
16 de março a 3 de abril
M As Noites de Verão
Pela Gustav mahler Jugendorchester, sob 
a direção do maestro Daniel harding e a 
participação de Christian Gerhaher (barítono).
obras de a. schönberg, h. Berlioz e R. schumann.
18 de março – 19h
M Festa da Percussão
Pela orquestra Gulbenkian, sob a direção 
do maestro Pedro Neves e a participação 
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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

J o s é  d e  A l m a d a  N e g r e i r o s
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de Nuno Aroso (percussão).
Obras de G. Gershwin, A. Copland, 
A. Ginastera e J.P. Moncayo.
19 de março – 11h e 16h
M Recital de Piano por Conrad Tao
Obras de F. Rzewski, A. Copland, M. Mussorgsky.
21 de março – 21h
M Almada Negreiros em Concerto
Pela Orquestra Gulbenkian, 
sob a direção do maestro Nuno Coelho.
Obras de D. Milhaud, E. Satie, S. Bacarisse.
23 de março – 21h

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
T Gatilho da Felicidade
De Ana Borralho & João Galante.
16 de março – 15h30 (escolas)
17 e 18 de março – 21h30
19 de março – 18h30
T Um Elefante na Sala (filme) + 
Arte e Participação (debate)
19 de março – 16h
C O Papel dos Afetos 
na Política Agonística
Conferência por Chantal Mouffe.
22 de março – 18h30

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
TODOS OS DiAS, DAS 12h àS 20h. ENCERRA àS 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
CCB. Pç. Do império. Tel.: 213 612 878
3ª A DOM., DAS 10h àS 19h

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

até 2 de abril

Museu da Música
Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos.
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Cantores de Ópera - 
Coleção de Gravuras
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 Jun Shirasu: Azulejo
Em Viagem 1998 > 2015
até 19 de março
E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018
M Solistas da Metropolitana
Anna Tomasik e Savka Konjikusic – piano.
Obras de Bizet, Saint-Saëns, Ravel.
19 de março – 16h
A Arquitetos do Imaginário II
Apresentação do filme “Kiki – A Aprendiz 
de Feiticeira”, de hayao Miyazaki (1989).
26 de março – 16h

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do império. Tel.: 213 620 000
3ª, DAS 14h àS 18h; 4ª A DOM., DAS 10h àS 18h

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa
até 31 de dezembro

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

E Obra Convidada: Retrato de 
D. Francisco de Moura Corte Real, 
3º Marquês de Castelo Rodrigo
Obra de François Duchatel pertencente 
ao Museu Quinta das Cruzes, Funchal.
até 19 de março
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
E Pinball Bosch: Venha Jogar 
com Deus e com Demónio BoCA -
Biennial of Contemporary Arts
17 de março a 30 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 MNAC/ SONAE Art Cycles. 
Segunda Edição: 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

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

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
até 30 de maio
T Um Sapato Especial
Espetáculo de teatro infantil pela Companhia Cativar.
19 de março – 10h30
T A Mentira tem Perna Curta
Espetáculo de teatro infantil 
pela Companhia Palco de Chocolate.
26 de março – 15h30

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
até 30 de maio

Museu Nacional dos Coches
Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª A DOM., DAS 10h àS 18h. 

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

Padrão dos Descobrimentos
Av. Brasília. Tel.: 213 031 950
E Al Final del Paraíso
até 2 de abril

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
TODOS OS DiAS (ExCETO à 4ª FEiRA), DAS 10h àS 18h

E Festa Barroca
até 21 de março
E Chávenas / Teacups
até 28 de março

E Um Olhar Real. Obra Artística 
da Rainha D. Maria Pia. 
Desenho, Aguarela e Fotografia 
até 21 de abril
C Os Candeeiros da Antiga Casa 
Real Portuguesa, Tipologias e Usos
Por António Francisco Cota (arquiteto).
16 de março – 18h30
M Lux Prima Spei
Pelo Coro Emotion Voices com 
a Orquestra Círculo de Música de Câmara.
19 de março – 16h

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 Tentativas Para Matar o Amor
Dramaturgia e encenação de Levi Martins e
Maria Mascarenhas. interpretação de  Cleia
Almeida, Eurico Lopes e Tomás Alves.
4ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 16h

até 16 de abril

Teatro Camões
Parque das Nações. Tel.: 218 923 470
D A Perna Esquerda de Tchaikovski
Texto e direção de Tiago Rodrigues. 
interpretação de Barbora hruskova (bailarina) 
e Mário Laginha (música e piano). 
Desenho de luz de Cristina Piedade.
22 de março – 21h (ensaio geral solidário)
23, 24 e 31 de março – 21h
25 de março e 1 de abril – 18h30
26 de março e 2 de abril – 16h
30 de março – 15h (escolas)

Teatro da Trindade
R. Nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T Vanessa Vai à Luta 
De Luísa Costa Gomes. Encenação de António
Pires. interpretação de Carolina Campanela,
Cátia Nunes, hugo Mestre Amaro, João Veloso.
SáB., àS 16h

até 1 de abril
T Pedro Tochas – Descobrimentos
5ª A SáB, 21h45
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

Teatro Meridional
R. do Açúcar, 64. Tel.: 919 991 213
T E Agora?
A partir de textos de Gonçalo M. Tavares. 
Encenação de Pompeu José. interpretação de
António Rebelo, ilda Teixeira, José Rui Martins 
e Sandra Santos. Produção Trigo Limpo.
15 a 17 de março – 21h30

Teatro Municipal de São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
M Recital por Elisabete Matos
Com Natália Riabova ao piano.
15 de março – 21h
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E Legado Francisco Barahona Fernandes
até dezembro

F A R O

Teatro das Figuras
horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
T Leôncio & Lena
Texto de Georg Büchner. Encenação de 
João de Brito. Interpretação de andré Nunes,
Carlos malvarez e Joana Ribeiro santos.
15 e 16 de março – 21h30
M FIMA 2017: Concerto de Abertura
Pela orquestra Clássica do sul & Lisboa Cantat.
obras de L. soldado e L. Beethoven.
18 de março – 21h
M Amar Guitarra e Se.Go.Vi.O Quartet
19 de março – 18h
M Concerto Pedagógico
22 de março – 10h30
M Diogo Piçarra
24 de março – 21h30
M FIGF: Ojga e Sinfonity
25 de março – 21h30

F U N C H A L

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

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

Teatro Municipal Baltazar Dias
av. arriaga. Tel.: 291 220 416
M Concerto Tutti
Pela orquestra Clássica da madeira, 
sob a direção do maestro Nurhan arman 
e a participação de Levon mouradian (solista).
obras de D. shostakovich e J. Brahms.
25 de março – 21h
T Festival AMO-TEatro 2017: 
A Noite de Dona Luciana 
De Copi. Encenação de Ricardo Neves-Neves.
Interpretação de Custódia Gallego, 
José Leite, márcia Cardoso, Rafael 
Gomes, Rita Cruz e Vítor oliveira. 
27 de março – 21h

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 Barrio Populo
16 de março – 22h
M Número 4 /Number 4 
Apresentado Por Ensemble 
L’Imaginaire (França/Itália)
18 de março – 21h30

M Kalakan feat. Luis Peixoto
23 de março – 22h
M Nova Música 
apresentado por síntese-Grupo 
de música Contemporânea.
25 de março – 21h30
T Lições de Dança para 
Pessoas duma Certa Idade 
Por João Lagarto.
31 de março – 21h30

G U I M A R Ã E S

Centro Cultural Vila Flor
av. D. afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
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: Toulouse
17 de março – 23h59

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

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 E I R I A

Teatro José Lúcio da Silva
av. heróis de angola. Tel.: 244 834 117
M Orquestra Jazz de Leiria + Ana Bacalhau
23 de março – 21h30
M VIII Collipo
25 de março – 21h30
T A Cidade de Blá Blá Blá
Narração e manipulação de objetos criado por
Catarina Pé-Curto, Joana sabala e Rita miranda.
26 de março – 11h e 16h

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
até 29 de abril
E Bibliotecas Móveis do 
Corpo Expedicionário Português
até 29 de abril
E Pascoaes: de Amarante 
(Solar de Gatão) ao Universo
até 6 de maio
E «Insólita Ofensiva de 
Corrupção»:a Afrodite de 
Fernando Ribeiro de Mello 
Durante o Estado Novo (e depois)
até 20 de maio
E & etc: Prolegómenos a uma Editora
até 31 de maio
C Europeana e The European Library
21 de março – 14h30

Carpintarias de São Lázaro
R. de são Lázaro, 72. Tel.: 
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 Bruno Santos (Trompete)
acompanhado ao piano por Joana Barata.
16 de março – 19h

M Vaarwell
16 de março – 21h
M Filipa Cardoso
17 de março – 21h
M Tropário para uma 
Pastora de Ovelhas Mansas
Ciclo para coro, piano e acordeão sobre 
fragmentos das memórias da Irmã Lúcia.
Pelo officium Ensemble.
ana Telles – piano.
octávio martins – acordeão.
Pedro Teixeira – direção.
18 de março – 21h
M Orquestra de Câmara Portuguesa
Pedro Carneiro - direção e apresentação.
antónio Rosado - piano.
obras de G. Ligeti, Chopin e Beethoven.
19 de março – 17h
M A Guitarra Portuguesa
Concerto de homenagem à guitarra portuguesa
reunindo os grandes intérpretes da atualidade.
Participação especial de Carlos do Carmo. 
24 de março – 21h
M Orquestra Metropolitana de Lisboa
Iwona sobotka – soprano.
Luís Rodrigues – barítono.
michael Zilm - direção musical.
obras de F. schubert e G. mahler.
26 de março – 17h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Alice Creischer
até 30 de abril
T Tripla Ameaça 
De Lucy mcCormick. 
Espetáculo e inglês, sem legendas.
16, 17 e 18 de março – 21h30
M Carlos do Carmo
25 de março – 21h30

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª a Dom., Das 10h às 18h; ENCERRa 2ª E FERIaDos

E Arpad Szenes e Vieira da Silva: Os
Anos do Exílio no Brasil 1940-1947
até 7 de maio
E Heróis, Povo e Paisagem Chilena
Exposição de fotografia de armindo Cardoso.
até 7 de maio
E Mas ao Brasil Jamais Voltaria
mostra de trabalhos de ana Vidigal.
até 21 de maio

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª a Dom., Das 10h às 18h

E Tamás Kaszás. Alegria e Sobrevivência
até 15 de maio
E Manuela Marques e 
Versailles.A Face Escondida do Sol
até 22 de maio
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
E Noruz, Festividades na Primavera
16 de março a 3 de abril
M As Noites de Verão
Pela Gustav mahler Jugendorchester, sob 
a direção do maestro Daniel harding e a 
participação de Christian Gerhaher (barítono).
obras de a. schönberg, h. Berlioz e R. schumann.
18 de março – 19h
M Festa da Percussão
Pela orquestra Gulbenkian, sob a direção 
do maestro Pedro Neves e a participação 
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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

J o s é  d e  A l m a d a  N e g r e i r o s
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de Nuno Aroso (percussão).
Obras de G. Gershwin, A. Copland, 
A. Ginastera e J.P. Moncayo.
19 de março – 11h e 16h
M Recital de Piano por Conrad Tao
Obras de F. Rzewski, A. Copland, M. Mussorgsky.
21 de março – 21h
M Almada Negreiros em Concerto
Pela Orquestra Gulbenkian, 
sob a direção do maestro Nuno Coelho.
Obras de D. Milhaud, E. Satie, S. Bacarisse.
23 de março – 21h

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
T Gatilho da Felicidade
De Ana Borralho & João Galante.
16 de março – 15h30 (escolas)
17 e 18 de março – 21h30
19 de março – 18h30
T Um Elefante na Sala (filme) + 
Arte e Participação (debate)
19 de março – 16h
C O Papel dos Afetos 
na Política Agonística
Conferência por Chantal Mouffe.
22 de março – 18h30

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
TODOS OS DiAS, DAS 12h àS 20h. ENCERRA àS 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
CCB. Pç. Do império. Tel.: 213 612 878
3ª A DOM., DAS 10h àS 19h

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

até 2 de abril

Museu da Música
Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos.
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Cantores de Ópera - 
Coleção de Gravuras
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 Jun Shirasu: Azulejo
Em Viagem 1998 > 2015
até 19 de março
E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018
M Solistas da Metropolitana
Anna Tomasik e Savka Konjikusic – piano.
Obras de Bizet, Saint-Saëns, Ravel.
19 de março – 16h
A Arquitetos do Imaginário II
Apresentação do filme “Kiki – A Aprendiz 
de Feiticeira”, de hayao Miyazaki (1989).
26 de março – 16h

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do império. Tel.: 213 620 000
3ª, DAS 14h àS 18h; 4ª A DOM., DAS 10h àS 18h

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa
até 31 de dezembro

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

E Obra Convidada: Retrato de 
D. Francisco de Moura Corte Real, 
3º Marquês de Castelo Rodrigo
Obra de François Duchatel pertencente 
ao Museu Quinta das Cruzes, Funchal.
até 19 de março
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
E Pinball Bosch: Venha Jogar 
com Deus e com Demónio BoCA -
Biennial of Contemporary Arts
17 de março a 30 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 MNAC/ SONAE Art Cycles. 
Segunda Edição: 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

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

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
até 30 de maio
T Um Sapato Especial
Espetáculo de teatro infantil pela Companhia Cativar.
19 de março – 10h30
T A Mentira tem Perna Curta
Espetáculo de teatro infantil 
pela Companhia Palco de Chocolate.
26 de março – 15h30

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
até 30 de maio

Museu Nacional dos Coches
Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª A DOM., DAS 10h àS 18h. 

