João de Melo A ‘reescrita’ de uma memória de guerra

PÁGINA 11

Festival Literário da Madeira

Reportagem e entrevista com Marcelino Freire
PÁGINAS 6 A 9

JORNAL
DE LETRAS,
ARTES E
IDEIAS

José Tavares

A Europa desamparada?
Ano XXXVII * Número 1213 * De 29 de março a 11 de abril de 2017
* Portugal (Cont.) €3 * Quinzenário * Diretor José Carlos de Vasconcelos

PÁGINAS 23 A 25

Affonso Romano de Sant’Anna
Quase Diário

PÁGINA 32

A performance
arte em
Portugal
Terá começado há cem anos,
que agora se ‘celebram’
com a Conferência Futurista
de Almada. Tema de
um dossiê com ensaios
de Cláudia Madeira e Daniel
Tércio, textos/testemunhos
de Alberto Pimenta, António
Olaio e João Fiadeiro, entrevista
a Ana Pais
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Um ‘Perfil’ de Alunos’ e a reforma curricular

Entrevista com Guilherme d’Oliveira Martins, textos de Ana Maria
Bettencourt e Paulo Guinote * David Rodrigues, premiado nos EUA

António Olaio e Margarida
Correia na performance
que estreia a 14 de abril
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Nuno Carinhas
Macbeth no São João
Mais criações próprias, co-produções e a continuidade de acolhimentos de diferentes companhias e festivais – FITEI, Os Dias da
Dança ou já a BoCA, Bienal of Contemporary Arts -, vão marcar a
programação de abril a julho do Teatro Nacional S. João (TNSJ) e dos
espaços que gere, o Teatro Carlos Alberto (Teca) e o Mosteiro S. Bento
da Vitória (MSBV), no Porto.
Manuel Wiborg, Gonçalo Waddington, André e. Teodósio,
Gonçalo Amorim, Né Barros, John Romão, são alguns dos encenadores e coreógrafos que vão passar por esses palcos, neste trimestre, em que depois do êxito de Fã, de Regina Guimarães e Manuela
Azevedo, dos Clã, continua também a apostar em espetáculos para
os jovens. Sempre na procura de novos públicos, como adianta ao JL
Nuno Carinhas, diretor artístico do TNSJ. E o encenador e cenógrafo
vai assinar um dos momentos que prometem: Macbeth, de William
Shakespeare. É a sua primeira incursão no universo shakesperiano, um “reencontro” com João Reis e Emília Silvestre, nos papéis
centrais. A estreia é a 1 de junho, mas já é possível assistir a Ensaios
Abertos, uma iniciativa do seminário Escritas, rescritas e traduções,
sobre a peça, a 5 de abril, com o crítico e poeta Pedro Mexia, e a 18,
com a professora de literatura, ensaísta,
poetisa e tradutora Ana Luísa Amaral, no
TNSJ.
Aproveitando a ‘onda’ modernista,
repõe-se, entretanto, de 6 a 9, al mada
nada, de Ricardo Pais, a partir de Almada
Negreiros.
Jornal de Letras: Duas décadas de encenação e dezenas de dramaturgos e finalmente
Shakespeare. Porquê só agora?
Nuno Carinhas: Há sempre muitos autores por fazer e achei que, neste
momento, me apetecia trabalhar Macbeth. É uma peça muito enxuta
e económica, pelo que a conseguiria fazer com um número reduzido de atores e atrizes. Por outro lado, interessa-me muito o tema da
violência por ambição. É universal e nada localizado no tempo.
Aplicável aos dias que correm?
Exatamente. As personagens em Shakespeare são extraordinárias
porque ultrapassam sempre os limites. Nesse sentido, tornam-se
arquétipos de qualquer situação, em qualquer momento. É também
uma peça algo sangrenta, em que tudo é desmedido. De alguma maneira, temos vindo a tratar a violência, no TNSJ, por exemplo com a
Antígona ou com O Fim das Possibilidades. Também a questão do livre
arbítrio, da liberdade.
Que outros momentos do próximo trimestre no S. João, pode
destacar?
Pra já, este ano temos a colaboração com a BoCA, com Endgame, de
Beckett, a primeira incursão no teatro da cubana Tania Bruguera,
uma artista plástica, performer e ativista. É uma estreia mundial, a
20, com co-produção do TNSJ e depois vai andar pelo mundo inteiro.
Antes, a 6, haverá Boca Muralha, de Catarina Miranda, uma jovem coreógrafa do grupo Desnorte. Depois, teremos o Teatro Praga, com O
Despertar da Primavera, Gonçalo Waddington, com O Nosso Desporto
Preferido, e Manuel Wiborg que virá estrear O Homem da Guitarra,
uma peça de Jon Fosse, antes do verão. Destacaria ainda Enxada, de
Vasco Gomes e Julieta Guimarães, da Erva Daninha, outra co-produção do S. João, um espetáculo que cruza a linguagem do circo, muito
ligado à terra. É vocacionado para um público mais jovem, a que
temos dado particular importância nesta temporada.
Uma procura de renovação do público do teatro?
Claro. É importante chamar os jovens ao universo teatral. E achamos
que devemos formar novos públicos. São eles o futuro.J MLN

Ana Fernandes na Cooperativa Árvore - Da prata fez muitas
peças, uma joalharia surpreendente, mas a sua criação foi
buscando novos materiais ligados ao quotidiano, ao uso
corrente e às memórias. Em De Nada, que
se inaugura a 31, às 22h, na Cooperativa
Árvore, no Porto, Ana Fernandes mostra
uma série de trabalhos, objetos recriados,
que reconfiguram as vivências que carregam.
“Nas suas mãos, olhar, ideias e emoção serão reinventados
como coisas distintas sem que, por isso, percam tudo o que
anteriormente os definia”, escreve a propósito a curadora Laura
Castro. Até 1 de maio.
FESTA DO CINEMA
ITALIANO

SURREALISTAS
EM ALGÉS

VICTOR PALLA
REVISITADO

REGINA PESSOA NA
CINEMATECA

Sonhos Cor-de-Rosa, de
Marco Bellocchio, é o filme
de abertura da 10.ª edição da
Festa do Cinema Italiano, a 5
(21h30), no Teatro Rivoli, no
Porto, e também em Lisboa
e Coimbra. Outro mestre da
cinematografia transalpina,
Dario Argento, pode ser visto
nesta edição, com Suspiria,
em várias sessões, de 7 (às
21h30 e às 23h45) a 10 (às
23h45) no UCI Arrábida 20, no
Porto. A destacar, ainda, a 2.ª
temporada da série Gomorra,
com episódios divididos ao
longo do calendário da Festa.
Este ano, pela primeira vez,
o certame decorre em cinco
cidades. Os filmes serão exibidos em Setúbal e Almada,
seguindo depois para mais 15
cidades em Portugal e para o
Brasil, Angola e Moçambique.

O Centro de Arte Manuel de
Brito, em Algés, inaugura
amanhã, 30, três novas
exposições. O Afeto inclui
obras oferecidas à família
Brito por 50 artistas, de Sonia
Delaunay, nascida em 1885,
a Rui Pedro Jorge, nascido
em 1987, ao longo de meio
século, em ocasiões especiais
como visitas a ateliês, o
Natal, o nascimento dos
filhos ou os aniversários. O
segundo núcleo é consagrado a Artistas Surrealistas
na Coleção Manuel de Brito,
com obras de António Pedro,
Cruzeiro Seixas e Mário
Cesariny, entre outros. O
Legado de Mário- Henrique
Leiria completa este ciclo,
com o espólio do escritor e
artista plástico adquirido por
Manuel de Brito, nos anos 80.

A obra do ateliê de Victor
Palla e de Joaquim Bento
D'Almeida integra a
exposição Arquitetura de
Outro Tempo, na Garagem
Sul do CCB, em Lisboa. Com
inauguração a 11, a mostra
- que poderá ser vista até
18 de junho - é a primeira
a expor publicamente
o trabalho destes
arquitetos, reconhecido
pela historiografia
especializada. São mais de
700 projetos, responsáveis
pela modernização de
inúmeros estabelecimentos
comerciais, fábricas, escolas
primárias, habitação
permanente e temporária.
Um exemplo das inovações
da dupla é o restaurante
Galeto, em Lisboa, que
completou 50 anos em 2016.

A realizadora de cinema
de animação apresenta o
seu processo criativo na
Cinemateca, em Lisboa,
a 31. A sessão, em que se
exibem os seus três filmes,
A Noite, História Trágica com
Final Feliz e Kali, O Pequeno
Vampiro, será intercalada
com uma explicação sobre
métodos e técnicas empregues pela cineasta, que
revelará pequenos segredos
e curiosidades por detrás
de cada um. Regina Pessoa
nasceu em Coimbra, em 1969,
licenciou-se em Pintura pela
Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto. Aí,
ainda durante a frequência
da licenciatura, começou a
trabalhar na Filmógrafo, colaborando em vários projetos
de Abi Feijó.
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Celebrar Pascoaes em Congresso

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

¶ Amarante celebra os 140 anos
do nascimento de Teixeira de
Pascoaes e os 65 anos da sua morte
com o III Congresso Internacional
inteiramente dedicado ao autor.
Até 31, mais de 40 oradores
apresentam perspetivas críticas e análises à sua obra, vindos
de Portugal mas também de
Espanha, Itália e Colômbia.
Hoje, 29, na Biblioteca
Municipal Albano Sardoeira,
sob a moderação de Manuel
Ferreira Patrício, Jorge Cunha,
João Pedro Cambado e Sérgio
Paulo Guimarães Sousa apresentam comunicações, a partir das
11h. À tarde, é a vez de Daniel
Pires, Elísio Gala, Pedro Martins
e Risoleta Pinto Pedro, com
moderação de Sofia A. Carvalho.
A 30, destaque para temas como
a relação da obra de Teixeira
de Pascoaes com outros autores, como Agustina Bessa-Luís
(comunicação apresentada por
José Cândido de Oliveira Martins),
António Ramos Rosa (comunicação de Helena Carvalho, à tarde)
ou Mário Cesariny (por Vanda
Figueiredo), entre outras dimensões do universo do autor de
Amarante.
A sessão de encerramento cabe
a Guilherme d'Oliveira Martins,
colaborador do JL, por vídeoconferência, a partir das 16h15
do dia 31. Entretanto, António

Que Europa, com JDs?