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

Padrão dos Descobrimentos
Av. Brasília. Tel.: 213 031 950
E Al Final del Paraíso
até 2 de abril

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
TODOS OS DiAS (ExCETO à 4ª FEiRA), DAS 10h àS 18h

E Festa Barroca
até 21 de março
E Chávenas / Teacups
até 28 de março

E Um Olhar Real. Obra Artística 
da Rainha D. Maria Pia. 
Desenho, Aguarela e Fotografia 
até 21 de abril
C Os Candeeiros da Antiga Casa 
Real Portuguesa, Tipologias e Usos
Por António Francisco Cota (arquiteto).
16 de março – 18h30
M Lux Prima Spei
Pelo Coro Emotion Voices com 
a Orquestra Círculo de Música de Câmara.
19 de março – 16h

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 Tentativas Para Matar o Amor
Dramaturgia e encenação de Levi Martins e
Maria Mascarenhas. interpretação de  Cleia
Almeida, Eurico Lopes e Tomás Alves.
4ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 16h

até 16 de abril

Teatro Camões
Parque das Nações. Tel.: 218 923 470
D A Perna Esquerda de Tchaikovski
Texto e direção de Tiago Rodrigues. 
interpretação de Barbora hruskova (bailarina) 
e Mário Laginha (música e piano). 
Desenho de luz de Cristina Piedade.
22 de março – 21h (ensaio geral solidário)
23, 24 e 31 de março – 21h
25 de março e 1 de abril – 18h30
26 de março e 2 de abril – 16h
30 de março – 15h (escolas)

Teatro da Trindade
R. Nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T Vanessa Vai à Luta 
De Luísa Costa Gomes. Encenação de António
Pires. interpretação de Carolina Campanela,
Cátia Nunes, hugo Mestre Amaro, João Veloso.
SáB., àS 16h

até 1 de abril
T Pedro Tochas – Descobrimentos
5ª A SáB, 21h45
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

Teatro Meridional
R. do Açúcar, 64. Tel.: 919 991 213
T E Agora?
A partir de textos de Gonçalo M. Tavares. 
Encenação de Pompeu José. interpretação de
António Rebelo, ilda Teixeira, José Rui Martins 
e Sandra Santos. Produção Trigo Limpo.
15 a 17 de março – 21h30

Teatro Municipal de São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
M Recital por Elisabete Matos
Com Natália Riabova ao piano.
15 de março – 21h
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M Concerto Moderno
Obras de A. Borodin, J. Bomtempo, 
A. Dvořák e F. Chopin.
18 de março – 18h30
T Sorry, Boys
De e com Marta Cuscunà. Projeto e realização
das cabeças cortadas de Paola Villani.
18 de março – 21h
19 de março – 17h30
D Hu(r)mano
Direção e coreografia de Marco da Silva Ferreira.
Interpretação de Anaísa Lopes, Duarte 
Valadares, Marco da Silva Ferreira e Vitor Fontes.
21 e 22 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. 
18 de março
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

até 19 de março
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

até 27 de março
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
até 29 de julho 
A Videoteca BoCA
21 de março a 30 de abril
D Ensaio para uma Cartografia
Encenação de Mónica Calle. Interpretação 
de Ana água, Carolina Varela, Cleo Tavares,
Inês Vaz, Joana de Verona, entre outros.
4ª, àS 19h30; 5ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 16h30
23 de março a 9 de abril
T Ethica. Natura e Origine della Mente
Conceito e encenação de Romeo Castellucci.
Texto de Claudia Castellucci. Interpretação
de Silvia Costa, 6 figurantes e um cão.
SáB., àS 19h E 21h; DOM. E 2ª, àS 16h E 19h

25 a 27 de março
T Dia Mundial do Teatro 2017
Programa comemorativo da 
efeméride com entrada livre mediante 
levantamento de bilhetes no teatro.
27 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 19 de março

T A Pequena Sereia
De Filipe Lá Féria.
até 19 de março

Teatro Villaret
Av. Fontes Pereira de Melo, 30ª. Tel.: 213 538 586
T Tenho um Mariachi Debaixo da Cama
Texto e encenação de João Carracedo. 
Interpretação de João Carracedo, 
Rita Simões e Francisca Abrunhosa.
18 e 25 de março – 23h30
T Dois Homens Completamente Nus
Texto de Sébastien Thiéry. Encenação de Tiago
Guedes. Interpretação de Miguel Guilherme,
Sandra Faleiro, Jorge Mourato e Susana Blazer.
5ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 16h30
23 de março a 23 de abril

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
C As Cerimónias da Quaresma em Mafra
18 de março – 14h30
E Memorial do Convento
Exposição da Fundação José Saramago.
a partir de 26 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 19 de março

O L I V A L B A S T O

Centro Cultural Malaposta
R. Angola. Tel.: 219 383 100
T Estrangeiras
A partir do texto de Slawomir Mrozek. 
4ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 16h

15 a 31 de março (exceto dia 29)
T Transmutação
Inspirado na obra de Franz Kafka Metamorfose.
Encenador de Mouzinho Arsénio. Interpretação
Angela Canez, Carlos Muralhas, Catarina 
da Silva, Júlia Oliveira, Miguel Ferreira.
16, 17 e 18 de março – 16h15

P O R T O

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M Kenny Garrett Quintet
15 de março – 21h
M Caves Primavera Blues Band
16 de março – 22h
M Diversão Sinfónica
Pela Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, sob a direção musical 
de Michael Sanderling, e a participação 
de Benedict Kloeckner (violoncelo).
Obras de F. Bridge, h. Blake e D. Chostakovitch.
17 de março – 21h
M Joana Barra Vaz
17 de março – 22h
M Ute Lemper: Songs From the Heart
18 de março – 21h30
M Vaarwell
18 de março – 22h30

M O Ano 1917
Pela Orq. Sinfónica do Porto Casa da Música,
sob a direção musical de Michael Sanderling. 
Concerto comentado por Rui Pereira.
Programa: D. Chostakovitch, 
Sinfonia nº 12, O Ano 1917.
19 de março – 12h
M As 3 Marias
19 de março – 21h
M Pedro Rodrigues
21 de março – 19h30
M Renato Dias Trio
23 de março – 22h
M Senza
24 de março – 22h
M Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Olari Elts - direção musical.
Obras de L. Tinoco, F. Zappa, M. Bates e J. Adams.
25 de março – 18h
M Officium Ensemble: Tropário 
para uma Pastora de Ovelhas Mansas
Pedro Teixeira - direção musical.
26 de março – 18h
M Francisco Lima Santos (violino) 
& António Mont’Alverne (piano)
Obras de W.A. Mozart e C. Franck.
28 de março – 19h30

Centro Português de Fotografia
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3ª A 6ª, DAS 10h àS 12h30 E DAS 14h àS 18h; SáB.,
DOM. E FERIADOS, DAS 15h àS 19h

E Património Através do Buraco da Agulha
até 26 de março
E Olhares de Rua
até 16 de abril
E Tirée par... A Rainha 
D. Amélia e a Fotografia
até 21 de maio

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 Projetos Contemporâneos - 
Ana Manso: Yo-Yo
até 7 de maio
E Philippe Parreno: 
A Time Coloured Space
até 7 de maio
E Álvaro Siza Vieira: Visões da Alhambra
até 28 de maio
E Joan Miró: Materialidade e Metamorfose
até 4 de junho
E Haegue Yang: Parque de
Vento Opaco em Seis Dobras

até 4 de junho
M Ensemble Aga Khan
20 de março – 18h

Teatro Carlos Alberto
R. das Oliveiras, 43. 223 401 900
T Pinocchio
De Carlo Collodi. Encenação de Bruno 
Bravo. Interpretação de Carolina Salles, 
António Mortágua, Ivo Marçal. 
4ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 16h

15 a 19 de março

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, entre outros.
4ª, àS 19h; 5ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 16h

até 18 de março

T Como Ela Morre
Texto e cocriação de Tiago Rodrigues. Criação 
e interpretação de Isabel Abreu, Pedro Gil,
Jolente De Keersmaeker, Frank Vercruyssen.
22 a 25 de março – 21h
T Dia Mundial do Teatro
Programação evocativa da efeméride.
27 de março

Teatro Rivoli
Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200
E Nuno Coelho: 5º Caderno – 
Ensaio sobre os Arquivos do Rivoli
até 24 de março
M Três Tristes Tigres, 
Old Jerusalem e Dan Riverman.
16 de março – 21h30
T La Posibilidad que 
Desaparece Frente al Paisaje
Conceção de El Conde de Torrefiel 
com a colaboração dos performers. 
24 de março – 21h30
25 de março – 19h
D Noturnal Emissions: Understage
24 de março – 23h

S E T Ú B A L

Fórum Municipal Luísa Todi 
Av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127
T Das Nuvens
Encenação de João Brites. Interpretação 
de Guilherme Noronha e Maria Gonçalves.
17 de março – 21h30
M Orquestra Académica Metropolitana
Jean-Marc Burfin – maestro.
Artur Pizarro - piano.
Obras de A. honegger.
18 de março – 21h
T Homenagem a João Villaret
De Carlos Paulo. Interpretação de Carlos 
Paulo, Ana Lúcia Palminha, hugo Franco.
21 de março – 21h30
T A Cerejeira da Lua
Texto de António Torrado. Interpretaçãoe 
manipulação de Ana Enes e Maria João Trindade.
26 de abril – 17h
27 de março – 11h

T O M A R

Convento de Cristo
Tel.: 249 315 089
E Eduardo Souto Moura: Continuidade
até 28 de março
E A Botica do Real 
Convento de Thomar
até 3 de julho

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 19 de março
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GABINETE DE ESTRATÉGIA, 
PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS

Palácio Nacional da Ajuda. 1300-018 Lisboa
Tel.: 213 614 500  |  Fax: 213 621 832
relacoes.publicas@gepac.gov.pt

Teatro Nacional de São Carlos 
R. Serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000
M Temporada de Música de Câmara
Stefan Schilli - oboé e direção musical.
Instrumentistas da Orq. Sinfónica Portuguesa. 
Obras de W.A. Mozart.
16 de março – 18h
M Dvorak, Mozart e Stravinsky
Alexander Stewart – violino.
Pedro Saglimbeni Muñoz - viola
Direção Musical de Nuno Coelho da Silva 
Com  a Orquestra Sinfónica Portuguesa.
18 de março – 18h
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J 15 a 28 de março de 2017  *    jornaldeletras.pt ideias * 27

Na próximos dias 20 e 21 decorre, na Assembleia da República e na Fundação Gulbenkian, um 
colóquio dedicado à “obra e pensamento” do homem que criou uma nova ciência, a motricidade 
humana. Professor, ensaísta, autor com dezenas de títulos publicados, cidadão interventivo, 
mormente na área do desporto, que considera “pode e deve ser um elemento muito importante na 
emancipação e na libertação do ser humano”, e não destinado “a formar bestas esplêndidas”... 

Manuel Sérgio
‘A grande revolução a fazer  
no desporto é cultural’

c
Com o seu livro Para uma Nova 
Dimensão do Desporto, dado à 
estampa em 1974, operou um corte 
epistemológico com a educação fí-
sica e lançou as bases de uma nova 
ciência: a motricidade humana. 
Desde então, a publicação regular 
da sua obra teórica, composta já 
por mais de 40 títulos, Manuel 
Sérgio (Vieira e Cunha) tem vindo 
a enriquecer a cultura científica 
e filosófica portuguesa. E não se 
tem cansado de batalhar por um 
desporto diferente: mais ligado à 
cultura, mais comprometido com 
a emancipação do ser humano. O 
que, na sua perspetiva, implica 
também um empenhamento na 
transformação social. 

Manuel Sérgio, 83 anos, 
licenciado em Filosofia pela 
Universidade de Lisboa, douto-
rado e prof. catedrático convi-
dado (jubilado) da Faculdade de 
Motricidade Humana da mesma 
Un., ensinou também na Un. de 
Campinas (Unicamp-Brasil), é 
presidente do ISEIT (Instituto 
Piaget - Almada) e tem tam-
bém um largo currículo como 
dirigente desportivo em várias 
modalidades. Foi ainda, de 1991 
a 1995, deputado, pelo Partido da 
Solidariedade Nacional (PSN), que 
fundou e a que presidiu. Entre os 
seus discípulos, que muitas vezes 
o citam, estão treinadores hoje fa-
mosos, e entre os seus assistentes 
na universidade conta-se Gonçalo 
M. Tavares. 

Em vésperas do "Colóquio 
Internacional Manuel Sérgio: Obra 
e Pensamento", que se realiza 

nos  próximos dias 20 e 21, na 
Assembleia da República e na 
Fundação Calouste Gulbenkian 
(ver caixa), falámos com Manuel 
Sérgio sobre alguns dos temas que 
o têm ocupado. O olhar retrospe-
tivo que lança para um trajeto com 
quase cinco décadas não serve 
para se fixar no passado. Surge 
sempre como parte integrante de 
um movimento de sondagem do 
futuro, para onde está virado, ou 
não ocupasse o conceito de trans-
cendência um lugar central no seu 
pensamento. 

Jornal de Letras: Comecemos 
por um facto pouco conhecido do 
grande público: na sua obra, que 
conta já com 50 títulos, há tam-
bém livros de poesia.
Manuel Sérgio: É verdade. Sou 
autor de trinta e cinco livros de 
ensaio e coautor de dez. E, para 

além disso, tenho cinco livros de 
poesia publicados.

E um “baú”, tem?
Tenho um pequeno “baú”. Nunca 
deixei de escrever poesia e fui 
guardando algumas coisas.

Pretende publicá-las?
Algumas, talvez. Mas, principal-
mente, gostaria de me dedicar 
mais à poesia daqui para a frente. 
Provavelmente, vou fazê-lo. E 
quanto à obra nova que daí resul-
tar – sim, desejaria publicá-la.

E como leitor, quais são os seus 
poetas de eleição?
É difícil responder. Eu leio 
muita poesia. Talvez a Sophia, 
o Herberto Helder… Quanto ao 
Fernando Pessoa, é uma coisa 
impressionante! Parece que já 
fez tudo o que haveria a fazer. 

diálogos fecundos com a 
literatura, de Píndaro e de 
Homero aos grandes romancistas 
do século XX, passando por 
Camões, por Camilo Castelo 
Branco e por Eça de Queirós. Vê-
se que é um assíduo frequentador 
das grandes obras literárias.
Eu tenho uma enorme admi-
ração pelo Eça de Queirós, pelo 
Guerra Junqueiro, pelo Antero de 
Quental, pelo Ramalho Ortigão. 
Por outro lado, as obras do Alves 
Redol, do Ferreira de Castro, do 
Jorge Amado e de outros escritores 
progressistas exerceram sobre 
mim uma influência profunda e 
foram importantes para a minha 
formação. Li-as na juventude, 
a conselho de alguns operários 
do Arsenal do Alfeite. Também 
aprecio muito, como romancistas, 
o José Cardoso Pires, o António 
Lobo Antunes, o José Saramago, o 
Gonçalo M. Tavares…

… a sua admiração pelo Jorge de 
Sena também é conhecida.
Ouça, o Jorge de Sena é um 
escritor extraordinário! Alguns 
consideram-no o maior escritor 
do século XX. O Físico Prodigioso… 
uma obra-prima, aquela novela. 
Uma obra-prima!

Por que é que qualifica os livros 
em que expõe o conjunto das suas 
teorias sobre desporto e motrici-
dade humana como "ensaios"?
Porque são livros de procura. O 
ensaio é típico de quem procura. 
O Miguel Real e o José Eduardo 
Franco afirmam que eu fiz uma 
revolução paradigmática, fun-
damentado na epistemologia, no 
personalismo e na fenomenolo-
gia. Só que tudo é tempo e tenho 
de aprender com os mais novos 
a preparar-me para ultrapassar 
o que fiz. A minha atitude é de 
procura continua.

A marca de água da sua obra teó-
rica é o conceito de motricidade 
humana e a crítica ao dualismo 
cartesiano corpo/alma que cons-
titui, para si, o paradigma vigente 
na educação física. No âmbito da 
procura que refere, o que o levou a 
estas conceções?
Quando em outubro de 1968 
comecei a trabalhar no Instituto 
Nacional de Educação Física 
(INEF), eu já lera Teilhard de 
Chardin, Emmanuel Mounier e 
um texto ou outro de Husserl e 
de Merleau-Ponty. Rapidamente 
percecionei o cartesianismo vi-
gente naquela escola. Tem razão o 
Eduardo Lourenço quando afirma 
que o cartesianismo triunfou 
na Europa até meados do século 
passado.

Mas o cartesianismo era assim tão 
saliente no INEF? Era um ambien-
te cultural de fundo?
Sim, no INEF o fenómeno era 
evidente. Tão evidente que já 
alguns professores e alunos o 
criticavam abertamente. Quero 
dizer-lhe que, nas décadas de 60 
e 70, o INEF foi sacudido por uma 

A motricidade humana 
é um paradigma 
semântico, lógico e 
ideológico. Pretende 
unir a ciência e a 
filosofia, a cultura 
humanista e a cultura 
científica, os mundos 
dos factos e dos valores

“
Manuel Sérgio "Um atual conceito de desporto é inseparável de uma luta por um mundo diferente" 

João Vasco Fagundes

Quando estou a escrever poesia, 
às vezes penso nisso: já está tudo 
no Fernando Pessoa.

Em praticamente todos os seus 
trabalhos teóricos encontramos 
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autêntica “revolução cultural”. 
Um novo paradigma científico já 
se anunciava.

Portanto, o cunho pessoal do seu 
trabalho tem como raiz e como 
enquadramento esse contexto. 
Não nasce, como os cogumelos, 
depois da chuva...
A minha teorização da motrici-
dade humana, sugerida e apoia-
da pelo prof. Henrique de Melo 
Barreiros, universitário a quem 
muito devo, surgiu na sequência 
da contestação em que alguns 
alunos e professores se distingui-
ram ao mesmo tempo que eu, ou 
mesmo antes de mim. Eu des-
pontei do chão cultivável que eles 
prepararam.

Não se cria nada a partir do zero.
Nada. E fundamentalmente a 
história não é carismática, é 
estrutural. A história não é uma 
sucessão de grandes homens, mas 
de condições histórico/sociais de 
onde eles nascem.

Que outras referências teóricas, 
para além das leituras que já ti-
nha, o influenciaram nessa época?
Desde os primeiros anos da dé-
cada de 70, eu correspondia-me 
com o prof. Armando de Castro, 
da Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto. Apoiado 
no seu saber, conheci, em primei-
ro lugar, Bachelard e Althusser, 
ou seja, iniciei-me na epistemo-
logia…

… porque o Armando de Castro 
não foi apenas um historiador da 
economia portuguesa, também 
desenvolveu uma teoria do co-
nhecimento científico.
Sim. E nessa altura ele esta-
va muito influenciado pelo 
Althusser. A partir da epistemo-
logia e da minha antropologia 
anticartesiana, candidatei-me 
então a uma tese de doutoramento 
que teorizava a ciência da motri-
cidade humana, de que a edu-
cação física é a pré-ciência. Não 
esqueço também o José Barata-
Moura, meu querido amigo, pelo 
apoio intelectual que sempre me 
disponibilizou. Ele é um filósofo 
de altíssimo nível.

Como é que essas perspetivas 
diversificadas vão contribuir para 
configurar e estruturar o conceito 
de motricidade humana por si 
trabalhado?
A motricidade humana é um 
paradigma semântico, lógico e 
ideológico. Nesse sentido, ela pre-
tende unir a ciência e a filosofia, 
a cultura humanista e a cultura 
científica, o mundo dos factos e 
o mundo dos valores. Adianta, 
portanto, uma visão sistémica do 
ser humano, no movimento inten-
cional da transcendência. Este é o 
princípio estruturante da ciência 
da motricidade humana e nele eu 
fiz confluir todas as perspetivas de 
que me apropriei.

Através da ideia de um movimen-
to intencional da transcendência, 
é correto dizer que a ciência da 
motricidade humana amplia sig-
nificativamente o escopo de aná-
lise e de intervenção, não ficando 
reduzida ao desporto?
A ciência da motricidade huma-
na define a motricidade humana 
como o movimento intencional, 
e em equipa, da transcendência. 
Como subsistemas, ela engloba o 
desporto, a dança, a ergonomia, a 
reabilitação e a motricidade infan-
til. O desporto só pode entender-se 
como um dos aspetos de uma nova 
ciência hermenêutico/humana.

Que consequências é que daí 
decorrem?
Com a ciência da motricidade hu-
mana, eu tenciono, entre outras 
coisas, chamar a atenção – e por 
isso o digo repetidamente – para o 
facto de, mesmo do ponto de vista 
do desporto, não haver jogos, 
mas pessoas que jogam. Tanto no 
jogo desportivo, como na dança, 
na ergonomia, na reabilitação, 
na motricidade infantil, é com 

de Wittgenstein, eu poderia dizer 
que a minha linguagem é o meu 
mundo. Se falo no físico, como 
convenço a opinião pública de que 
sou um especialista em humani-
dade, na qual o físico existe, mas 
numa forma superada?

Já chegou a dizer, de resto, que a 
educação física não existe.
E volto a dizer. Não há educação 
de físicos, ao jeito do racionalismo 
e do positivismo, mas de pessoas 
no movimento intencional da 
transcendência.

Transcendência significa, para si, 
um «ir além de», uma transfor-
mação, uma superação.
Para mim, a transcendência é 
o sentido da vida. Quem não se 
transcende – física, intelectual e 
moralmente – não vive, vegeta. 
Na transcendência, o ser humano 
consciencializa-se de que não é 
objeto, mas sujeito construtor da 
própria existência. Pela transcen-
dência, ‘desfatalizo’ o determi-
nismo, o dogmatismo de todas as 
ditaduras. Pela transcendência, 
sinto que, em todas as circunstân-
cias, sou uma tarefa a realizar.

Desde 1974, ano da 1ª edição do 
livro Para uma Nova Dimensão do 
Desporto, que se bate publicamen-
te por um desporto que seja um 
fator de libertação e de emancipa-
ção do ser humano. Atualmente, 
quais são os objetivos da sua luta 
em relação ao desporto?
Um atual conceito de desporto 
é inseparável de uma luta por 
um mundo diferente. Relembro 
o Michel Serres, no seu livro 
O Incandescente: "Superpago, 
overdosado – eis o vencedor, eis o 
campeão". Rejeito uma iconoma-
nia desportiva com um friso de 
ícones que se distinguem, acima 
do mais, pelo seu desenvolvimen-
to fisiológico, pela sua condição 
física, pela sua neutralidade axio-
lógica e política.

As tais bestas esplêndidas, de que 
fala com frequência?
São as bestas esplêndidas, sim. E 
acrescento: quanto mais físico for 
o desporto, menos culto e mais 
apolítico ele será.

Desse ponto de vista, não vê 
nenhuma evolução no desporto 
nacional?
Técnica e tecnologicamente houve 
uma evolução. Moralmente, nem 
tanto. Há um desporto, o mais pu-
blicitado, que reproduz e multiplica 
as taras do neoliberalismo domi-
nante: a mania do rendimento, do 
recorde, da medida, da competição 
sem freios. Enfim, o predomínio da 
quantidade sobre a qualidade.

Com as suas práticas e com os seus 
valores, esse tipo de desporto é 
um correlato do sistema econó-
mico?
É uma expressão do sistema 
económico. Todo o desporto é a 
expressão corporal de uma socie-
dade.