O

Amarante celebra os 140 anos do nascimento de Teixeira de Pascoaes
(1877-1952)

Feijó, vice-reitor da Universidade
de Lisboa, tinha sublinhado, na
abertura deste III Congresso, o
caráter "singular e único em toda a
literatura" de Teixeira de Pascoaes,
que deixou um legado sobre o qual
"ainda está muito por dizer".
Este Triénio Pascoalino, um
conjunto de congressos e iniciativas de homenagem organizados

em Amarante este ano, em 2014 e
em 2015, culmina com a sessão de lançamento dos volumes
temáticos Teixeira de Pascoaes:
As Biografias no Pensamento
Português, volume I e Teixeira de
Pascoaes: A Arte de Ser Português
e a Renascença Portuguesa, volume
II, com a chancela da Colibri
Editora.J

Palhaço rico f...
Palhaço pobre

Letras da Música
no CCB

João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira apresentam,
de 31 de março a 2 de abril, no Museu de Lisboa, Palhaço
Rico Fode Palhaço Pobre, um espetáculo inspirado nas
artes circenses a partir de dois filmes fundamentais para
os autores, Freaks (1932), de Tod Browning e Os Palhaços
(1970), de Fellini. Os artistas elaboram uma parábola
absurda sobre a diferença, o estigma, a normatividade, a
discriminação e os limites do convencional, enquadradas na sociedade atual. A clássica divisão entre palhaços
ricos e pobres enquadra o contexto económico de crise
em que vivemos. Os autores apresentam o circo como um
último reduto de resistência à assimilação pela economia capitalista que caracteriza a sociedade ocidental,
pelo seu carácter nómada e desviante da norma estabelecida. O espetáculo é co-produzido pela Biennial of
Contemporary Arts (BoCA), pelo Rivoli (Porto) e pelo
S. Luiz (Lisboa) e segue depois para a Invicta, onde será
apresentado a 7 e 8, na Praça D. João I.
Entretanto, integrado na BoCA, Alexandre Farto/VHILS
apresenta Periférico, no CCB, em Lisboa, também a 7 e 8
de abril. Um espetáculo performático, primeira criação
de palco deste artista, que se distinguiu pelos graffiti, e
que apresenta uma reflexão sobre a evolução urbanística,
a emergência das subculturas urbanas e o seu impacto
no panorama de Portugal ao longo das décadas de 1980,
1990 e 2000. A obra, com coreografia de Anaísa Lopes
(Piny), junta vários bailarinos em palco e tem por base a
experiência pessoal do artista.J

Um ciclo de quatro conferências disseca três
mitos basilares da cultura ocidental, Tristão
e Isolda, D. João, e Fausto, no CCB. As Letras
da Música integra a programação de Os Dias
da Música em Belém e leva àquela instituição
lisboeta várias figuras da cultura portuguesa, a 3,
10 e 17 para uma série de diálogos em torno destes
conceitos. A 3 Elsa Saque, Maria Filomena Molder,
Teresa Seruya e Álvaro Malta falam sobre Goethe
criador de Fausto, Um mito imerso em Música.
Elisabete Matos Guilherme d'Oliveira Martins e
Rui Vieira Nery dissertam sobre O Artista Total,
Em torno do Tristão e Isolda de Wagner, a 10, e cabe
a António Mega Ferreira, Jorge Vaz de Carvalho e
José Pacheco Pereira desvendar o mito de D. João,
de Tirso de Molina ao Don Giovanni de Wolfgang
Amadeus Mozart, a 17. A entrada é gratuita.
As sessões exploram as leituras que cruzam
a cultura, o texto e a música, antecipando a
temática desta edição de Os Dias da Música,
que se realizam entre os próximos dias 28 e 30
de abril. O mito de Tristão e Isolda encerra a
interpretação da temática do amor, da solidão
e da morte. D. João surgiu da pena de Tirso de
Molina e foi interpretado, mais tarde, por Mozart.
Fausto, a obra máxima de Goethe, está na base
do próprio movimento Romântico e de uma
produção musical extensa.J

sr. Jeroen Dijsselbloem (JD) declarou a semana passada, em entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung,
referindo-se aos países do sul da Europa, que "não
se pode gastar o dinheiro todo em copos e mulheres
e depois pedir ajuda”. A frase é obviamente imbecil,
desrespeitosa e 'malcriada'. Muito pior, é mentirosa e
injusta, porque é mentira tenha acontecido o que diz, e terrivelmente
injusto o juízo que formula.
Isto não teria grande relevância, pois não é único, se não se desse
o caso do dito sr. JD não fosse o presidente do Eurogrupo. Ou seja: do
plenário dos ministros das Finanças dos 19 países da União Europeia
(UE) que aderiram ao euro, grupo que ganhou inusitada importância,
aparecendo o seu presidente, JD, ministro das Finanças da Holanda,
como uma das figuras mais em foco da UE. Em especial quando se tratou
e trata de “julgar” e “punir” os outros, os países mais pobres ou menos
desenvolvidos, de lhes impor as políticas austeritárias que entendem, os
mais ricos, indispensáveis para receberem o capital e os juros das suas
“ajudas”, etc., etc.
A "importância" de JD é aliás bem visível na presença e no destaque
que tem nos media, nas imagens televisivas das reuniões em Bruxelas.
Sempre circulando, ia dizer: esvoaçando, de um lado para o outro, com
seus caracóis e um ar entre o triunfante e o gozador – detendo-se,
porém, respeitoso e reverente, perante o poderoso ministro alemão, sr.
Shauble, a quem consabidamente dá serventia, razão fundamental do
seu poder. Portugal conhece-o(s) bem, JD foi sempre um severo, rígido,
impiedosos ‘julgador’ contra Portugal. Em todos os transes, chegando
mesmo a ser dos raros que teve o despudor de defender que o nosso país
devia ser "condenado" por não ter cumprido, nos governos de Passos
Coelho, as metas do défice impostas pela troika. Condenado, apesar de
ter feito tudo, ou mais do que tudo, que lhe foi exigido por ela, troika,
e pelos JDs deste mundo. Disso
sendo vítima, com a generalidade dos portugueses a sofrerem-no de forma dramática. Mas
A frase do sr. JD é
para o sr JD, desavergonhadase o nosso povo padeceu
imbecil, desrespeitosa mente,
privações sem conta, caiu no
e ‘malcriada’.
desemprego, trabalhou mais e
recebeu menos, viu as situações
Mas, muito pior, é
de carência e pobreza alastrarem
mentirosa, injusta e
de forma exponencial, tal se derepresenta o que outros veu a ter "gasto o dinheiro todo
em copos e mulheres”!...
também ‘pensam’
Nem se diga que se tratou
de uma metáfora ou de uma
expressão infeliz, pela qual
devia pedir desculpa e ficava o
caso resolvido. Nem foi metáfora, nem a sê-lo seria admissível ou teria
qualquer fundamento, nem é uma expressão infeliz – nem, já agora, JC
sequer pediu logo desculpa, que aliás não lhe podia ser dada.
O que ele disse, ainda é o mais grave, representa aliás o que outros
também pensam, só que não o assumindo desta forma grosseira e brutal. Outros, também "importantes", o que explica a progressiva falência
da ideia e do projeto de Europa, entregue a criaturas que são o avesso da
compreensão e colaboração, respeito mútuo e solidariedade indispensáveis a tal ideia e projeto, que pressupõe a igual dignidade de todos os
países e povos que integram a UE.
Felizmente, desta vez houve na Assembleia da República unanimidade na condenação de JD, após o governo português ter, muito bem,
reagido com vigor, exigindo a sua demissão de presidente do Eurogrupo.
Acentue-se, enfim, que JD é dirigente dum partido que se diz trabalhista
ou social-democrata. Ou seja, a criatura faz, na prática, também o avesso
do que a sua (alegada) posição político/ideológica defende, advoga, exige. Por isso tantos partidos ditos dessa área estão em queda. E o melhor
exemplo é o seu, mostrando que também aos holandeses JD já não engana: nas recentes eleições o seu PvdA perdeu mais de 70% dos deputados,
descendo de 38 para 9! O que é extraordinário. Mas merecido...J

“
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Bruno Vieira Amaral, novo romance
O seu romance de estreia, As
Primeiras Coisas (Quetzal) foi, pelo
menos em termos de reconhecimento e de crítica, um sucesso
absoluto: foram-lhe atribuídos nada
mais nada menos que, logo quando
da sua saída, em 2013, os Prémios
Fernando Namora, do Casino do
Estoril (por um júri presidido por
Vasco Graça Moura) e PEN Narrativa;
e, em 2015, o Prémio José Saramago.
Mas Bruno Vieira do Amaral, 38
anos, não se deixou 'cegar' 'arrastar'
pelo êxito. E se ainda em 2013 deu
a lume Guia Para 50 Personagens da
Ficção Portuguesa, pela Guerra &
Paz Editores, e só agora, quatro anos
depois, vai publicar o seu segundo
romance, naturalmente aguardado
com expectativa. Intitula-se Hoje
estarás comigo no Paraíso, tem de
novo a chancela da Quetzal, chega às
livrarias a 7 de abril, será lançado a
18 em Lisboa, na Bertrand do Picoas
Plaza, e a 27 no Porto, na Lello - em
ambos os casos às 18 e 30.
Mas o que é este novo romance? O
também crítico e tradutor, licenciado
em História Moderna e Contemporânea
pelo ISCTE, que deixou a comunicação
das editoras do Grupo Bertrand Círculo,
e mesmo as funções na revista Ler
(embora continue a ser seu colaborador
principal), para se dedicar inteiramente
à escrita, revela-o, ou deixa-o 'entender', respondendo ao JL:

FRAGMENTOS

Bruno Vieira Amaral

" No início eu só tinha uma pergunta e uma pergunta, bem vistas as
coisas, pode ser um tesouro: quem
era João Jorge? Quem era aquele
rapaz assassinado aos 21 anos numa
madrugada de Fevereiro na azinhaga
entre os dois cemitérios? Essa pergunta inicial levou-me de regresso
aos tempos da minha infância,
transportou-me até às ruas do Bairro
Operário de Luanda, à marginal
de Novo Redondo e a um modesto
apartamento em Moscavide onde um
velho jornalista me ajudou a perceber que a resposta àquela questão era
muito mais vasta do que eu poderia
imaginar."
Leiam-se os fragmentos que aqui
antecipamos.