É com pessoas que lido 
e não com o físico. Na 
linha de Wittgenstein, 
poderia dizer que a 
minha linguagem é o 
meu mundo

Técnica e 
tecnologicamente 
houve uma evolução 
no desporto nacional. 
Moralmente, nem tanto

Afirmam que fiz 
uma revolução 
paradigmática, 
fundamentado na 
epistemologia, no 
personalismo e na 
fenomenologia. Só que 
tudo é tempo e tenho de 
aprender com os mais 
novos a preparar-me 
para ultrapassar o que fiz

Manuel Sérgio “A minha atitude é de procura contínua”

pessoas que eu convivo, trabalho 
e estudo. Esta é uma realidade 
indiscutível que exige um para-

digma novo e não a subordinação 
cega ao paradigma biomédico.

Quando fala de futebol, também 
costuma dizer que não há rema-
tes, nem fintas. Há pessoas que 
rematam e que fintam.
Nesse caso estou a referir-me 
especificamente ao futebol, mas 
o quadro é mais amplo. E, sabe?, 
já trabalhei no departamento de 
futebol do Sport Lisboa e Benfica 
e posso dizer-lhe que os mais 
graves problemas que nele se le-
vantam não são de ordem física e 
fisiológica, mas os autenticamente 
humanos. É preciso, por conse-
guinte, desconstruir um certo 
desporto para depois o recons-
truir. A grande revolução a fazer 
no desporto é cultural.

Uma das características mais vin-
cadas da sua obra é uma constante 
tentativa de tornar o desporto 
mais culto, de o fazer assimilar os 
adquiridos da cultura.
É verdade. Repare: para perceber 
melhor o desporto, eu leio, princi-
palmente, filosofia, poesia, litera-
tura, o Jornal de Letras, a Brotéria, 
etc.. Quanto mais me aproximar da 
cultura, mais me aproximo de uma 
compreensão essencial do desporto.

É nesse sentido que fala da neces-
sidade de formar especialistas em 
humanidade?
Sem dúvida. Que não se estranhe 
a designação de especialista em 
humanidade, porque na motrici-
dade humana é com pessoas que 
eu lido e não com o físico. Na linha 

O Colóquio 

O “Colóquio Internacional 
Professor Manuel Sérgio”, 
nos próximos dias 20 e 21 
de março, na Assembleia da 
República (Sala do Senado) e 
Fundação Calouste Gulbenkian 
(Auditório 2), visa “evocar e 
destacar a sua obra e pen-
samento, bem como prestar 
uma justa homenagem ao 
filósofo e pedagogo da cultura 
portuguesa, cujo legado se 
projeta além-fronteiras”. A 
iniciativa é do CLEPUL, da 
Faculdade de Letras da Un. de 
Lisboa, do Instituto Português 
do Desporto e Juventude, 
da Câmara Municipal, do 
Instituto Europeu de Ciências 
da Cultura Padre Manuel 
Antunes, em parceria com 
a Faculdade de Motricidade 
Humana, o Sporting e Os 
Belenenses (CFB), entre outras 
instituições.

Segundo os organizadores, 
Manuel Sérgio “promoveu 
uma verdadeira revolução 
científica no conhecimen-
to da Educação Física e do 
Desporto, através de um 
corte epistemológico de onde 
nasceu o conceito de motri-
cidade humana”. O colóquio 
terá conferências plenárias 
sobre os temas “Desporto e 
Corporeidade”, “Humanismo 
e Transcendência”, “Corpo e 
Cultura”, etc., e uma sessão de 
“Testemunhos e Vivências”, 
com depoimentos de figu-
ras  como Aurélio Pereira, 
Francisco Louçã, Jorge Lacão, 
José Neto, Laurentino Dias 
ou Vítor Serpa, entre outras, 
designadamente dirigentes 
desportivos e treinadores.
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A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

“

É nessa medida que defende uma 
articulação entre a luta por um 
desporto humanamente mais evo-
luído e a luta por um mundo mais 
humano?
Absolutamente. Até porque o des-
porto pode e deve ser um elemento 
muito importante na emancipação 
e na libertação do ser humano. Se 
nós quisermos, o desporto, pelas 
suas próprias características, pode 
ser uma escola de companheiris-
mo, de fraternidade, de espírito 
democrático, de respeito pelo 
próprio e pelos outros.

A dimensão política da sua obra 
passa pela afirmação destes 
vetores?
Em todos os meus livros sobre mo-
tricidade humana, sempre que falo 
da necessidade de pôr o desporto 
ao serviço de um mundo diferen-
te, a dimensão política não só está 
presente, como é estruturante e 
atuante. Mas repare bem: aquilo a 
que eu me refiro é a uma perspeti-
va política, e não a uma qualquer 
obediência partidária. São coisas 
muito diferentes. Eu quero que 
certos valores, sem os quais não se 
pode viver humanamente, estejam 
presentes no desporto. Quero, ao 
mesmo tempo, que o desporto os 
promova, os leve à sociedade, os 
dissemine. Ele tem condições privi-
legiadas para o fazer.

Na sua opinião, não existem con-
tratendências ao tipo de desporto 
que critica e que é, como referiu, o 
mais publicitado?
No Instituto Português do Desporto 
e da Juventude, há um servi-
ço, o Plano Nacional de Ética no 
Desporto, liderado pelo dr. José 
Carlos Lima, que se distingue por 
sucessivas campanhas de sensibili-
zação, nas federações e nas escolas, 
versando temáticas como os valo-
res, o jogo limpo e a dopagem. É um 
trabalho admirável que eu daqui 
saúdo e aponto como exemplo.

Há mais de 40 anos propôs um 
corte epistemológico, como lhe 
chamou, com a educação física…
… sim, um corte que significava a 
passagem do físico à motricidade 
humana, o lançamento das bases da 
motricidade humana como ciência…

… passados mais de 40 anos, que 
balanço faz desse corte epistemo-
lógico no que toca à influência que 
poderá ter tido nos programas dos 
cursos universitários?
Não o vejo, infelizmente, nem nos 
curricula, nem nos ideólogos do 
sistema. Uns e outros perpetuam o 
passado, ainda não se libertaram 
do erro de Descartes. O prof. 
Sobrinho Simões escreveu que as 
escolas têm que ensinar os alunos 
a pensar. Ora, pensar é também 
dizer não ao excesso de palavreado 
e de inércia intelectual. Há muitos 
teóricos e comentaristas do 
desporto que, assim penso, julgam 
que o desporto se destina a formar 
as tais bestas esplêndidas. E, o que 
é pior, há muita gente, da direita à 
esquerda, que pensa como eles.J

José Fernandes Fafe

José Fernandes Fafe (JFF) era uma personalidade rica e multi-
facetada. Sempre ouvi a Mário Soares os maiores elogios à sua 
coerência, ao seu pragmatismo e ao seu arreigado gosto pelas 
ideias e pelas letras. Foi com Álvaro Guerra, Coimbra Martins 
e José Cutileiro um dos nossos grandes embaixadores com 
origem política – aliando uma tradição culta a um cuidadoso 
sentido diplomático. Como aqui escreveu na últim edição 
Francisco Seixas da Costa, “foi um diplomata de Abril, uma 
figura que levou o seu prestígio intelectual para as estruturas 

da política externa. Serviu o país com brilho, empenhamento e qualida-
de”. Vi-o e falámo-nos, a última vez, nos Jerónimos, quando nos fomos 
despedir de Mário Soares. Gostei de o reencontrar pelo que o admirava e 
porque tinha saudades da sua presença serena e ponderada. 

No tempo em que escreveu o seu célebre "Caderno Diário", no Diário 
de Notícias de Mário Mesquita, falámos bastante – e convergimos em 
muitas ideias e propostas. Foi o tempo em que publicou os textos que 
reuniria em Esquerda – a Novíssima e a Eterna (Ed. O Jornal, 1985), e 
devo dizer que, ao reler essas reflexões, verifico que devem ser revisita-
das, contrastando, pela sua riqueza, com muito do que hoje se lê, sem a 
mesma profundidade, a mesma informação e a mesma lucidez, a pro-
pósito do presente e do futuro do Estado Social… O certo é que o tempo 
confirmou que se mantêm as preocupações de JFF sobre as políticas 
públicas e sobre a resposta às crises. De facto, as pistas aí apresentadas 
revelam extrema atualidade. E se falo de atualidade, é porque o tema 
do contrato social, que intensamente preocupava o ensaísta, ganhou 
uma premência iniludível. “Neste período de crise (diz o nosso autor), 
a concertação social torna-se mais difícil. A classe trabalhadora vê dete-
riorarem-se e diminuírem os serviços sociais. O desemprego cresce, 
muitas vezes o patronato não resiste à tentação de fazer da luta contra 
o desemprego e da inflação armas contra os sindicatos. A obsessão dos 
capitalistas, nesta fase, é o investimento. A paz social passou a segundo 
plano e pensam consegui-la através de um governo forte”. 

Com esta passagem, verifica-se como o “contrato social” não 
evoluiu no sentido de garantir uma concertação representativa que 
possa pôr o combate ao desemprego e a coesão social na ordem do dia. 
Estávamos ainda antes de Maastricht e a verdade é que então poucos 
ouviram Jacques Delors, a dizer que a lógica puramente monetária 
não funcionaria, devendo dar-se atenção à criação de empregos e à 
redistribuição de riqueza. Ao invés, “os governos sociais-democratas, 
para se aguentarem, deitam muita água monetarista no seu velho vinho 
keynesiano. Descaracterizam-se”. E foi esta descaracterização que deu 
lugar, em parte, à situação em que nos encontramos. 

Quando se fala do suposto esgotamento do modelo social-demo-
crata, importa considerar os elementos contraditórios (excesso de 
formalismo monetarista e míngua de atenção à sociedade) que corroem 
a ideia-mestra da partilha de responsabilidades e da justiça distribu-
tiva… É verdade que as circunstâncias estão a mudar, mas é essencial 
compreender a importância do movimento e da perfectibilidade hu-
mana, que José Fernandes Fafe considerava serem marcas da esquerda. 
E nesse ponto a lógica formalista tem de ceder perante a coesão social, 
a estabilidade de preços articular-se com a criação de emprego. Daí 
que François Fejtö referisse a necessária afinação de influências entre 
os diferentes protagonistas – para que a concertação fosse equilibrada e 
não desvalorizasse o fator trabalho. 

Norberto Bobbio defendia um socialismo no quadro demoliberal – 
com melhor ligação entre a representação e a participação, capaz de 
superar a burocratização e a tecnocracia e de garantir o predomínio do 
poder político democrático sobre o poder económico. J. F. Fafe analisava 
os diferentes autores com interesse para o debate sobre o conteúdo de 
um novo contrato social, capaz de atualizar a social-democracia. Nesse 
sentido visitava Marx e relia-o criticamente, pela compreensão das 
instituições livres e do pluralismo eleitoral – entendendo a importân-
cia das leituras de Popper, Kolakowski e Duby… E falava-nos de Ivan 
Illich e da ideia de Patrick Viveret segundo a qual um horizonte utópico 
como o do autor de Inverter as Instituições, assente na convivialidade, 
permitiria afirmar um sentido crítico na sociedade injusta e incomple-
ta. Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon, André Gorz e Alain Touraine 

preocupavam-se com a fragilidade da sociedade, incapaz de poder ser 
inteiramente liberal. 

O que estava em causa era a salvaguarda da autonomia (Cornelius 
Castoriadis) e a partir desta urgia pensar os caminhos futuros – segundo 
“as grandes ideias da esquerda”: Liberdade, consciência da servidão 
voluntária, Igualdade, compreensão da justiça social, Fraternidade e 
Solidariedade. E assim a renovação política teria de ser fiel à coerência. 
“A direita não é o Erro, nem o Mal. A direita é metade da verdade do 
Homem, resignação ao mal e incompreensão da outra metade – a do 
apelo à Aventura. Esquerda e direita constituem uma tipologia, portanto 
uma abstração (…). Tendo ligado o conservadorismo à memória, encon-
tramo-nos na obrigação de ligar o socialismo ao desejo. Raul Brandão 
fê-lo clamando de profundis. Espero, ainda na cova espero, o fim da 
exploração do homem pelo homem”. E, na busca da esquerda, JFF dizia: 
“Não procure mais. Está dentro de si”. 