PARA MIM, JOÃO JORGE NASCEU NA
NOITE em que o mataram, nas hortas
a caminho da Vila Chã. Aminha avó
materna dizia que, naquela madrugada,
ouviu gritos vindos de perto do cemitério e, mesmo antes de ter ido à varanda,
curiosa e apavorada e sem acender a
luz, soube logo que acontecera uma
grande desgraça. Até ao fim da vida,
quando falava de João Jorge, repetia os
passos daquela madrugada distante,
ia até à varanda, apontava para o lugar
onde antigamente ficavam as hortas
e dizia que naquela noite amarga, enquanto lavava a loiça, ouvira uns gritos
assustadores, como se estivessem a
matar porcos. No dia seguinte — e disto
lembro-me perfeitamente — carregada
com os sacos de compras, ofegante e
muito vermelha, nem esperou para
entrar em casa: "mataram aquele teu
primo, o João Jorge", disse.
*
Osvaldo era tão irreal como se estivesse
morto, podia sair para a rua e gritar,
ofender polícias, o partido, a nação, o
presidente, podia fazer o que quisesse
certo de que só seria real se o poder
assim o determinasse. Só existia na
condição de perseguido. Excepto
quando Ezequiel lhe levava comida,
jornais e tabaco, excepto pela certeza
de que o seu pai continuava a pensar

A mulher que fez um homem
descer a parede de um prédio
Daniel Tércio
No passado dia 20 de março,
Trisha Brown morreu. Contava
oitenta anos de idade e estivera
nos anos sessenta envolvida na
renovação da dança, participando
ativamente num questionamento
radical sobre o movimento, o corpo
e o espetáculo. A geração a que
pertenceu ficou conhecida como a
da Judson, porque este foi o espaço
nova-iorquino (Judson Memorial
Church, em Manhattan) onde jovens
bailarinos e coreógrafos como Trisha
Brown, Simone Forti e Yvonne
Rainer se encontraram, entre 1962 e
1964, para experimentar e investigar
o movimento.
Na verdade, o trabalho inicial
de Trisha Brown, em Nova
Iorque, relacionara-se com a
improvisação. Antes da Judson,
ela tinha frequentado os ateliers de
Anna Halprin, onde se cruzou com
Simone Forti, Yvonne Rainer, Bob

Morris e outros. Segundo Trisha
Brown, Anna Halprin foi a primeira
improvisadora genial e Simone
Forti foi quem trouxe um nível de
especialização à improvisação,
antes mesmo de Steven Paxton
desenvolver, já nos anos setenta, a
técnica de contacto-improvisação.
O trabalho de Trisha Brown
pode ser dividido em diferentes
fases. Ela começou por abandonar
os elementos tradicionais do
espetáculo, como a dramaturgia
e a música, recusando explorar
a emoção, e prescindindo da
técnica. À semelhança dos seus
companheiros, ela questionava
o vocabulário da dança. Se um
arabesco fazia parte do movimento
da dança, por que não uma onda?
Porque não o gesto de lançar a linha
de uma cana de pesca, ou de uma
mão que se dirige para uma chávena
de café? Ou um único movimento,
repetido dez vezes?
Consequentemente, as suas
primeiras “equipment pieces”

Spanish Dance (1978) de Trisha Brown

afastavam-se completamente
do registo espetacular. Operava
com a gravidade ou com o espaço,
usando por exemplo dispositivos

J

Carlos de Oliveira,
destaque em Italia

nele todos os dias, o poder conseguira
reduzi-lo à condição de presa. Escapar
à polícia seria um triunfo se pudesse
ter a certeza de que para o inimigo a
sua captura era importante. Ese já não
andassem à procura dele? E se, sobretudo depois dos massacres, os esbirros
do regime tivessem mais que fazer? E
se o tivessem dado como morto e o seu
caso tivesse sido arquivado? Então, o
triunfo, de uma perversidade diabólica,
seria do regime: com um mínimo de
investimento, teria conseguido que o
perseguido se neutralizasse, amarrasse
as próprias mãos e definhasse numa
reclusão auto-imposta. Nesse caso,
Osvaldo meditava, todo aquele inominável sofrimento individual seria ainda
mais cruel e insuportável. Para que a
sua vida tivesse um sentido heróico
precisava desesperadamente de um
inimigo feroz."
*
Quando era pequeno, o Orlando
dormia ali com a mãe e brincava ali
à tarde, com os carrinhos, berlindes,
bonecos que saíam nos bolos de chocolate, olhava pela janela e via à distância
o camião-betoneira que era, na sua
imaginação de criança, uma baleia
terrestre. Porém, nos últimos tempos,
o quarto era como o túmulo onde uma
mulher se encerrara para fugir do
mundo e do tempo, para chegar a um
estado intermédio, ao limbo entre a
saúde e a doença, a vida e a morte. (...)

A revista italiana Poesia, “Mensile
internazionale di cultura poética”,
nº 324, edição de março, dedica a
capa e o texto de abertura a Carlos de
Oliveira. Título comum: “L’ostinato
rigore”. O texto é da autoria da bem
conhecida e prestigiosa lusitanista,
e não só, Giulia Lanciani, profª de
literaturas portuguesa e brasileira
na Universidade de Roma Três (e
em outras universidades), titular da
cátedra José Saramago, autora de uma
larga obra, mormente sobre a nossa
literatura de várias épocas, e tradutora
de vários escritores da nossa língua,
doutorada honoris causa pela Un. de
Lisboa e pela Nova. Ao seu artigo,
de cinco páginas, sobre o autor de
Micropaisagem, seguem-se 14 páginas
de poemas de Carlos de Oliveira, por
si selecionados e traduzidos para o
italiano – traduções que aparecem de
par com os originais em português.
Os poemas vão do longo “Descida
aos infernos”, do livro homónimo de
1949, até a
“Chave”, do
seu último
título de poesia, Pastoral,
de 1977. A
revista Poesia
é editada
pela Onlus
Italian Poetry
Foundation.

para permitir que os dançarinos
andassem lateralmente pelas
paredes, ou para que um homem
descesse a fachada de um prédio
nova-iorquino. Uma das peças mais
emblemáticas dela é justamente “A
man walking down the side of a
building” (1970).
Na ausência de música, Brown
precisava encontrar outras
estruturas de composição. Uma
maneira foi criar planos de jogo.
Rulegame 5 (1964), por exemplo,
contava com cinco intérpretes em
sete fileiras; a regra era que cada
intérprete só podia mover-se entre
as linhas quando o número dos que
estavam à frente era menor do que
na linha de trás. O mecanismo era
simples, mas os padrões produzidos
eram complexos.
Depois, Brown usou
princípios matemáticos de
adição e multiplicação. Com
as “Accumulating Pieces”,
ela complexificaria o sistema
de repetição de movimentos,
associando novos pequenos
movimentos ao padrão inicial.
Em muitas das suas obras,
Brown revelaria mais nitidamente
a influência de John Cage, Merce
Cunningham e Robert Dunn. O
espetador podia ver quer partículas
de matéria (bailarinos) quer ondas
de energia (coreografia). Set and
Reset (1983) é uma das mais famosas

destas, com acompanhamento
musical de Laurie Anderson e
elementos plásticos de Robert
Rauschenberg. Aqui os dançarinos
parecem deslizar, construindo
campos de força, e combinando
regras rigorosas com o que parecem
ser encontros casuais.
No final dos anos oitenta, passou
para um ciclo de “bravura”, como
ela diz, com peças como Newark
(1987). De certo modo ela voltou
a um estilo minimalista – a um
ponto zero – com gestos mais
suaves e mais figurativos. Também
nesta altura Brown começou
a coreografar sobre músicas
existentes, primeiro Bach (em M.O
de 1995), e Webern (em Twelve Ton
Rose de 1996), compositores que a
entusiasmavam pelo rigor formal.
Mas foi também atraída pela ópera,
nomeadamente pelo Orfeu de
Monteverdi, que coreografou em
1998.
Trisha Brown foi sempre
uma coreógrafa capaz de
compor rigorosamente, quase
matematicamente. Ao mesmo
tempo, ao longo da sua carreira,
ela desafiou a gravidade, não para
replicar a dança como um artifício
da vitória sobre o peso, uma espécie
de celebração do voo, mas antes para
mostrar como a gravidade podia
ser usada para trabalhar diferentes
direções de composição.J
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O Martinho
vai ao teatro.
O que é o teatro, e como se faz? Porquê ir ao teatro?
Num diálogo imaginário com Martinho, um adolescente
que vai asssistir pela primeira vez a uma representação
teatral, Jean-Pierre Sarrazac, ensaísta e dramaturgo francês, responde a estas perguntas numa viagem pelas ideias
estéticas e filosóficas que marcaram a história do teatro,
demonstrando a sua capacidade de gerar emoções e
reflexões sobre a condição humana. Acompanhando a
sensibilidade e o rigor científico de Sarrazac, Vou ao
Teatro Ver o Mundo tem um original registo gráfico
com design e ilustração de Abigail Ascenso. Obra destinada a todos os públicos, mas especialmente dedicada
ao juvenil, com um glossário de apoio à sua leitura, é uma
edição conjunta do TNSJ – Teatro Nacional São
João e da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

VOU-AO-TEATRO-VER-O-MUNDO-254x300_JL.indd 1
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Festival Literário da Madeira
Ventos de escritas
A Nobel bielorrussa Svetlana Alexievich acabou por não aterrar na ilha, mas nem por isso o Festival
Literário da Madeira deixou de ser um sucesso. Ao longo de cinco dias por ali passaram nomes como o
americano Adam Johnson (booker prize), a irlandesa Eimear McBride, os angolanos Pepetela e Ondjaki,
a brasileira Tatiana Salem Levy ou os portugueses Valter Hugo Mãe, Frederico Lourenço, Daniel Jonas,
Viriato Soromenho-Marques, Miguel Sousa Tavares, entre tantos os outros. O JL acompanhou o festival
e entrevistou o escritor brasileiro Marcelino Freire, que acaba de lançar o romance Nossos Ossos

o
Manuel Halpern

O vento é um elemento literário
com amplas propriedades poéticas.
Mas, no caso do Festival Literário
da Madeira (FLM), foi o principal
antagonista, em termos prosaicos.
Foi o seu sopro inconstante que
impediu Svetlana Aleksiévitch de
aterrar na ilha para a tão aguardada
sessão de abertura. A organização
orgulhava-se de, pela primeira vez,
trazer um Prémio Nobel à ilha. Fica,
pois, para uma melhor oportunidade, talvez no próximo ano. A
escritora bielorrussa fez questão de
transmitir a mensagem que talvez
em 2018 a meteorologia possibilite
o encontro. Talvez.
Não se pode dizer que Svetlana não
tenha tentada. Abordou a pista três
vezes, mas teve sempre que voltar
para trás. Aliás, a ventania ia levando o festival pelos ares. A situação
esteve tão complicada que a organização chegou a considerar mesmo
cancelá-lo. Mas nos dias seguintes,
sempre em árduas negociações com
Zéfiro, dia após dia, o festival foi-se
fazendo, com os convidados a
chegar com maior ou menor atraso.
Havendo espaço até para situações
caricatas: havia tal ansiedade em
conhecer a Nobel, que até houve
quem, na ausência da escritora,
pedisse um autógrafo a José Mário
Silva, jornalista do Expresso que a
entrevistou em Minsk. Ele próprio,
de resto, se viu, à última da hora,
incluído numa mesa redonda sobre
poesia, em substuição de Pedro
Mexia, que se ausentou por motivos
de ordem não metereológica.
A desilusão notória da equipa
pela ausência de Svetlana foi, de
resto, bem contornada pelo escritor
brasileiro Marcelino Freire, ele
próprio curador de uma festa literária em São Paulo. Perto do final