A liberdade exige a igualdade – ou a menor desigualdade possível, 
numa convergência entre igualdade de oportunidades e correção das 
desigualdades. Liberdade e igualdade conflituam? Norberto Bobbio 
pugnava por uma liberdade igual e uma igualdade livre, e encontrava 
aí o paradigma da esquerda. E Dworkin falava de igual consideração 
e respeito por todos – para superar o risco de contradição. Rawls 
apenas aceitava a desigualdade desde que fosse no interesse de todos. 
José Fernandes Fafe considerava, assim, a complexidade em lugar 
da simplificação, pela coexistência de diversos fatores no sentido da 
perfectibilidade. “Do ponto de vista da dicotomia esquerda-direi-
ta, o importante, o que é difícil de definir, mas que está lá, o núcleo 
duro, o que, desde que instalado, não muda. É o carácter. A ideia de 
perfectibilidade do mundo, no carácter de esquerda. A obsessão par-
menídea da Ordem, no de direita. (Repito que esquerda e direita são 
tipos, construções abstratas portanto, que não se encontram puros no 
concreto)”.

 O que muda são as ideias-instrumentos de acordo com a evolução 
social, económica e cultural. Não podemos esquecer os acontecimentos, 
a emergência de novos fenómenos, das novas tecnologias ao aqueci-
mento global, das evoluções demográficas assimétricas aos choques 
económicos, do envelhecimento da população às energias alternativas. 
No mundo das ideias, que tanto interessava o embaixador e o homem de 
cultura, estava, afinal, o centro da ética da responsabilidade…J     

A novíssima e a eterna…

No mundo das ideias, que tanto interessava 
José Fernandes Fafe, o embaixador e o 
homem de cultura, estava o centro da ética da 
responsabilidade
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Este é o ano do centenário do nascimento de John Fitzgerald Kennedy (n. 29 de maio de 1917), o 35º Presidente dos EUA, desde 1 
de janeiro de 1961, assassinado em Dallas, a 22 de novembro de 1963, aos 46 anos, considerado uma das grandes e 'míticas' figuras 
do século XX. São inúmeras as obras de vários géneros dedicadas à sua vida, presidência e  tudo com ele relacionado, desde logo 
sua famosa mulher, depois viúva, Jacqueline Kennedy (mais tarde Onassis), figura central do filme Jackie. O filme, atualmente em 
exibição em Portugal, mostra o seu papel na Casa Branca, muito em particular aquando do assassínio do marido e seu funeral. 
Sobre JFK e também sobre Jackie escrevem aqui Howard Wolf, prof. emérito de Literatura da Universidade de Buffalo (EUA), 
escritor com dez livros e mais de 300 textos publicados, e Mário Avelar, prof. catedrático de Estudos Ingleses e Americanos da 
Universidade Aberta. ensaísta e crítico, durante anos colaborador regular do JL. Os textos têm por base a sua intervenção no 
primeiro colóquio/debate promovido pela Fundação D. Luís I (Cascais) para assinalar o seu 20º aniversário *

O centenário de John F. Kennedy
Uma espécie de homenagem 

O maior legado que John 
F. Kennedy (JFK) deixou 
à minha geração foi a 
possibilidade de cooperação 
harmoniosa entre nações. 
O Peace Corps (corpo 
de paz), uma duradoura 
instituição americana que 
constitui um legado da sua 
administração demasiado 
breve, representa esse feito 
tanto em termos simbólicos 
como concretos.

E quando ele declarou no 
Rathaus Schönberg (26 de 
junho de 1963) “Ich bin ein 
Berliner”, demonstrou ao 
mundo que o líder de uma 
nação se podia identificar 
profundamente com o 
destino de outra, no espírito 
das Nações Unidas. Sim, ele 
estava a confrontar o império 
soviético como uma questão de 
política de poder; mas ao fazê-
lo, paradoxalmente, encarnou 
o espírito de Goethe, de 
Thomas Mann e do iluminismo 
alemão. 

O grande dramaturgo 
americano, Thornton Wilder, 
disse sobre Goethe numa 
conferência dada em 1949 
como ato de reconciliação 
pós-guerra: “Quando Goethe 
falou de literatura mundial 
(...) parecia estar-se a referir 
à literatura de todas as épocas 
e línguas (...) tanto quanto 
possamos sentir que ela 
ilustra o conceito, para si tão 
querido, da união de toda 
a humanidade” (American 

Caracteristics and Other 
Essays, 137).

Escrevendo a partir do 
seu exílio escolhido na 
América, Thomas Mann 
enviou uma carta ao Deão 
da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Bonn, cuja 
faculdade havia rescincido o 
seu doutoramento honorário: 
“Na Palavra está envolvida 
a união da humanidade (...) 
Esta verdadeira totalidade 

conhecido Ernest Hemingway 
(a propósito, eu conheci) 
admirava a sua coragem e 
reconhece a sua influência em 
Perfis de Coragem. Em respeito 
por essa influência, a viúva 
de Hemingway, Mary, doou 
os seus papéis à Biblioteca e 
Museu Presidencial John F. 
Kennedy, em Boston.

O espírito literário fala 
através dos seus discursos 
(muito notoriamente, no 
discurso de tomada de 
posse) quando apela aos seus 
concidadãos para pensarem no 
seu país em termos generosos 
e altruístas, bem como em 
Perfis de Coragem. Enquanto 
licenciado do Amherst College 
- cujo lema, a propósito, é 
‘Terras Irradient’ - orgulho-
me de lembrar que JFK teve 
o gosto e a sabedoria literária 
de convidar o maior poeta 
americano, Robert Frost, 
herdeiro de Emily Dickinson 
como a “voz de Amherst”, para 
ler um poema na sua tomada 
de posse - “Once By the 
Pacífic”. 

Não será incorreto dizer 
que a maioria dos presidentes 
mais notáveis da América 
também foram bons escritores: 
Jefferson, Lincoln, Theodore 
Roosevelt, Franklin D. 
Roosevelt (Cartas a Churchill), 
JFK, Barack Obama. Duvido 
que o atual presidente se venha 
a juntar a esta lista, ainda que 
os seus tuítes se tornem um 
género estabelecido no mundo 
das belle lettres...

A minha geração, a “geração 
silenciosa”, dos anos 50, foi 
silenciada (e autocensurou-se) 
de várias maneiras durante 
os anos Eisenhower-Nixon, 
para já não falar nos anos 
negros da caça às bruxas de 
McCarthy, um período de 
supressão e repressão que o 
poeta Robert Lowell capturou 
no seu volume autobiográfico, 

O seu assassínio 
ensombrou as nossas 
vidas, mas ficámos 
com a obrigação e o 
imperativo de estender 
a mão aos outros,  
na América e pelo 
mundo fora

John F. Kennedy  e sua mulher, 
Jaqueline Kennedy

Howard wolf

é equiparada à própria 
humanidade, e (...) comete 
um ataque criminoso à 
humanidade quem procura 
‘totalizar’ um segmento da 
vida humana - refiro-me à 
política, quer dizer, o Estado” 
(The World’s Greatest Letters, 
ed. M. Lincoln Schuster, 518).

Não era por acaso que JFK 
se interessava pela escrita e 
por escritores (seria curioso 
saber se leu a obra do maior 
escritor luso-americano, 
John dos Passos). Como jovem 
licenciado de Harvard - 
efetivamente secretário do seu 
pai, o embaixador na Corte 
de St James em vésperas da II 
Guerra Mundial - ele escreveu 
Why England Slept (Porque 
dormia a Inglaterra) em 1940; 
e durante a sua presidência, 
convidou para a Casa Branca, 
entre outras figuras da 
cultura, Norman Mailer, um 
contemporâneo de Harvard, 
e Pablo Casals, um exilado da 
Espanha de Franco. 

Embora nunca tenha 
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Life Studies (Estudos de Vida). 
Quando JFK foi eleito em 
1960, sentimos que ele sabia 
que estávamos “lá fora” na 
República; que esperávamos 
uma oportunidade para nos 
expressarmos. 

O seu empenho numa 
“Nova Fronteira” na América 
e “na lua” ergueu-nos do 
sono intelectual e recordou-
nos que a melhor versão da 
América sempre tinha sido 
uma exploração e expansão do 
indivíduo e da terra (ainda que 
às vezes em termos violentos 
- a “conquista” dos nativos 
americanos): Cartas a um 
Agricultor Americano, de De 
Crevecoeur, a “nova nação” 
de Lincoln e os ensaios de 
Emerson. 

O seu assassínio ensombrou 
as nossas vidas, claro, mas 
ficámos com uma obrigação 
e um imperativo, enquanto 
escritores e professores, de 
estender a mão aos outros, na 
América e pelo mundo fora. 
Em Porque Escrevo, George 
Orwell afirma: “A guerra civil 
espanhola e outros eventos em 
1936/7 mudaram o equilíbrio 
na balança, e a partir daí fiquei 
a saber onde me encontrava. 
Cada linha de trabalho sério 
que escrevi desde 1936 foi (...) 
contra o totalitarismo”.

Não sendo nenhum 
Orwell, muito do que escrevi 
desde esse dia negro de 22 
de novembro, 1963, quando 
senti um estranho silêncio no 
quadrângulo da Universidade 
de Michigan (Ann Arbor), 
onde estudava, tem sido, 
indiretamente, uma espécie de 
homenagem a JFK.J
 

(tradução de Luís M. Faria)

* Este ciclo de colóquios e 
debates, agora iniciado, 
decorrerá até setembro, 
versando questões políticas, 
artístico-culturais e históricas. 
Com o título genérico 
“Conversas do Bairro”, com 
temas tão diversificados como 
a cultura e a arte na Revolução 
Russa de 1917, as Aparições 
de Fátima, a arquitetura de 
Raul Lino, Martinho Lutero 
e a Reforma, entre outros. O 
primeiro tema “No Reino de 
Camelot – Nos cem anos do 
nascimento de John F. Kennedy” 
abordou o modo como a herança 
do malogrado Presidente 
ainda se reflete na América 
contemporânea  e o papel dos 
intelectuais nos tempos de hoje, 
nele intervindo também Salvato 
Teles de Menezes, presidente do 
Conselho Diretivo da Fundação, 
ex docente na Faculdade de 
Letras de Lisboa, nas áreas de 
Literaturas Inglesa e  Norte-
Americana, e igualmente 
nosso colaborador, durante 
anos regular, escrevendo sobre 
cinema.

a fazer mais do que o seu traba-
lho, ela estava a contribuir para 
a preservação da memória do 
seu marido; estava a inscrevê-lo 
numa galeria de heróis. Durante 
todo o filme, Jackie revela uma 
profunda consciência da impor-
tância que assume a representa-
ção. Quando, perante as câmaras, 
mostra o seu espaço de trabalho 
na Casa Branca, surge um deta-
lhe que provavelmente passará 
despercebido ao espectador: dois 
quadros de Frederic Remington, 
o pintor que provavelmente mais 
contribuiu para a construção do 
mito do Oeste. Neles é represen-
tado o animal que melhor ilustra 
esse mito da fronteira, o búfalo, 
outro fantasma de uma Idade de 
Ouro da História americana.

Não será despiciendo o facto 
de a fronteira ter sido o tópico do 
discurso de Kennedy à convenção 
democrática de 1960. Revisitando 
a História, e assumindo-se numa 
linha de continuidade com as 
suas vertentes míticas, o futuro 
Presidente designaria A Nova 
Fronteira o seu desiderato político.

Representação e memória são 
dois traços que singularizam o 
perfil da primeira-dama. Quando 

JFK, no reino de Camelot
Mário AvelAr 

 No início de Jackie, o filme do 
realizador chileno Pablo Larraín 
sobre a primeira-dama que 
introduziu a ideia de glamour na 
Casa Branca, ocorre um diálogo 
entre esta e um jornalista que, 
de imediato, me trouxe à mente 
uma frase de O homem que matou 
Liberty Valance: “Isto é o Oeste. 
Quando a lenda se torna num 
facto, publica a lenda.” 

Mais do que a óbvia analogia 
entre a construção de uma lenda, 
ou de um mito, existente nos dois 
filmes, o que me fez recordar 
aquela célebre declaração do filme 
de John Ford, foi uma palavra: 
publica.

Logo no início daquela 
conversa, Jackie recorda que a 
informação já não se confinava às 
notícias publicada pela imprensa; 
agora, existia um novo meio de 
comunicação, o que dependia da 
imagem e, consequentemente, do 
seu impacto junto do espectador. 
Com efeito, a própria eleição do 
seu marido fora já profundamente 
devedora do poder da imagem: as 
manchas de suor no rosto e corpo 
de Nixon durante o debate televi-
sivo com o futuro Presidente John 
Fitzgerald Kennedy (JFK).