Sessão de encerramento Da esq.ª para a dt.ª Adam Johnson, Paulo Moura e Miguel Sousa Tavares

da sua sessão com Valter Hugo Mãe,
Marcelino disse-se investido dos
poderes videntes de ‘Mãe Celina” e
fez a previsão de que estava presente
na sala um futuro Prémio Nobel. E
apontou logo, como possibilidade
mais provável, o nome de Pepetela.
Na ausência de Svetlana, o
escritor foi mesmo uma das estrelas
do festival. Aliás, a sua mesa com
Ondjaki, moderada por Fernando
Alves, herdou as honras da abertura.
Pepetela mostrou-se relativamente
reservado, falando dos seus livros
e dos seus métodos de escrita.
Assumiu-se como romancista,
explicando que só escreve contos
por encomenda. Confessando até
algum alívio pelo facto de se ter
desobrigado do compromisso de
escrever crónicas regularmente.
Curiosamente, grande parte da
conversa incidiu em Mayombe, o seu
terceiro romance, passado em plena
guerra. Pepetela, que foi guerrilheiro, fez questão de relativizar a
componente autobiográfica.
Sempre com humor e respeito, com uma moderação animada
de Fernando Alves, que também
nasceu em Angola, alimentou-se

“

Cheguei à conclusão
de que ninguém sabe o
que se passa na Coreia
do Norte, nem sequer
os norte-coreanos
Adam Johnson

uma espécie de rivalidade entre a
Benguela de Pepetela e a Luanda de
Ondjaki, um contraste entre dois
mundos em velocidades díspares. O
que não deixa de ser curioso é que
ambos os escritores vivem atualmente no Brasil.
Em relação ao regime angolano,
que ambos já criticaram, trataram
no debate de desfazer alguns excessos. Pepetela afirmou, por exemplo,
que em Angola nunca houve censura de livros de ficção, ao contráro
daquilo que acontece, por exemplo,
com os jornais. Ondjaki corrobora
que nunca sentiu qualquer pressão
do género, sendo que os seus livros,
mesmo os mais contestatários,

como Os Transparentes, estão à
venda até nos supermercados.
Pepetela e Ondjaki repetiram a
sessão, mas não conteúdo, no dia
seguinte, no impresionante Centro
Cultural da Calheta - um museu
com uma arquitetura deslumbrante,
que tem no acervo obras de Vieira
Silva, Joaquim Rodrigo, Lourdes
Castro, René Bertholo, entre outros.
A sala encheu-se de alunos do secundário. O debate, com moderação
de João Céu e Silva, nem sempre se
soube adaptar à idade da plateia.
No final, um momento insólito. Foi
anunciado que Pepetela apresentaria o mais recente livro de Ondjaki:
uma pequena história infantil, com
o título O Convidador de Pirilampos
(Caminho). Vimos Pepetela, muito
atrapalhado, a folhear o livro à pressa, dizendo que assim de repente a
única coisa que poderia dizer é que
“são bonitos os desenhos” (da autoria de António Jorge Gonçalves).
Enfim, nada que não se resolvesse.
A história da história do livro ficou
contada e os estudantes revelaram-se preparados para a conferência,
com algumas perguntas em carteira.
Enquanto Pepetela e Ondjaki

J

viajavam até à Calheta, outros
dois escritores, Valter Hugo Mãe e
Marcelino Freire, viajavam para o
Machico, também para um encontro
com alunos de escolas, que serviu
de aquecimento para o debate do
serão. Marcelino é um dos mais
badalados contistas brasileiros que,
com o seu primeiro romance Nossos
Ossos (Ed. Nova Delphi) chega
finalmente ao público português.
Valter, que o conhece há mais de
uma década, escreveu o prefácio,
onde sublinha a qualidade da escrita
do brasileiro. Ambos se mostraram
animais de palco, tendo inclusive o
cronista do JL merecido aplausos,
sobretudo pela sua defesa da democracia e dos direitos do homem,
ainda na ressaca das polémicas
declarações de Rentes de Carvalho,
que se revelou 'votante' da extrema
direita holandesa. E, inevitavelmente, a conversa também se encaminhou para o Brasil de Michel Temer
e o clamoroso recuo das políticas
sociais. Marcelino afirmou ter uma
preguiça de escrever, e que toda a
sua escrita parte de uma dor. Valter,
por seu lado, em vez de dor falou em
incómodo. Se não estou a escrever
um romance não sei fazer outra coisa, não me sinto justificado perante
a vida. No final da sessão, no foyer
do Teatro Baltazar Dias, o escritor
português apresentou com eloquência o livro do brasileiro.
A dificuldade em aterrar no
Aeroporto de Santo Cruz, devido aos
ventos, foi um tema transversal ao
festival, até porque de alguma forma
o condicionou. Na sessão de sexta-feira, dedicada à poesia, a presença
de Daniel Jonas esteve por um sopro.
Pelo que, a organização, preventivamente, convocou Inês Fonseca Santos
para o substituir. O palco esteve assim
invulgarmente cheio, com os dois,
mais José Mário e Maria Fernandes,
poetisa madeirense. Foi dos debates
que mais se manteve no tema proposto, uma frase de Anthony Burgess:
“Ser deixado sozinho é a coisa mais
preciosa do mundo moderno”. Todos
convergiram em torno da necessidade
da solidão da escrita e tempo para a
leitura da poesia, tanto como para a
escrever. Jonas, que também é tradutor, realçou o gosto pelo lado lúdico
da escrita, trabalhando em dois registos aparentemente antagónicos: a
métrica fechada e a métrica livre. José
Mário, por seu lado, falou da lentidão
da escrita e do desafio de encontrar o
verso perfeito.
O dia terminou com um concerto de Teresa Salgueiro, que se
mostrou em grande forma e na
companhia de excelentes músicos.
Inevitavelmente foi mais difícil a
aceitação do novo reportório (até
pela fraca qualidade das letras), mas
o público delirou com a revisitação
de temas dos Madredeus e versões
de música portuguesa (José Afonso,
Amália…) e latina.
O dia de encerramento teve três
debates. Logo de manhã, Viriato
Soromenho-Marques e Frederico
Lourenço falaram do versículo da
Carta de São Paulo aos Coríntios
“Tudo é permitido mas não me
deixarei ser controlado por nada”.
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Talvez devido à formação dos intervenientes, o debate pautou-se por
um estilo mais académico.
Ao início da tarde, um dos momentos mais aguardados: a premiada
escritora irlandesa Eimear McBride
conversou com Tatiana Salem Levy,
jovem escritora brasileira residente
em Lisboa, a mote da frase de Júlio
Cortázar: “A linguagem é uma das
prisões mais terríveis e está sempre à
nossa espera”. A própria escrita esteve
assim logo de início em debate, com
toda a justificação, porque são escritoras que trabalham muito a linguagem,
sobretudo a irlandesa que no seu livro
Uma Rapariga é uma Coisa Inacabada,
inventa de forma algo radiical uma
escrita, com um recurso constante
ao ponto final (chega a haver pontos
a cortar palavras). A conversa, com
moderação de Ana Daniela Soares,
acabou por derivar para a violência
sobre as mulheres, que é tema comum
ao livro de McBride e ao último de
Tatiana, Paraíso.
Como é costume, um final em
alta: Adam Johnson (AJ), Prémio
Pulitzer em 2003, à conversa com
Miguel Sousa Tavares (MST), sobre
Loucura. Johnson é a o autor do livro
Vida Roubada, um romance passado
na Coreia do Norte, que demorou
nove anos a escrever. De início, o
moderador, Paulo Moura (que também lançou o seu mais recente livro),
chamou a sessão para a literatura e a
web, tema geral do festival que quase
não foi abordado (a exceção foi o discurso inaugural do diretor, Francesco
Valentini). Ambos explicaram a
forma como a tecnologia lhes era útil.
No caso de AJ foi mesmo essencial
para a investigação sobre a Coreia e o
contacto com dissidentes do regime.
MST revelou pessimismo em relação ao futuro do ofício de escritor,
perante a feroz concorrência tecnológica, Johnson mostrou-se mais
otimista. Sobre a loucura pouco se
disse. Falou-se mais dos métodos de
investigação. MST afirmou que a sua
formação jornalística o obrigava a ser
fiel aos factos, contando um episódio
curioso: num debate com Chico
Buarque perguntou-lhe como pôde
escrever Budapeste sem nunca ter ido
à Hungria. Chico respondeu-lhe que
ele também escrevera Rio das Flores
sem nunca ter ido ao século XIX.
O caso de Johnson é todavia
mais extraordinário. O escritor
americano, com físico de porteiro
de discoteca, fez um extraordinário
livro sobre um misterioso país onde
só esteve uma semana. “Cheguei
à conclusão que ninguém sabe o
que se passa na Coreia do Norte,
nem mesmo os norte-coreanos”. E
revelou que a secretária de Estado
Hillary Clinton recomendou a leitura de Vida Roubada ao pessoal do
seu gabinete, como forma de melhor
entender o regime de Pyongyang.
Neste caso é a ficção que procura a
todo o custo adivinhar a realidade.
Mas é uma ficção realisticamente
bem trabalhada, com nove anos
de investigação obsessiva. Enfim,
uma loucura quase tão grande como
querer aterrar na Madeira a todo
o custo, mesmo quando sopram
ventos adversos.J
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Marcelino Freire
Um romance carpideiro