Por isso, quando lhe sugerem 
que dispa o vestido manchado 
com o sangue do marido após 
o atentado em Dallas, Jackie 
recusa-se e exclama: “Quero que 
eles vejam o que fizeram”. Assim 
começa ela a organizar a nostalgia 
que iria envolver a aura do pre-
sidente assassinado, como muito 
bem referiu um crítico dos Cahiers 
du Cinéma. 

Mas as manchas de sangue no 
vestido não se limitam a uma exi-
bição dramática daquele evento. A 
partir daquele instante o vestido, 
que seria conservado tal como 
estava, passaria a constituir uma 
espécie de relíquia secular, assim 
se inscrevendo numa tradição que 
remonta aos tempos das comuni-
dades puritanas da América colo-
nial, a tradição hagiográfica, con-
sagrada nas inúmeras narrativas 
das vidas dos santos, isto é, dos 
membros das comunidades que 
eram aceites como tal. Lembre-
se a legislação aprovada por um 
tribunal de Plymouth no remoto 
século XVII: “Votado que a Terra 
pertence ao Senhor; votado que 
a terra é dada aos santos; votado 
que nós somos os santos.” 

Apesar do catolicismo da 
família presidencial, a tradição 
da relíquia dos santos ou dos már-
tires (algo que não seria estranho 
à aura que iria envolver JFK), 
participa de um legado histórico. 
E Jackie revela uma profunda 

consciência desse facto. Um exce-
lente exemplo será a famosa White 
House Tour, por ela organizada 
e exibida pela CBS no dia de São 
Valentim de 1962. 

“Estou só a fazer o meu traba-
lho”, refere ela. No entanto, esta 
não era uma mera enunciação de 
uma ética protestante na qual se 
poderia rever a generalidade dos 
americanos. Ainda que incons-
ciente do que, para nós hoje, seria 
o significado ominoso dos seus 
gestos, o trabalho de Jackie na Casa 
Branca inscrevia-se já na recupe-
ração de uma memória histórica 
através da coleção de diferentes 
artefactos que a tornam viva: serão 
estas relíquias seculares? 

Pense-se no manuscrito do 
discurso do Presidente Lincoln 
em Gettysburg; aliás, o quar-
to desta personagem maior da 
História americana foi por ela 
recuperado. Assim se ajudava a 
resgatar alguém do esquecimento. 

Afinal, a Casa Branca, por um 
lado, lugar onde a História se 
foi escrevendo, é também, por 
outro, um espaço habitado por 
fantasmas; fantasmas esses que 
persistem ao longo do filme e que 
assumem particular relevo com 
a presença do padre, um crepus-
cular John Hurt, a quem se deve 
o levantar da máscara dessa atriz 
que Jackie também é, em par-
ticular quando se assume como 
guardiã da memória de Jack.

Não é por acaso que, ainda 
na ambulância, ela pergunta, 
respetivamente, ao condutor e à 
enfermeira, se conhecem James 
Garfield e William McKinley. 
Confrontada com o desconheci-
mento de ambos, esclarece: foram 
ambos presidentes assassinados 
durante os seus mandatos. No 
entanto, todos sabiam quem era 
Lincoln, o outro Presidente assas-
sinado durante o mandato que a 
memória histórica preservara. 

Ao replicar as cerimónias 
fúnebres de Lincoln, Jackie estava 

o jornalista a interpela se a sua 
postura não será um signo de 
realeza, ela contrapõe: tradição. 
Importa referir a relevância que 
para ela assume a tradição, em 
particular, a sua dimensão inclusi-
va, como ilustra o episódio em que, 
no avião que os conduz a Dallas, 
Jackie memoriza um discurso em 
espanhol evocando a ancestra-
lidade da presença hispânica em 
terras americanas (recorde-se que 
se deve a um português anónimo 
o registo da primeira narrativa da 
presença europeia no Novo Mundo, 
a da entrada de Hernando De Soto 
por terras daquela que um dia seria 
a Florida).

E se à tradição hispânica se 
deve o mito das cidades do ouro 
que, em determinado instante, 
se confundirá com o do Oeste, a 
outra tradição, à anglo-saxóni-
ca, se deve o da Terra Prometida. 
Ambas convergem nessa imagem 
de um novo Adão que é a de JFK. 
Jackie ampliará a dimensão míti-
ca da América, e a do lugar que o 
seu marido nela ocupa, através da 
analogia com a corte lendária do 
rei Artur. Camelot é, aliás, o título 
de um musical levado à cena na 
Broadway em 1960, sendo as suas 
melodias e as suas palavras que 
lhe conferem a aura mítica emer-
gente nas deambulações algo oní-
ricas pela Casa Branca: “Don’t let 
it be forgot/ That once was a spot,/ 
For one brief shining moment/ 
Was known as Camelot.”

Tal como na Camelot das 
lendas, também Jackie reuniu 
uma corte, desta feita composta 
por artistas e intelectuais; uma 
corte que muito contribuiria para 
um novo olhar sobre o exercício 
da Presidência. O próprio Jack 
ironizaria sobre o significado de 
um destes encontros, ao referir: 
“I think this is the most extraordi-
nary collection of talent, of human 
knowledge, that has ever been ga-
thered at the White House - with the 
possible exception of when Thomas 
Jefferson dined alone.” (“Penso que 
é a mais extraordinária coleção de 
talento, de conhecimento huma-
no, alguma vez reunida na Casa 
Branca – com a possível exceção 
de quando Thomas Jefferson janta-
va sozinho.”)

Ao organizar as cerimónias 
fúnebres do marido, com a me-
mória de Lincoln na mente, Jackie 
estava afinal a assegurar-se de 
uma coisa: “There will be other 
great Presidents, but no other 
Camelot.” (“Houve outros grandes 
Presidentes, mas nenhum outro 
Camelot).J

* Mário Avelar é prof. catedrático em 
Estudos Americanos da Universidade 
Aberta, ensaísta e crítico, durante anos 
colaborador do JL

Imagem do filme Jackie, em exibição em Portugal

Ao replicar as 
cerimónias fúnebres 
de Lincoln, Jackie 
estava a fazer mais do 
que o seu trabalho, 
ela estava a contribuir 
para a preservação 
da memória do seu 
marido, JFK; estava 
a inscrevê-lo numa 
galeria de heróis
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Demagogia e conservação da natureza

Uma das coisas de 
que me orgulho 
na vida é o de ter 
feito parte de um 
pequeno grupo de 
ambientalistas, 

do Projecto Setúbal Verde, que 
em cooperação com o secretário 
de Estado do Ambiente, Carlos 
Pimenta, ajudou a libertar 
a Arrábida de mais de 600 
construções clandestinas. Isso 
foi em 1986. O governo era do 
PSD, mas Carlos Pimenta era o 
homem certo no lugar certo. Um 
ambientalista esclarecido e um 
político capaz de resistir a todas 
as pressões. Hoje, os leitores do 
JL podem passear pelo areal da 
Arrábida, relembrar a mágica 
poesia de Sebastião da Gama, em 
paz e tranquilidade. Mas, há 30 
e poucos anos, o paraíso estava 
transformado num inferno de 
barracas encavalitadas, e esgotos 
a céu aberto. A tranquilidade 
reconquistada de hoje, que faz da 
Arrábida uma das jóias da nossa 
coroa ambiental, implicou muito 
estudo, alguma coragem contra as 
ameaças, e muita determinação 
na defesa do interesse nacional. 
Por isso, hoje os leitores do JL, 
e os filhos dos leitores, podem 
e poderão usufruir da solidão 
magnífica e às vezes sublime da 
Arrábida.

A “geringonça” tem sido 
melhor do que se poderia esperar, 
mas a verdade é que os velhos 
hábitos demoram muito tempo 

a mudar. A poucos meses das 
eleições autárquicas têm-se 
multiplicado os exemplos de 
navegação à vista na política 
do ambiente. À vista e a prazo. 
Sendo que o vento que enfuna as 
velas é o clássico eleitoralismo 
em que o PS não fica atrás de 
nenhum dos partidos da primeira 
divisão da nossa democracia 
representativa. O que tem sido 
escrito sobre a alteração da gestão 
das áreas protegidas só não tem 
tido mais repercussão porque as 
afirmações são tão disparatadas 
que confundem quem, seriamente, 
queira falar sobre o assunto. 

O Ministério do Ambiente 
tem manifestado a intenção de 
passar competências do ICNF, o 

VIRIATO SOROMENHO-MARQUESECOLOGIA

instituto que trata da conservação 
da Natureza, umas vezes para as 
CCDR, outras para os municípios. 
Esquece que qualquer alteração do 
quadro legislativo neste domínio 
tem de ser fundamentada em 
estudos profundos que apresentem 
os argumentos justificativos, mas 
também o processo de viabilidade, 
incluindo o pacote financeiro que 
permita às autarquias a formação das 
equipas técnicas e a aquisição dos 
meios para o desempenho de novas 
funções. Além disso será preciso 
fazer uma vasta discussão pública e 
discutir tudo no Parlamento. 

Mas nada disto é sério. Em 
nenhum país civilizado grandes 
áreas protegidas têm gestão 
municipal. Uma coisa são 
pequenas áreas protegidas de 
interesse municipal e regional, 
que já estão contempladas 
na legislação, outra coisa é o 
aparente e insensato intento de 
centralizar a responsabilidade 
política da gestão de ecossistemas 
protegidos ao abrigo de 
legislação europeia e convenções 
internacionais nas administrações 
municipais. O conflito de 
interesses e a falta de meios 

técnicos e humanos é por demais 
evidente.

A deriva demagógica dos 
agentes políticos acaba sempre por 
encalhar na realidade. Os riscos 
destas reformas municipalistas 
ficaram à vista de todos com o 
recentemente triste espectáculo 
de um governo que recua sem 
vergonha perante a contestação 
dos moradores clandestinos na 
Ria Formosa. Na ilha do Farol, 
Hangares e praia de Faro, das 
369 casas que se encontravam 
marcadas para demolição pela 
Sociedade Polis Litoral da Ria 
Formosa, só 57 poderão acabar por 
sofrer esse merecido destino. O 
espaço público foi indevidamente 
ocupado, os clandestinos impedem 
as obras de renaturalização que 
poderão suster durante mais 
algum tempo o litoral contra as 
arremetidas da subida do nível 
médio do mar (NMM). Mas os 
improvisados “capitães da areia” 
ligam a sirene da demagogia, 
centrados na defesa do seu 
umbigo, para travar o interesse 
público. 

Entre esses pobres homens 
do mar encontra-se o presidente 
do município de Olhão, que 
passa férias na casa clandestina 
de família na ilha do Farol…
Imaginemos o que seria o futuro 
das áreas protegidas se os planos 
insensatos que têm sido suspirados 
pelo Ministério do Ambiente 
viessem a ser mais do que um 
delírio em período pré-eleitoral!J

A poucos meses das 
eleições autárquicas 
têm-se multiplicado os 
exemplos de navegação 
à vista na política 
do ambiente. (...) é o 
clássico eleitoralismo 
em que o PS não fica 
atrás de nenhum dos 
partidos da 1ª divisão 
da nossa democracia 
representativa

“ Ilha do Farol Das 369 casas marcadas para demolição só 57 serão demolidas?

John B. Judis
 Nunca é demais 

repetir que vive-
mos numa época de 
ascensão populista. 
Mas o que o jornalista 
e editor norte-ameri-
cano John Judis tenta 
fazer é explicar o que 

signfica 'populismo' e enquadrá-lo 
nos meandros da política atual, 
seja entre aqueles que já exercem o 
poder - como o inefável Trump nos 
EUA - ou entre os que se opõem às 
'elites instaladas', como Le Pen em 
França ou Wilders na Holanda. A 
destrinça que Lundis faz de popu-
lismos à esquerda ou à direita, mas 
também ao centro, é fundamental 
para entendermos por que somos - 
nós e os técnicos de sondagens que 
passam a vida a falhar nas previ-

sões - surpreendidos com resulta-
dos como o Brexit ou a eleição de 
Trump. Tudo começou, diz Judis, 
com a Grande Recessão de 2008...