Marcelino Freire Os meus contos são gritados

Contista, romancista e diretor do
festival Parada Literária de São Paulo,
Marcelino Freire, 50 anos, é uma voz
irreverente na literatura brasileira
contemporânea. A sua escrita faz-se
de uma estreita cumplicidade com
o teatro e a música. E o seu conto
Trabalhadores do Brasil tornou-se
famoso depois de ter sido interpretado
por diferentes músicos. Nascido em
Sertânia, uma cidade pobre do interior
de Pernambuco, o mais novo de nove
irmãos, mudou-se, com a família,
primeiro para a Bahia e depois para
São Paulo, onde atualmente reside.
Mas a paisagem deserta da Sertânia
corre-lhe nas veias, como se pode ver
neste Nossos Ossos, o seu primeiro romance, que recebeu o prémio
Machado de Assis 2014, e que agora é
editado em Portugal pela Nova Delphi.
O JL encontrou-o no Funchal, onde
ele funcionou com uma das grandes estrelas do Festival Literário da
Madeira, falou consigo sobre os livros,
as artes e a vida.
JL: Tem vários livros de contos e agora,
finalmente publica o seu primeiro
romance. É devida a essa prática de
contista que o romance é feito de
capítulos e uma escrita fragmentária?
Marcelino Freire: Já lancei 25 livros de
contos e há muito que queria escrever
um romance. Quando escrevo um
conto, parto de uma frase que me
marca e a partir daí vou descobrindo
o resto. Abortava sempre o romance
porque abordava-o como se fosse um
conto. Ao escrever um romance ia fazendo a mesma coisa. Mas chegava ali

“

Um escritor nunca terá
palavras suficientes
para descrever a falta
que uma pessoa faz,
mas a unidade, os
silêncios, a pulsação,
talvez o possam
transmitir
à página 70 e não avançava. Costumo
dizer que o drama do romancista é a
página 70, porque você tenta e tenta
e nada. Perdi-me e abortei vários
romances. Porque eu também não
queria fazer batota, não queria chegar
ao romance como uma colagem de
contos, queria uma história única…
Até que finalmente conseguiu...
Consegui com Nossos Ossos e a história de Heleno de Gusmão. Contudo,
não abandonei o fôlego curto, porque
foi a forma que encontrei para chegar
ao final, para atravessar o Canal da
Mancha. Venci o romance, mas com
o fôlego do conto, para poder respirar
entre capítulos. Outra das minhas
grandes dificuldades foi encontrar
o tom. Porque os meus contos são
gritos. Os meus personagens dão vexame. Não costumo ter um cenário ou
uma descrição da indumentária. As
personagens vestem o grito, vestem
a fala...

Isso é muito teatral…
Sem dúvida, a minha escrita é feita
acima do teatro. Houve uma época que
eu quis ser ator. E fiz teatro dos 9 e 19
anos, até que descobri que não tinha
talento. Mas apercebi-me daquela fala,
daquela generosidade do ator. Ser ator
é uma profissão muito generosa: pega-se numa palavra que está num texto
e dá-se-lhe corpo e voz, projeta-se
essa fala para a plateia, mas nunca se
assiste ao que se está fazendo. Por isso
é que eu gosto muito da palavra falada.
O meu personagem principal é sempre
a palavra.
E também quis gritar este romance?
Sim, de início tentei gritá-lo. Só que
cheguei a determinada altura em que
descobri que estava a gritar demasiado. E quem grita demasiado não é ouvido. Então aproximei-me do silêncio.
Digo, a brincar, que quem escreveu os
meus contos foi a minha mãe, que era
uma mulher tragicómica, virada para
fora. Para escrever o romance tive que
me aproximar do silêncio do meu pai,
um silêncio que gritava.
Uma escrita simples mas muito
cuidada, como a trabalhou?
O livro vem de uma primeira frase,
um verso de um tema popular: “O
meu boi morreu/ que será de mim/
manda buscar outro lá no Piauí”. Só
alterei para “o meu boy morreu”.
Fiquei então a pensar “quem seria
esse boy?”. Depois, socorri-me da
minha história, e dos nomes dos ossos,
para não me perder na escrita como
havia acontecido noutras tentativas

Trabalhadores
do Brasil
Enquanto Zumbi trabalha
cortando cana na zona da mata
pernambucana
Olorô-Quê vende carne de
segunda a segunda ninguém vive
aqui com a
bunda preta pra cima tá me
ouvindo bem?
Enquanto a gente dança no bico
da garrafinha Odé trabalha de
segurança
pega ladrão que não respeita
quem ganha o pão que o Tição
amassou
honestamente enquanto
Obatalá faz serviço pra muita
gente que não
levanta saco de cimento tá me
ouvindo bem?
Enquanto Olorum trabalha
como cobrador de ônibus
naquele transe
infernal de trânsito Ossonhe
sonha com um novo amor pra
ganhar 1 passe
ou 2 na praça turbulenta do Pelô
fazer sexo oral anal seja lá com
quem for
tá me ouvindo bem?
Enquanto Rainha Quelé limpa
fossa de banheiro Sambongo
bungo na lama
e isso parece que dá grana
porque o povo se junta e aplaude
Sambongo
na merda pulando de cima da
ponte tá me ouvindo bem?
Hein seu branco safado?
Ninguém aqui é escravo de
ninguém”

de romance. A minha pretensão foi
fazer um livro arqueológico. Convidar
o leitor a montar o esqueleto. Por isso
dei aos capítulos o nome de estruturas
ósseas. Isto significa que a arrumação
às vezes é pouco lógica, há capítulos
baralhados no tempo, para que o leitor
possa montar o puzzle.
Os próprios capítulos são escritos com
um sentido de ritmo impressionante,
que revela um cuidado especial com a
pontuação...
No microssistema, nos parágrafos,
também há a ideia de montar o corpo.
O recurso é a vírgula. Até porque
me aborrece muito nos diálogos a
constante repetição de expressões
como “ele disse” ou “ele respondeu”.
E assim encontrei uma solução alternativa. Mas as vírgulas, nesse sentido
arqueológico, como que escavam
o texto, para desenterrar o corpo,
ressuscitando a história. Eu procuro a
pulsação do livro. Além disso, reza-se
com vírgulas. E, ao ler este livro, é
como se se estivesse rezando pelo
corpo do rapaz.
É uma questão musical.
A escrita também é música. As
palavras que entram compõem uma
unidade também sonora. As que não
pertencem a isso, deito fora. Quando
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TEMPORADA
2016 — 2017

Espiritualidade
7 ABRIL 21:30h

ALMADA, TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM BENITE

9 ABRIL 17h

LISBOA, CENTRO CULTURAL DE BELÉM

Ludwig van Beethoven
Concerto para violino e orquestra
em Ré maior, op. 61

James MacMillan

Seven last words from the cross

Violino e Direção musical (obra de Beethoven)
Henning Kraggerud
Direção musical (obra de MacMillan)
João Paulo Santos
ELEMENTOS DO
CORO DO TEATRO NACIONAL DE SÃO CARLOS
Maestro Titular Giovanni Andreoli

ORQUESTRA SINFÓNICA PORTUGUESA
Maestrina Titular Joana Carneiro

Parceiro para a comunicação

© Robert Romik

www.orquestrasinfonicaportuguesa.pt
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termino, eu leio o livro em voz alta,
para perceber se tudo funciona bem,
se tudo soa bem. Sou muito guiado
pelas costuras sonoras do Sertão, onde
nasci. Este livro é uma ladainha, é
carpideiro.
O conto Trabalhadores do Brasil
poderia mesmo ser uma música rap.
Até tem refrão…
Sim, inclusive fiz uma participação
com este tema no disco do Emicida,
um rapper muito conhecido no Brasil.
O texto também é dito pelo Lirinha,
que é outro grande músico brasileiro;
foi gravado no último disco do Cordel
Encantado (que deverá sair em breve).
Muitos dos meus contos são transformados em peças musicais, às vezes
mesmo no teatro.
São sempre explorações interiores? Ou
costuma fazer algum tipo de pesquisa
para escrever?
A pesquisa é sempre da palavra.
Por exemplo, para escrever o
romance, cerquei-me de livros de
anatomia. Só que não me pergunto
pelas funções ou localizações dos
ossos, porque do que eu gosto é das
palavras. Assim, quando precisava
de um nome de um osso, olhava
para o livro, mas a minha escolha
prendia-se com o som. Não queria
saber se era um osso mais ou menos
importante, apenas ter a certeza que
sonoramente fazia sentido no livro.
Ele vem do estado científico para o
estado artístico, para que possa até
ter outros significados, além daquele
significado médico, técnico, fechado. O escritor nunca terá palavras
suficientes para descrever a falta
que faz uma pessoa, mas a unidade, os silêncios, a pulsação, talvez
transmitam essa falta. Depois,
quando termino o livro, releio, vejo
se há muitas palavras repetidas.
Faço uma leitura só por causa dos
verbos. Gosto de procurar os verbos
morcegos, que são aqueles que nunca visitamos, mas quando se cutuca
um vem logo outro atrás. Uma das
coisas que fui ver foi a trajetória do
cinzeiro ao longo do romance. Há
muita obsessão e muita loucura.
Também aborda o contraste, que faz
parte da sua história, entre São Paulo,
onde vive, e Sertânia, onde nasceu.
Para não perder o romance, cerquei-me da minha história. Eu não sou
Heleno de Gusmão. Mas quando ele
chega na rodoviária, estou chegando
com ele. Porque também cheguei a São
Paulo em busca de um grande amor,
cheguei acreditando e me dei mal. Eu
também sou aquele garoto, que tem
oito irmãos e brincava com os ossos.
É a partir de mim que nasce Heleno
de Gusmão. Eu tive que enfrentar São
Paulo. E transformei-a numa cidade
possível. O escritor é uma nascente
de um rio, tudo nasce dele. No Brasil,
quando saiu o livro, perguntaram-me
se era autobiográfico. Eu disse que
não, mas que talvez fosse autopornográfico (risos). Houve um leitor que
me disse que depois disso foi ler o livro
em busca de pornografia e não achou
nada. Eu respondi-lhe: “É para você
ver como a minha vida é triste…”
(risos). J
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OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