› John B. Judis
A EXPLOSÃO DO 
POPULISMO
Editorial Presença, 184 pp, 11,90 euros

Hannah Arendt
 A génese de um 

conceito caro a 
muitos movimentos 
subversivos um pouco 
por todo o mundo re-
monta, nota Hannah 
Arendt neste pequeno 
ensaio, a Henry David 

Thoreau - entre muitas outras coi-
sas, poeta e ativista anti-impostos 

norte-americano que viveu no 
século XIX - ou a Sócrates. Ambos 
foram presos de forma polémi-
ca, por crimes que tinham a ver 
com a sua consciência da lei. Se o 
desfecho do grego da Antiguidade 
foi a morte, Thoreau foi salvo por 
uma tia, que lhe pagou os impos-
tos, motivo pelo qual foi encarce-
rado por um dia. Arendt descreve 
assim a desobediência civil, uma 
forma de protesto não violenta que 
marca a posição de quem contesta 
por uma discordância moral da 
lei. A filósofa americana de origem 
alemã consegue juntar a reflexão 
de vários tempos à época em que 
analisava o conceito, o dos movi-
mentos dos direitos civis nos EUA, 
uma forma de resistência contra as 
leis dos estados do Sul, que prati-
cavam a segregação racial à revelia 
da lei da nação.

› Hannah Arendt
DESOBEDIÊNCIA CIVIL
Relógio D'Água, 72 pp, 14 euros 

Sampaio Bruno
 Conhecido como 

um dos 'constru-
tores' de um pen-
samento filosófico 
português, Sampaio 
Bruno (1857-1915) 
está hoje um pouco 
esquecido em estantes 

de especialistas e nas academias. 
Daí o trabalho de 'resgate' da obra 
do pensador e escritor portuen-
se feito pela Imprensa Nacional  
-Casa da Moeda, em parceria 
com o Centro Regional do Porto 
da Universidade Católica. Este 4º 

volume de Dispersos abrange um 
período de sete anos de escritos do 
autor (1892-1899), sobre temas tão 
diversos como relações interna-
cionais, problemas económicos 
e financeiros e questões políticas 
e éticas, ao sabor de aconteci-
mentos marcantes da sua época. 
Exemplos? Um "morticínio siste-
mático" que aconteceu em Paris 
em maio de 1871 (com reminiscên-
cias inquietantes com aconteci-
mentos mais recentes, em 2015...), 
em Pelas Vítimas, ou uma análise 
crítica a diferentes encenações de 
O Rei Lear, de Shakespeare - tudo, 
ou quase tudo, cabe na erudita 
pena de Sampaio Bruno.  

› Sampaio Bruno
DISPERSOS IV
Imprensa Nacional  -Casa da Moeda, 1044 pp, 
40 euros
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Interromperem-nos a audição convicta 
de uma música é da ordem da intromissão 
íntima, parece que somos apanhados a 
acariciar-nos ou a sonhar ridiculamente 
em voz alta

“

que gosto vai de requiens a outras missas. Para mortos 
ou para vivos, passo os dias no mundo dos santos e das 
almas. Gosto da música mais trágica ou triste.

Em 2008 publiquei um romance intitulado o 
apocalipse dos trabalhadores no qual a maria da graça 
explicava ao seu patrão que ouvir o Requiem de Mozart 
era fazer dos dias tempos fúnebres. E protestava que 
a música fosse coisa de tanta gente a tocar, como 
se lhe parecesse muita confusão e muito ruído. As 

orquestras, para a 
maria da graça, eram 
uma trabalheira de 
gente. Mais valia 
que fossem menos, 
fizessem menos 
barulho. Para a 
deixarem limpar 
a casa em sossego. 
Para lhe deixarem 
espaço para se ouvir 
também.

A fila foi andando, 
subi a janela, a senhora 
do carro ao lado, a meio 
sorriso, levou um dedo 
à cabeça e chamou-me 
maluco. Por pudor, 
rigorosamente para 
não ser observado 
por ela a regressar 
ao obsceno poder de 
Verdi, mudei para o 
cativo Dietrich Fischer-
Dieskau, com umas 
canções de Strauss 
com que ando, de facto, 
maluco. São quietas, 
introspetivas, intensas 
numa escuridão que, 
certamente no exterior 
do meu carro, soarão a 
uma calmaria qualquer. 
Voltei a subir o volume. 
Tive medo de olhar para 
a mulher. Olhei. Ela 
sorriu um nada mais. 
Fez-me sinal de mais 
ou menos. Abri a janela, 
ela também, baixei o 

som e perguntei: que foi agora. E ela respondeu, também 
perguntando: isso é Strauss. Eu disse: sim. Ela disse: 
vá a um médico. Você está deprimido. Um homem com 
essa barba bonita devia ter mais felicidade na vida.

Estou muito habituado a que senhoras da minha 
idade me provoquem para um chá ou um cinema. 
Que mo façam com Verdi e Strauss é menos comum. 
Devo admitir que fiquei a matutar nisto. Nem que seja 
para discutirmos pontos de vista acerca da disforia da 
música e o quanto ela é sublime e se pode pôr como 
alegria nas vidas das pessoas.

Voltei ao Dies Irae para não ser interrompido, mas 
fiquei com a sensação de interrupção gravada na 
cabeça. Como quem espera que alguém volte a entrar-
lhe pela porta de casa, justo no instante em que arruína 
uma obra-prima para se tornar mais importante do que 
uma obra-prima.J

Por vezes, mais do que esperaria, 
os livros que escrevo acontecem-
me. Chegam aos pedaços imitados 
pela realidade, como se fossem 
previsões ou sérias notas de 
probabilidades. Acontecem 
num misto de déjà vu e absurdo, 
metade clareza e metade profundo 
mistério, entre algo que julgo 

conhecer mas em que 
dificilmente acredito.

Conduzo com os meus 
discos no volume máximo. 
Encho o carro de som, igual a 
ter a Filarmónica de Berlim, 
inteirinha, a acotovelar-se 
no espaço exíguo e a prestar 
atenção a Claudio Abbado. 
A Filarmónica e o cúmulo 
de três Coros interpretando 
o Dies Irae do Requiem de 
Verdi, que quase me põe o 
carro a ondular mar alto, 
apanhado numa qualquer 
fúria de vento ou na corrida 
por um precipício. Eu sei 
que sou exagerado. Gosto 
da música como parede 
de som, robusta em redor, 
exposta na sua mais ínfima 
nota, no mais recôndito 
instrumento. E sei que, 
mesmo de vidros fechados, 
os carros mais juntos ouvirão 
um certo abafo de som que 
lhes parecerá uma batalha 
celebrada. Uma berraria aflita 
sem grande definição. Não me 
importa. É uma contingência 
que o som se propague. E a 
estrada é, por norma, um 
lugar de solidão capsular. 
Assistimos à solidão uns dos 
outros. A minha tem banda 
sonora em berros. Faz-me 
companhia. Não deixo de ser 
um dos que se acotovelam no 
espaço exíguo a ver Claudio 
Abbado.

Esta tarde, abstraído no violentíssimo Dies Irae, 
reparei estupefacto na sinalética súbita de uma senhora 
parada ao meu lado nas filas para passar ao largo dos 
centros comerciais de Matosinhos. Abrira a janela e 
abanava as mãos no ar a ver se lhe prestava atenção. 
Baixei o volume naquela sensação murcha de ficar a 
meio de um frenesi imbatível. Fica-se confrangido 
numa coisa assim. Interromperem-nos a audição 
convicta de uma música é da ordem da intromissão 
íntima, parece que somos apanhados a acariciar-nos 
ou a sonhar ridiculamente em voz alta. Julguei que me 
quisesse perguntar por alguma direção. Onde ficaria 
a livraria mais próxima ou a última pessoa honesta. 
Errei. A senhora disse: não acho bem que ouça um 
requiem ao sol de uma tarde destas. Música de mortos 
não é para uma dia destes. E eu, incrédulo, respondi: 
até evito, mas é verdade que a maior parte da música de 

Dies Irae
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PRETEXTOS
Helder Macedo

No caso do Trump, o que não dá 
para entender é o contexto. (...) torna 
oportuno mencionar aquela fábula 
do Sá de Miranda, na écloga Basto. 
Quando cai uma chuva venenosa que 
enlouquece toda a população, menos 
um homem que conseguiu abrigar-se 
a tempo. Donde, a partir daí, quem 
passou a ser louco foi ele

“

Alguém se lembra do Fantômas? Ou, 
como nós dizíamos sem as penei-
rices  das acentuações francesas, o 
Fantomas? Não é que eu seja desse 
tempo, sou velho mas não tanto. Os 
filmes de Louis Feuillade são pio-
neiros do cinema mudo, na pri-
meira década do século passado, lá 
do tempo do Orpheu. Se calhar o 

Sá-Carneiro ainda viu alguns em Paris antes da estricnina, 
mas eu só muito mais tarde, em Lisboa, nos interstícios poli-
ciais dos anos 50. Julgo que no Chiado Terrasse, ali ao início 
da António Maria Cardoso, e 
portanto a poucos metros da 
PIDE, no outro lado da rua, a 
seguir ao S. Luís. 

O contexto muda a perce-
ção. O arqui-criminoso pari-
siense  de cenários art nouveau 

tornou-se numa espécie de 
herói exemplar na tristonha 
Lisboa salazarista. Como os 
filmes eram mudos, basta-
va não ler as legendas para o 
Mal se transformar em Bem. 
Sendo assim, o persistente mas 
frustrado inspetor Juve podia 
perfeitamente ser entendido 
como um rotundo pidesco que 
era necessário frustrar. Ou 
seja, o Fantomas era o bom da 
fita. Num mundo às avessas 
convém aderir ao avesso das 
avessas. Além disso o Chiado 
Terrasse (se era lá que os filmes 
passavam, pode ser que não, 
mas convém-me agora por 
causa da proximidade da Pide) 
era um espaço de persistentes 
frustrações, repetindo filmes 
há muito esquecidos nos 
principais cinemas. Também 
se dizia que havia por lá umas 
envelhecidas profissionais 
que, por duas ou três moedas, 
ao apagar das luzes, manipu-
lavam maternalmente para 
dentro de um encardido lenço 
protetor os rapazolas mais 
arrebitados. Seja isso igual-
mente verdade ou não, tudo 
era possível naquele pacato 
tempo sórdido da enclausu-
rada capital do  nosso império 
d’aquém e d’além mar. Desde 
que discretamente executado.

Quem me trouxe agora o 
Fantômas, em cópias meticu-
losamente restauradas e com 
música acrescentada, foi uma 
boa amiga, filha de mexicano e de americana, e (excelente) 
escritora em língua inglesa. O seu primeiro romance pas-
sa-se em Berlim, no tempo do muro. Numa cena inicial, a 
protagonista vê num autocarro uma mulher que era o Hitler 
em travesti, várias décadas depois de morto. Mas a minha 
amiga tinha agora acabado de regressar dos Estados Unidos, 
devidamente traumatizada pela visão de Donald Trump na 
presidência. Com a ameaça de um muro entre pai e mãe, 
entre si e si própria. Acontece também que um amigo co-

mum, jovem realizador de cinema com mais talento do que 
sucesso, está a completar um filme baseado no que imagina 
que ela seria se alguma vez se permitisse ser quem secreta-
mente talvez seja. 

No filme ela tem um pai controlador, que lhe telefona do 
México a saber se está em casa, a dizer que não se esqueça do 
guarda-chuva se sair porque vai começar a chover. Estava 
um lindo dia de sol em Londres mas, de repente, quando ela 
quer sair, começa mesmo a chover. Há pais assim. O jovem 
realizador não tem orçamento para atores e pediu-me para 
fazer eu de pai. À borla, é claro. Aprendi a dizer que vai cho-
ver em vários tons, desde o paternalmente protetor ao iróni-

co e ao sinistro. No fim do filme 
ela mata um homem que teria 
tentado violá-la, mas não se sabe 
ao certo se era ela que andava 
a persegui-lo. A polícia nunca 
descobre quem foi o assassino e 
ela encontra finalmente a liber-
dade. Fantomas no feminino?

Como todos os grandes ato-
res (ahahahahah!) acho que a 
personagem principal do filme 
é a minha, é claro. Mas agora o 
meu problema é como encarar o 
transposto pai biológico quando 
ele vier a Londres e partilhar-
mos a tequila que traz sempre. 
Adotando um tom solidário e 
galhofeiro? Irónico? Sinistro? O 
Inspetor Juve afinal seria ele (ou 
seja, eu) mesmo se rejuvenes-
cido num violador porventura 
inocente que a nossa filha tinha 
de matar para ficar liberta de 
si própria? Estão a ver o meu 
problema. E também estão a 
ver o que as matinés no Chiado 
Terrasse fizeram à minha preco-
ce cabecinha adolescente. Mas já 
disse, uma coisa pode significar 
outra – e até o seu oposto – con-
forme o contexto.