Paula de Sousa Lima
Um romance extraordinário

O

Salvos dois gémeos da mortandade, levados para a cidade
Paraíso, finalista do Prémio Leya
pelo sacerdote, os capítulos intermédios descrevem dramática
do ano transato, de Paula de Sousa
e realisticamente, a luta insana de ambos para, separados
Lima (PSL) acabou de sair para
em duas instituições religiosas, sobrevivendo, regressarem
os escaparates. A autora já tinha
ao Paraíso, bem como aos braços um do outro. Fora por este
publicado esta década Os últimos
motivo, mas aplicado a seus pais, que o Paraíso fora destruído.
Dias de Pôncio Pilatos (2011) e Mas
Tratava-se de incesto, pensava o povo, pecado maior, mas
Deus não dá licença que partamos
não o era, sim de um destino genético para o amor, um
(2013), de que fizemos a recensão
amor que superava a mera paixão humana entre dois sexos
no JL, bem como outros livros em
diferentes, um amor marcado pela natureza (genética) e
editoras açorianas, que não lemos.
por deus, que, de tão imenso, se tornara superior ao amor
Tivemos então o cuidado de alertar o leitor para o facto – a
humano. Tratava-se de um amor divino, entre seres angélicos
merecer destaque – de que a autora desenvolvia “uma espécie
e celestiais que, nos antigos povos,
de eco estético, tanto no trabalho narrativo
excluía o tabu do incesto, como entre
quanto na composição da estrutura do
Cleópatra e o irmão Ptolomeu, ou,
romance. Com efeito, a autora é dotada
outra hipótese, mais filosófica, de
de um estilo que, paradoxalmente,
origem platónica (Fedro), tratava-se
cruza a retórica lírica e épica do texto
completar o ser humano perfeito pela
de Saramago com a composição formal
união espiritual e física entre os dois
do texto de António Lobo Antunes
géneros atualizando a Androginia, o
(ausência de princípio e fim de parágrafos,
ser primitivo único e integro possuidor
reiteração de frases/símbolo, modeladoras
dos dois sexos, aquele que substitui o
da personagem ou da situação…)”.
desejo da(o) outra(o) pelo desejo de si
Evidenciando a continuidade estilística de
mesmo. E Laura e Lourenço desejamPSL, podemos hoje registar exatamente o
se mutuamente como a si próprios,
mesmo juízo para O Paraíso.
não se consciencializando distintos e
Porém, O Paraíso acrescenta um
separados.
elemento distintivo no interior daquela
Finalmente, nos últimos capítulos,
continuidade estilística: Os primeiros
consubstancia-se a expressão lírica,
capítulos desenvolvem-se no interior de
substancialmente lírica, deste amor
uma épica popular, os últimos segundo
sagrado/divino ou andrógino (as duas
um extremado lirismo e os capítulos
hipóteses são possíveis) através da
intermédios ostentam um dramatismo
descrição da chegada dos dois gémeos
realista. Ou seja, de um modo totalmente
ao terreno do Paraíso, em momentos
extraordinário, no mesmo romance
diferentes, como se, com a sua chegada,
a autora pratica ou faz uso dos três
o destino se cumprisse inexoravelmente
géneros literários básicos, algo de quase
Paula de Sousa Lima
e, naturalmente, o romance se fechasse
inverosímil. Pressupomos que o estatuto
no exato espaço onde começara.
de finalista do Prémio Leya atribuído a O
Outra hipótese de leitura, de
Paraíso adveio desta imensa plasticidade
natureza mítica, residiria na conceção de que, por via de um
estética.
labirinto cruzado de metáforas e metonímias, o romance
Nos primeiros capítulos, o povo de uma aldeia, levado por
exprimiria a totalidade história mítica da humanidade: o
uma “sanha” maligna, comete uma mortandade, avançam
Paraíso (Laura e Lourenço e, antes, os seus pais, figurariam
para a casa do pecado incitando-se mutuamente, elevando
Adão e Eva), a Queda (narrada nos primeiros capítulos), com
cada vez mais alto a voz e a “sanha”. O tom é épico, ainda
a introdução do mal e da violência no seio da humanidade
que popular (ao modo de Crime da Aldeia Velha, de 1959, de
(Abel e Caim), e, finalmente, a Redenção ou Salvação pela
Bernardo Santareno). A chacina coletiva acompanha-se de
união espiritual e física entre os dois gémeos.
um luar pleno e do rechinar das labaredas nos
É, sem dúvida, uma boa hipótese de leitura
archotes, povo comandado por Álvaro Bouça
do romance. Épica a Queda, dramática a
e Ascensão, seres da perfídia e da inveja. As
sobrevivência, lírica a salvação redentora.
vozes alteiam-se, aproxima-se o povo da casa,
Escrever um romance atravessado pelos três
que incendeia e assassina os seus habitantes. O
géneros literários básicos significa, hoje, século
momento torna-se épico, não porque glorifique
XXI, criar um novo estatuto para o texto, uma
heróis, como o antigo epicismo, mas porque são
espécie de barroco estético em que predomina
desencadeadas forças excecionais, condutoras de
o assimetrismo textual (ora épico, ora
efeitos únicos (a destruição de uma casa, de uma
dramático, ora lírico), a linguagem refinada,
família a viver “em pecado”, a aniquilação de um
afastada (na descrição) do vernáculo, da
lugar que o primitivo dono, um soldado francês,
clareza clássica ou de uma linguagem popular.
designara por “o paraíso”) que para sempre
É justamente este barroco, ressaltado em O
permanecerão da memória da aldeia, marcando-a
› Paula de Sousa Lima
Paraíso, que na recensão de Mas Deus não dá
memoravelmente, ainda que, por negatividade, se
O PARAÍSO
licença que partamos tínhamos classificado de
faça sobre o episódio um rotundo silêncio, menos
Casa das Letras, 261 pp., 16,90 euros
“barroco pós-moderno”.J
Ana, a parteira, e o padre Engrácio.
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PALAVRA DE POESIA

António Carlos Cortez

David Mourão-Ferreira
Um lúcido lugar

N

ascido em Lisboa
a 24 de fevereiro
de 1927, David
Mourão-Ferreira
(DMF) teria feito,
há dias, 90 anos
(faleceu a 16 de junho de 1996).
Prof. da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, tendo,
entre 1957 e 1963, organizado
e regido a cadeira de Teoria da
Literatura, deve-se ao ensaísta
de Tópicos de Crítica e de História
Literária (União Gráfica, 1969) as
primeiras reflexões sobre o New
Criticism.
Personalidade multifacetada,
nele encontramos, para além do
agudo crítico e ensaísta, uma das
mais importantes vozes poéticas
da segunda metade do século;
um contista e romancista de fino
recorte, denso na forma como
constrói as personagens, versátil
na arte do diálogo, profundo
na análise da psicologia. Quem
não lembra as quatro mulheres
de As Quatro Estações (1980), ou
essa enigmática Y de Um Amor
Feliz (1987), ou ainda a ironia
dos narradores diversos que
deambulam pelos bosques das
ficções em textos como “E aos
costumes disse nada” ou em Os
Amantes e outros contos (1974)?).
Também cronista – magistrais
as lições que nos deixou em
Discurso Direto (1969) ou em
Ócios do Ofício (1989) - em DMF
encontramos ainda o dramaturgo
(para além de Contrabando,
publicado na revista Graal, nº 2,
de junho-julho de 1956, registese a peça O Irmão, de 1965,
considerada por Luiz Francisco
Rebello um modelo de texto
dramático) e o divulgador da
poesia. Professor marcante para
tantas gerações de alunos, David
colaborou com a RTP em 1961,
apresentando o seu Imagens da
Poesia Europeia (com chancela
das Realizações Artis, em 1972),
cujos conteúdos vieram depois a
ser compilados em três volumes
especiais da revista ColóquioLetras, quando dirigida por Joana
Morais Varela, com o título Vozes
da Poesia Europeia (nºs 163-165 –
janeiro/dezembro de 2003) .
Para além de tudo isto,
recordemos ainda Jogo de
Espelhos (1993), um híbrido
literário onde poesia e diário,
sentença e memorialismo se

David Mourão-Ferreira ‘Uma das mais importantes vozes poéticas da segunda
metade do século’, que faria agora 90 anos

misturam ou esse breve livro,
Magia Palavra Corpo (1993),
onde certa dimensão política
de DMF se repercute em textos
sobre o futuro da língua e cultura
portuguesas. Na verdade, para
quem foi secretário de Estado
da Cultura entre 1976 e 1979, e
diretor do Serviço de Bibliotecas
Itinerantes da Fundação Calouste
Gulbenkian entre 1981 e 1996,
num continuado esforço para,
na ressaca da Revolução, e em
período de recessão económica,
fazer chegar os livros ao maior
número de leitores possível,

“

A sua obra revela,
além da melhor oficina
poética da década de 50,
um dos mais profundos
modos de interpretar
os grandes enigmas da
vida: o amor, o tempo,
a memória, o sexo, a
própria poesia

nunca a dimensão de intervenção
cívica se separou de uma forma
romanesca ou poética de ver
e viver a vida. Interventivo
(foi dos intelectuais que, em
1991, se manifestou contra as
alterações da grelha televisiva do
canal do Estado, considerando
irresponsável a secundarização
do papel educativo que à RTP
cumpre realizar), republicano,
desde cedo se irmanou com
a figura de Paul Valery, mas
também com Almeida Garrett,
mestres do seu percurso
intelectual.
Mas, evocando-o hoje,
sublinhemos o facto simples
de o novelista de Gaivotas em
Terra ser, em primeiríssimo
lugar, poeta. A sua obra, hoje
compilada no volume editado
pela Presença (a reeditar,
urgentemente, com nova capa
de Francisco Simões e o devido
aparato crítico: o prefácio de
Eduardo Prado Coelho e leituras
novas, de forma a que David
chegasse aos mais jovens),
revela, para além da melhor
oficina poética da década de 50
(assim o viram diversos críticos,
com especial relevo para Jorge
de Sena), um dos mais profundos
modos de interpretar os grandes
enigmas da vida: o amor, o
tempo, a memória, o sexo, a
própria poesia.
Poder-se-á olhar para o
itinerário poético do autor de Os
Quatro Cantos do Tempo (1958)
como caminho permanentemente
minado por aquilo que, como
bem viu Vasco Graça Moura
em A Mestria de Eros, torna
coincidentes o desejo de amor
e o desejo do desejo. Como
organismos vivos, os livros de
poesia de DMF, em particular
as recolhas que fez (Lira de
Bolso, 1969 e As Lições do Fogo,
1976), devem ser lidos como
séries de histórias ou séries
de ciclos (Sonetos do Cativo é
paradigmático) em torno dos
quais aquele “desejo do amor que
se mantém desejo” (René Char),
por vezes se eclipsa e cai no
remorso das “furtivas ligações”,
outras vezes atinge uma mágoa
e ansiedade que, porventura,
o Cancioneiro de Natal põe a
descoberto.
Voz do erotismo, sem dúvida,
a verdade é que a isso não

J

devemos reduzir os seus poemas.
Há neles, frequentemente, o
repúdio pela vida mecânica
e bélica (o poema "Capital" é
exemplar, bem como o magistral
Do Tempo ao Coração, revisão
dos séculos banhados a sangue,
saliva, guerra e vileza), a
vontade de viver livremente o
fogo de amor, celebrando, com
Cecília Meireles, a arte de ser
poeta, amando. Trabalhador
incansável do verso, potenciando
os jogos de significante (as
aliterações, as assonâncias, as
paronomásias, mas também, ao
nível da frase, a elipse e subtis
hipérbatos, sem esquecer as
antíteses, os paradoxos e os
oxímoros), a verdade é que há a
descobrir em David a dimensão
sui generis do seu classicismo
e à luz da qual cada livro se
estrutura como um templo grego
ou latino, desde a disposição
dos textos à numeração deles
no compósito alquímico ou
pitagórico que perseguem. Teresa
Martins Marques, responsável
pelo espólio do escritor, isso
mesmo destaca, lembrando as
reminiscências cabalísticas e
dantescas de diversos volumes de
poesia.
Como sistema de vasos
comunicantes, a obra poética
de DMF é, em si mesma, uma
constante dedicatória a Lisboa,
a Itália, à Grécia, matriz de uma
forma de ver o mundo que hoje
é quase extinta. Uma constante
celebração do milagra de estar
vivo, como disse nos seus últimos
dias. Ao exaltar o corpo, certo
é que, à medida que avançamos
na diacronia dos seus versos,
à "primavera adolescente"
do amante mergulhado na
Tempestade de Verão dos iniciais
encontros erótico-sensíveis
se sucede uma voz que mais
agudamente se questiona sobre
a morte, o tempo, a perda.
Momentos há em que o debate do
eu consigo próprio é lancinante:
"Fujo de mim Atinjo-me adiante/
nesta sombra enlaçada com a
tua/ nesta garra de fumo que se
expande/ mas que vai colocar-te
na cintura/ um cilício de cílios
todo em sangue/ uma teia de
fogo toda espuma", escreve em
"Adagietto".
No limite, se hoje o
lembramos (em tempo de
balanços vários que, de 2015
a 2017, nos levam a lembrar
Orpheu, Mário Dionísio e
Vergílio Ferreira, Almada e
Sá-Carneiro, entre outros),
é porque nos parece que,
sobre a poesia do autor de In
Memoriam Memoriae (1962) tem
caído algum esquecimento.
A revista Relâmpago, no seu
número de 2009, terá sido dos
últimos gestos de homenagem
ao poeta. Faria 90 anos, David
Mourão-Ferreira, e «por vezes,
por vezes... ah!, por vezes!» é
preciso recordar quem tanto deu
à literatura portuguesa ao longo
de tantos anos. J
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João de Melo
A ‘reescrita’ de uma memória de guerra
Quatro décadas depois de aparecer, um romance reescrito pelo autor, para a 9ª edição, após uma anterior revisão profunda,
sete anos após a saída, inclusive mudando-lhe o título para o atual: Autópsia de um mar de ruínas. Um dos mais destacados
ficcionistas atuais dá exemplo, e num livro sobre a guerra colonial, da incessante busca de uma linguagem e uma voz
próprias. Pedimos-lhe, a João de Melo, 67 anos, para escrever sobre o romance e essa sua necessidade e experiência/
exigência - e ele fê-lo, excelentemente, sob a forma de auto-entrevista, como segue

De onde veio a exigência seletiva de
uma nova escrita, quando podia ter
assumido a evolução natural da sua
linguagem?
Foi tudo um sobressalto em mim.
Fizera entretanto o curso de Letras na
Faculdade, que terminei em 1981. A
Filologia Românica abriu-me para a luz
de outras evidências. Tornou-me mais
adulto do ponto de vista da expressão
literária. O dilema constava do seguinte:
manter o título inicial, mesmo com
outra prosa, e escrever uma explicação
prévia ao leitor; ou mudar de título e
explicar também essa mudança. Optei
obviamente pela segunda hipótese: o
título do “novo” livro passou a Autópsia
de um mar de ruínas e justifiquei-o em
nota introdutória. Tratava-se do mesmo
livro que afinal era outro, disse eu então.
Não quis vender gato por lebre. Se fosse
hoje, talvez não tivesse mudado o título:
a obra tem mais a ver com uma “memória de ver matar e morrer” do que
com uma “autópsia” da guerra.
Esta 9ª. edição é, portanto, uma “revisão” dessa primeira “reescrita”…
Ou a reescrita de uma reescrita, se se
quiser. Mais modestamente: uma nova
tentativa minha de lhe dar edição definitiva. Não voltarei ao livro. Trabalhei
nele durante três meses, muitas horas
por dia. Dei-lhe o que tinha a dar. O
problema é sempre outro: nunca um
texto meu me satisfaz durante muito

tempo. Não está completo, nem é minimamente perfeito, mesmo em termos
relativos, e a ponto de me tranquilizar
do ponto de vista estético. No caso,
porém, interessou-me sobretudo preservar a sua energia trágica e narrativa,
o tédio quotidiano, o horror, a ética da
condição de enfermeiro de guerra, a
veemência de “escrevivido”.
Mas por que razão o texto anterior lhe
desagradou? As pessoas não gostaram
da sua escrita anterior, da linguagem
então utilizada?
Pelo contrário, Autópsia foi um romance muito bem recebido. Se contarmos
com o primeiro título, dele se fizeram
até agora dez edições. Faz parte do
cânone colonial, creio bem; e foi lido,
estudado, traduzido em três países. O
único responsável desta manobra sou
eu, a minha auto exigência literária. A
culpa, se existe, vem do facto de eu ter
crescido demasiado depressa nos meus
anos universitários, mudando a minha
voz literária, como se me tivesse acontecido uma passagem da adolescência
para a maturidade. Encontrei a linguagem que procurava.
Haverá um leitor imaginário para este
livro?
Continuará a ser um romance para leitores corajosos, dos que não viram a cara
às tragédias próprias da guerra. O livro
mantém a solidão extrema dos vivos,
a descrição sem rede dos feridos em
combate, o cheiro dos mortos queimados na explosão das granadas. Do outro
lado, estão as injustiças sociais, a miséria
extrema do povo angolano, o racismo
contra as duas sanzalas que se agachavam aos pés do quartel militar. Tudo
isso narrado em capítulos alternados: a
guerra dos tugas e as lutas de libertação
pela independência, os turras, o povo. A
linguagem utilizada nas duas narrativas
é radicalmente distinta. O português
falado pelos negros apreendi-o no contacto diário, como furriel enfermeiro,
com gente vinda de toda a Angola, suspeita de ligações à guerrilha, obrigada
a viver na chamada “Sanzala da Paz”,
um pequeno campo de concentração
à inventado nossa maneira: civilizar,
cristianizar, converter à portugalidade
dos brancos. Não sendo propriamente
um romance autobiográfico, foi escrito a
partir das minhas vivências pessoais da
guerra em Angola, entre 1971 e 1974.
O que é então “reescrever” um livro?
É trazê-lo de volta àquilo que em nós

ALEXANDRE BORDALO

Esta reescrita de Autópsia de um mar
de ruínas tem já uma história atrás de si,
não é verdade?
É um facto. Começou com a primeira
versão da obra, publicada em 1977 com
o título de A Memória de Ver Matar e
Morrer. Era um romance de uma grande
aflição coletiva, mas em parte que
correspondia à catarse traumática da
minha experiência na guerra colonial.
Eu era muito jovem. O tema constituía
ainda um tabu entre nós. À nossa volta,
havia a pressão eufórica de uma literatura alinhada com a militância política
da Revolução. Em 1984, depois de reescrito, publiquei-o com o novo título,
na intenção de escapar à prevalência
da ideologia sobre a narrativa. Quisera
mesmo bani-lo, como fiz com os contos
de “Histórias da Resistência”, com um
livro de poesia, outro de ensaios e uma
antologia do conto açoriano, que nunca
mais reeditei. Desses contos, salvei
apenas um, que resultou numa quase
novela, “O Tríptico dos Barcos”, hoje
traduzida em quatro línguas.

João de Melo ‘Encontrei a linguagem que procurava’

justifica o sentido da uma reafirmação
por escrito. Sempre me pretendi um
“criador de linguagem”. Houve um
tempo em que forcei a minha preocupação de mostrar um “estilo”. Escrevi em
redondo, no balanço das hipérboles e
metáforas de mau gosto. Como no enjoo
marítimo. O estilo é certamente uma
doença infantil da literatura. Nem sempre resistimos à tentação de armarmos
ao pingarelho, como se escrevêssemos à
luz dos mestres e dos clássicos barrocos.
Por outro lado, lidando eu com a tropa
e com a guerra, convenci-me de que o
romance devia encher-se de palavrões,
do calão militar. Erro crasso. A literatura
do palavrão não chega nunca a ser arte.
A prosa literária, ao invés, exige uma
disciplina superior da linguagem. Foi

“

Interessou-me
sobretudo preservar
a sua energia trágica
e narrativa, o tédio
quotidiano, o horror,
a ética da condição
de enfermeiro de
guerra, a veemência do
‘escrevivido’

o que tentei devolver à Autópsia nesta
sua 9ª. (ou 10ª...) edição. Uma narrativa
mais fluída, menos palavrosa.
Como situaria a nova versão do livro no
seu percurso literário?
Espero que esteja em consonância com a
minha escrita de Os Navios da Noite E DE
Lugar Caído no Crepúsculo, por exemplo.
Ou mesmo de O Mar de Madrid, que
escrevi enquanto lá vivia e que continua
a ser o nosso único romance ibérico. Há
neles uma matriz literária que suplanta
a individualidade e a diferença de cada
livro. Esse parece-me ser o registo
definitivo da minha prosa, enquanto
trabalho e modelo de escrita.
Essa decisão de rever ou de reescrever
foi extensiva a outros livros?
Sim, a O Meu Mundo Não é Deste Reino,
o meu favorito. Reescrevi-o na 8ª.
edição, pelas mesmas razões que venho
apontando. Porque esse livro fez de
mim um escritor com uma voz e uma
individualidade próprias. Até então,
não tinha consciência dessa autonomia.
Aconteceu-me como se fosse uma epifania, uma revelação. Passei de uma fase
para outra, tanto a nível da escrita como
de um imaginário mais pessoal.
Como assim? Pode explicar melhor?
Literariamente falando, pertenço a duas
margens, as ilhas e o continente. Mas
como fazer dos Açores o meu lugar de