Mas, no caso do Trump, o que 
não dá para entender é precisa-
mente o contexto. Que o homem 
seja um louco apalhaçado, tudo 
bem, é lá com ele e com quem 
lhe faculte manuseáveis pussies, 
com ou sem lenço. Refiro-me 
ao contexto americano – pior, o 
contexto das chamadas demo-
cracias ocidentais – que levou a 
que ele fosse eleito e que esteja 
ali a mandar vir, como se não 
houvesse amanhã. E que portan-
to (sendo esta crónica destinada 
aos leitores do JL…) torna opor-
tuno mencionar aquela fábula do 
Sá de Miranda, na écloga Basto, 

em vésperas da Inquisição. Quando cai uma chuva venenosa 
que enlouquece toda a população, menos um homem que 
conseguiu abrigar-se a tempo. Donde, a partir daí, quem 
passou a ser louco foi ele. No avesso das avessas. Mudada a 
norma – mudado o contexto – do que havia sido considera-
do sanidade e loucura. Parece que o Foucault também disse 
umas coisas nesse género. E não tinha lido o Sá de Miranda. 
E nem sequer precisou de ter ido agora aos Estados Unidos 
da América.J

O Fantomas

Sempre é verdade que me amas e 
queres viver comigo para todo o 
sempre? Ou foi o Facebook trans-
lator que nos pregou mais uma 
partida?" Ela já tinha praticamen-
te a decisão tomada, mas resolveu 

confirmar  uma vez as intenções, ainda que 
corresse o risco de ele se deixar ofender pela 
dúvida. Ele não respondeu de imediato. Às 
vezes, tardava. Não porque o computador 
demorasse em fazer a tradução do português 
para o grego, mas apenas porque ele tinha 
muitos afazeres. Durante esse intervalo. em 
que carregava no refresh na ânsia que a página 
se atualizasse mais rápido, ela começou a 
questionar-se. E se toda a sua relação se 
baseasse numa sucessão de equívocos? Se 
tudo se construísse tendo como base os erros 
de tradução? E se nada daquilo existisse, nem 
férias em Atenas, nem amor, Nem Mikis? 

De nada valia culpar a tecnologia, nem julgá-
-la precipitadamente, talvez o tradutor estivesse 
certo. Aliás, se não fosse a sua exigente progra-
mação nem sequer conheceria Mikis. Nem se 
aperceberia de toda a riqueza do seu universo, 
os pontos em comum, a intimidade expressa. A 
barreira da língua teria impedido que tudo aqui-
lo acontecesse. Sara ainda se lembrava, nas suas 
habituais dúvidas, quando lhe perguntou para 
apurar sentimentos: "O que significa 'adoro-te' 
na tua língua? É algo que dizes à tua mãe? À tua 
irmã? À tua amiga?". Ele respondeu: "Não, é 
algo que digo apenas a ti". Parecia-lhe inequívo-
co, nada se perdera na tradução.

O facto de nenhum deles falar inglês ou 
outro idioma comum a um nível satisfatório 
deixara assim de ser obstáculo à relação. De 
resto, ela pensava que, se falassem em inglês 
rudimentar, as dificuldades seriam ainda 
maiores, pois esquivar-se-iam de abordar 
temas complexos e estariam condenados a 
manter uma conversa ao nível de uma crian-
ça de seis anos. Assim, expressavam-se com 
maior liberdade e sentimento. 

Esclareça-se que a sua relação não era ape-
nas virtual. Apesar da distância, já se haviam 
encontrado para confirmar expectativas. 
Usavam sempre um tradutor de voz. Era estra-
nho. Sobretudo porque a tradução demorava 
alguns instantes, o que tornava a conversa 
demasiado pausada. Tal só não era mais inco-
modativo porque ambos tinham como virtude 
a paciência. Entendiam-se a seu ritmo.

Ela agora esperava. Fechou os olhos e respi-
rou fundo. Olhou de novo para o computador 
e, como que por magia, lá estava a resposta de 
Mikis. Dizia: "O que realmente quero dizer é que 
gosto de ti como um queijo feta a baloiçar num 
corno de um centauro". Bolas, lá estava o trans-
lator a pregar partidas. O que quereria aquilo 
dizer? Confiou que era coisa boa. Também havia 
pessoas que falavam a mesma língua e não 
se conseguiam entender. Eles haviam de ser 
felizes. Haviam de ser felizes. "Muito queijo feta 
também para ti - disse-lhe - e, já agora, uma 
mão cheia de centauros bebés".J

Uma mão cheia 
de centauros bebés
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NA HORA DE COMER O TREINADOR
Patrícia Portela

a violência, que te disse que não 
estavas sozinho.

Ainda queres saber se as auto-
ridades deste território ocupado 
incitam a este tipo de violência 
que agora ocorre? Achas que o 
que te digo é propaganda, que esta 
onda de violência serve a agenda 
dos políticos mais extremistas? 
Há sempre ganhos políticos em 
qualquer conflito, tens razão, mas 
o ganho nunca será nosso, dos que 
lutam como se fossem invisíveis, 
dos que morrem como se não esti-
vessem vivos, dos que não contam 
para as estatíticas porque não têm 
terra nem nacionalidade. O ganho 
nunca está onde se derrama o 
sangue. 

O que se passa aqui é muito 
profundo e eu desafio qualquer 
jovem local, qualquer partido 
político, qualquer líder religioso a 
dizer que somos nós que estamos 
a orquestrar esta onda de vio-
lência. Tudo nos escapa por entre 
os dedos, a situação está fora de 
qualquer controlo, por favor, não 
me interrompas, deixa-me termi-
nar, eu sei que queres continuar a 
tua entrevista, mas a única forma 
de pôr um termo a esta escalada 
de violência é restaurar a pos-
sibilidade de um futuro para os 
nossos filhos e acabar com o vosso 
silêncio. A vossa indiferença está 
a destruir pessoas como eu, os 
moderados, os que queriam salvar 
ambos os lados do conflito. Vocês 
derrotaram todos os que não que-
riam lutar juntando-se aos que se 
recusam ver-nos. 

Imagina por uma última vez 
que o que está a acontecer aqui 

O ‘muro’ entre Israel e a Cisjordânia

está a acontecer em qualquer outro 
país do mundo, mas num país rico. 
Garanto-te que ninguém dormi-
ria em Londres, em Washington, 
em Berlim, em Roma. Ninguém 
permitiria que isto acontecesse. 
O vosso silêncio aí é o verdadeiro 
incitamento à violência aqui. 

Hoje eu admito: não estive à 
altura do que prometi e sinto-me 
enganado. E há um limite para o 
que exigi da minha família, dos 
meus vizinhos, e neste momento 
já não consigo olhar ninguém nos 
olhos sem lhes dizer: eu falhei. 
Mas também sei que não se matam 
ideias com balas nem com a revisão 
da história. As ideias não cessarão 
de procurar alimento, e se não 
for no remédio ou nos cuidados 
paliativos, será bebendo do veneno 
excessivo das vossas vacinas.

Agora que imaginaste o que te 
pedi pergunta-me de novo se ainda 
me queres perguntar: o que chamo 
aos jovens que hoje pegam em qual-
quer arma e apunhalam inocentes a 
sangue frio na rua? Condená-los-ei 
como terroristas? Considerá-los-ei 
assassinos? Abraço-os como már-
tires? Ou simplesmente vejo-nos a 
todos, atacantes e atacados, como 
vítimas?J

* Esta crónica é baseada na entrevista de 
secretário-geral da OLP Saeb Erekat a 
Stephen Sackur em Hard Talk, a 5 de no-
vembro de 2015  https://www.youtube.com/
watch?v=0wFomR9urnE 

Pergunta-me de novo 
se ainda me queres 
perguntar: o que chamo 
aos jovens que hoje 
pegam em qualquer 
arma e apunhalam 
inocentes a sangue 
frio na rua? Condená-
los-ei como terroristas? 
Considerá-los-ei 
assassinos? Abraço-os 
como mártires? Ou 
simplesmente vejo-nos 
a todos, atacantes e 
atacados, como vítimas?

ritório e que no dia em que fazes 20 
anos contas 600 mil. 

Imagina que há campos de re-
fugiados do teu próprio país dentro 
daquela que seria a tua capital. 

Imagina que aquele que se diz 
ser o teu presidente afirma em 
conferência de imprensa que tens 
violência inscrita no teu ADN e 
confirma que adoras a carnificina 
diária a que sobrevives. 

Imagina que tudo o que tu que-
res é poder escolher a tua univer-
sidade, a tua casa, um hospital e 
uma escolar pública que funcione 
e que sonhas ser músico, médico, 
desportista, abrir uma geladaria, 
montar uma empresa, ser profes-
sor, escritor ou jornalista, tal como 
tu, aí do outro lado desta conversa. 

Imagina que o líder mais po-
pulista da oposição te promete 70 
virgens e um castelo quando o teu 
pai em duas décadas dedicadas à 
negociação política pacífica não te 
pode garantir nem um teto nem 
um emprego.

Imagina que não vês solução e 
que aos 20 anos perguntas ao teu 
pai: Era este o resultado que que-
rias com o teu processo de paz? 

Imagina que és meu filho, e 
que eu, teu pai, já sem forças, te 
confesso: não vamos conseguir 
a independência do nosso país 
no nosso tempo; o Conselho de 
Segurança internacional não 
nos reconhece como um Estado, 
o Tribunal Internacional dos 
Direitos Humanos não acei-
ta os nossos múltiplos pedidos 
de investigação dos crimes que 
aqui se cometem, não temos o 
apoio das Nações Unidas e muito 

Setenta virgens ou um emprego?

Antes de 
respon-
der à tua 
pergunta, 
permite-
-me que te 
peça que 
imagines:

Imagina 
que és meu filho, que tens 20 
anos, que nasceste num lugar 
de onde não podes sair mas que 
também não podes tornar teu. 

Imagina que o teu país é ocupa-
do, que não tem um rio nem uma 
fonte de água própria e que não 
tens acesso a outros recursos bási-
cos naturais nem a outro país sem 
passares pelo que te ocupou.

Imagina que o teu pai te prome-
te há 20 anos que vamos encontrar 
uma solução, que a única via é a 
da negociação e do diálogo, que 
o caminho nunca pode ser o da 
violência e que tudo será me-
lhor amanhã, que só é preciso 
ter calma, paciência, resiliência, 
preserverança.

Imagina que cresces a acredi-
tar no teu pai, que lhe dás todo o 
tempo do mundo, que o apoias em 
todas as suas medidas, em todos 
os avanços e sobretudo em todos 
os recuos e que te tornas adulto 
acedendo aos seus pedidos mesmo 
quando contrariado. 

Imagina que sempre ouviste o 
teu pai dizer que é preciso reco-
nhecer a necessidade de um outro 
Estado existir em 78% daquele que 
já foi o teu, e que sempre o viste 
apoiar a integração, a adaptação, a 
co-habitação. Vês estas luzes atrás 
de mim? 

Imagina que é a cidade onde os 
teus pais nasceram e que podes lá 
chegar em 15 minutos e que o teu 
pai, hoje com 60, não vai lá desde 
os 12. 

Imagina que nunca foste a esse 
lugar que avistas da tua janela e 
que estás cansado de ouvir falar da 
beleza que lá encontras e que não 
podes encontrar aqui.

Imagina que o teu melhor 
amigo morre a jogar à bola, que 
os teus vizinhos desaparecem 
sem explicação, que as suas casas 
são demolidas, que não podes 
visitar familiares sem passar 
por vários chekpoints e que sabes 
mais sobre o que te acontece 
pela televisão estrangeira 
do que andando pelas ruas 
enmuralhadas do teu bairro 
por onde não podes circular 
livremente. 

Imagina que quando nasceste 
havia 200 mil colonos no teu ter-

menos o apoio da população ou da 
maioria dos partidos locais, não 
te posso prometer a tua liberdade 
para um futuro próximo. E por 
um momento tu acreditas que por 
este caminho, rodeado de mortos, 
será mesmo a esperança a última 
a morrer, mesmo depois de perde-
res a dignidade, muito depois de 
enterrares todos os teus filhos. 

E resistes à ideia mas não con-
segues travar o desespero.

Imagina que é nesse momen-
to que tu e todos os teus amigos 
desistem de políticos como eu, o 
teu pai, que te pediu para não de-
sesperares, que te prometeu parar 

“
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