todo o mundo? Tentei conferir-lhe autenticidade, mas também uma dimensão simbólica suscetível de elevar a ilha
a uma ordem de universalidade. Não
aceito as categorias tradicionais, definidoras do regionalismo, do nacional só
nosso, do rural, do urbano. A questão
decide-se entre sermos ou não capazes
de criar literatura, e dentro desta, a boa
ou a má. Alguém concebe, hoje, que se
chame regionalista açoriano a Nemésio
e beirão a Aquilino? O que é a literatura
portuguesa, senão a diversidade de
todas as vozes e sensibilidades individuais? Todos somos únicos. A diferença
em si mesma faz de nós seres não
apenas humanos, mas complementares
uns dos outros. Na vida e no mundo, tal
como na história da literatura.
Já rezou a sentença da reescrita a Gente
Feliz com Lágrimas, o seu romance
mais lido e conhecido? Ou com esse vai
ser diferente?
Tem escapado às minhas tentações
perfeccionistas. Esse livro vai agora na
27ª. edição, deixou de pertencer-me em
exclusivo. As pessoas que me abordam
dizem-se marcadas por ele. Houve
usos e abusos do seu título, a propósito
de tudo e de nada. Há mesmo quem o
utilize sem pensar que se trata de uma
obra literária, no sentido até da sua
propriedade. A verdade é que Gente Feliz
com Lágrimas operou na minha vida o
milagre da multiplicação. Ele é tanto
meu como de meio milhão de leitores.
Escrevi-o entre os 37 e os 39 anos. No
tempo em que eu era sempre o mais
novo em tudo. Não é que não gostasse de lhe limar algumas arestas. Mas
não me sinto “autorizado” a fazê-lo
sozinho, por minha conta e risco. Pelo
menos por enquanto.
Modificar a linguagem de obras, como
as referidas, tantas vezes reeditadas,
não lhe inspira nenhum sentimento de
“perda” pessoal, ou mesmo um certo
“remorso” literário?
Claro que sim. Penso sobretudo nas
pessoas que estudaram e escreveram
teses de mestrado e doutoramento sobre
os meus livros. E nos meus tradutores.
Às vezes, ocorre-me que talvez esteja
a praticar uma contrafação literária,
uma batota do presente sobre o passado
daquilo que escrevi. Compreendase: procuro a porta de entrada para a
melhor literatura. O prazer e a alegria da
linguagem, não a sua eternidade. Tudo
o que escrevemos só pode ser eterno à
nossa medida.J
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Patrícia Reis, novo romance
Um novo romance de Patrícia Reis : A
Construção do Vazio. Com ele a autora terminao ciclo de “três narrativas independentes”
iniciado com No Silêncio de Deus, em 2008,
do qual agora ‘reaparece’ a personagem
Manuel Guerre. Enquanto quatro outras
personagens deste livro, a chegar dentro
de dias aos escaparates - Sofia, Eduardo,
Jaime e Lourenço - vêm de Por este Mundo
Acima, de 2001. Numa nota final, “para uma
explicação do inexplicável ou sobre como
as personagens mandam nos escritores”,
Patrícia diz que no “exercício de tornar este
o último livro escrito por uma personagem
que me persegue há tanto tempo, foi a forma

FICÇÃO

Carson McCullers

No ano em que se
celebra o centenário
da autora norte-americana, a Relógio
D’Água dá à estampa
novas edições da sua
obra. O Coração é
um Caçador Solitário
foi daqueles raros casos em que
se acerta o alvo ao primeiro tiro:
McCullers tinha apenas 23 anos
quando publicou este fresco
sobre o Sul dos EUA – de onde era
natural – com um surdo-mudo
como protagonista, John Singer,
que rapidamente entrou para a
galeria das personagens das letras
do século XX. O romance seria
a revelação de uma nova autora,
com uma cidadezinha como cenário de uma trama de personagens anónimas e anti-épicas que
começavam a figurar na literatura
norte-americana de então. O livro
de McCullers é de 1940, e outro
retrato de personagens anónimas em luta pela sobrevivência,
arredadas do sonho americano,
As Vinhas da Ira, é do ano anterior… Mas Carson McCullers não
toma partido: estão lá a solidão, a
tristeza, o desenraizamento deste
mundo, a violência, expostos
como um retrato de uma sociedade.

› Carson McCullers

O CORAÇÃO É UM CAÇADOR
SOLITÁRIO

Relógio D’Água, 328 pp, 17 euros

Margaret Atwood
Bem-vindos
ao mundo da
‘consiliência’, uma
experiência social
típica da economia
dependente dos
caprichos dos
mercados – um
casal de desempregados
crónicos, que sobrevivem a
custa de pequenos expedientes

›

Patrícia Reis

A CONSTRUÇÃO DO VAZIO

D. Quixote, 160 pp., 14,90 euros

e que tem o carro como casa
embarca numa aventura laboral
a partir de um estranho anúncio
de emprego. Para terem um
contrato e até casa própria,
basta-lhes que cedam a sua
liberdade, mês sim mês não, e
passem a viver mensalmente
numa cela de prisão. Nem é
preciso dizer que a experiência
vai passar, num piscar de olhos,
de algo ‘inovador’ e atento a
preocupações ‘sociais’ para um
tormento de complexidades.

› Margaret Atwood

O CORAÇÃO É O ÚLTIMO A
MORRER

Bertrand, 368 pp, 18,80 euros

Orhan Pamuk

O mais famoso representante
das letras turcas atuais - 'culpa'
do Nobel que recebeu em 2006
- estreou-se em 1982 com esta
saga de duas gerações de uma

OUTROS

Eugénio
e a (sua) Beira

de fazermos as pazes. De Manuel Guerram
conseguir ficar na gaveta das personagens,
de eu conseguir escrever outras pessoas”

família turca de
Istambul. Cevdet
Bei e os seus Filhos
serve, assim, para
contar a turbulenta
história da Turquia
do século XX
através de uma
família e várias personagens que
são arquétipos desta sociedade
dividida entre a Europa e a
Ásia. Orhan Pamuk manteria
grande parte das intrigas e
enredos posteriores a esta
estreia em Istambul, cidade
que simboliza bem essa divisão
turca, sempre enredada - e
basta olharmos para a realidade
atual do país - na indecisão
entre o desenvolvimento e
o liberalismo de costumes
europeus ou a estratificação e o
conservadorismo das tradições
do Médio Oriente.

POESIA

Rosa Oliveira

Segundo livro de
Rosa Oliveira - que
com o anterior, Cinza,
de 2013, viu-lhe
atribuído o Prémio Pen
Clube Primeira Obra.
O de agora intitula-se
Tardio, porque assim
alguns terão considerado Cinza, saído
quando a autora, professora no Ensino
Politécnico, tinha 55 anos. Publicados
ambos numa coleção dirigida por
Pedro Mexia, este escreve, a terminar
a habitual nota na badana: "Os
poemas de Tardio querem-se céticos,
de 'alto saturno'; mas são também
lúdicos nos achados verbais, 'sentimentais' nas evocações domésticas,
descritivos mesmo quando cifrados:
'não podemos ir além da descrição'".

Os “caminhos percorridos com o poeta na
sua geografia sentimental da Beira, cuja
raiz essencial radica no
seu locus nascendi”, é o
que essencialmente nos
dá Fernando Paulouro
Neves nesta reaparecida A materna casa
da poesia – sobre Eugénio de Andrade.
O livro teve como origem o projeto
“Rota dos Escritores do século XX”,
promovida pela CCDR do Centro, mas
pela sua qualidade ultrapassa muito o
meramente local ou regional, que aliás
pode ser ao mesmo tempo universal:
trata-se um ensaio, afetuoso, sobre a
poesia do autor de Branco no Branco, a
partir das sua raízes, mas evidenciando
bem a beleza dos frutos, saídos das ...
Numerosas fotos de Eugénio - nascido
e com a infância passada em Póvoa
da Atalaia (Fundão) - nessas terras da
Beira Baixa, valorizam o livro do jornalista e escritor que durante muitos anos
dirigiu o magnífico Jornal do Fundão,
criado por António Paulouro. J

› Fernando Paulouro Neves

› Orhan Pamuk

› Rosa Oliveira
TARDIO

A MATERNA CASA
DA POESIA

Presença, 768 pp, 27,90 euros

Tinta da China, 120 pp., 13,90 euros

Lugar da Poesia, 144 pp.,

CEVDET BEI E OS SEUS FILHOS

Os Diários de José Gomes Ferreira
José Gomes Ferreira (19001985) foi um escritor, sobretudo
poeta, de primeiro plano, muito
lido e conhecido, em especial após o 25 de Abril, graças
também à sua figura humana e
intervenção cívica. Ficcionista e
cronista, a sua obra distingue-se
ainda numa vertente memorialística. E tendo morrido em
1985, aos 85 anos (nascera “com
o século”, costumava dizer),
deixou inédito um vasto Diário,
Dias Comuns, que só começou
a ser editado em 1990 e de que
sai agora o 8º volume: Livro das
Insónias sem Mestre. Com as
características dos anteriores,
composto fundamentalmente
por registos, em geral breves, sobre o seu quotidiano, o país, em

J

particular a política, os seus livros e projetos, as conversas com
os amigos (entre os quais, mais

› José Gomes Ferreira

DIAS COMUNS VIII LIVRO DAS INSÓNIAS
SEM MESTRE

D. Quixote, 208 pp., 17,90 euros

assíduos no café, Carlos de Oliveira
e Augusto Abelaira – mas também,
neste tomo, José Fernandes Fafe,
agora desaparecido), livros que lê
e música que ouve, etc. Páginas
interessantes, saborosas, no caso
deste volume referentes ao período
de 17 de agosto de 1969 a 31 de janeiro de 1970, ou seja: abrangendo
as primeiras eleições, que quiseram

dar a ideia de ser livres mas não
foram, do consulado de Marcelo
Caetano.
Uma questão fundamental
aqui se coloca, que salvo erro
já antes o JL colocou (JL de que
José Gomes Ferreira fez uma das
primeiras capas) e para a qual
não teve resposta: a que obedece
o ritmo e critério da edição destes Diários e se alguma vez ela
poderá chegar ao fim. De facto,
se sai, em 2017, 27 anos depois
de começarem a ser publicados,
o seu 8º volume, o que equivale a menos de um volume em
cada três anos, e se um volume
é apenas meia dúzia de meses,
com este 8º ainda vamos no
início de 1970 e o poeta morreu
em 1985 – mesmo que não o tivesse escrito até ao fim da vida,
a continuar assim a sua edição,
quando terminará, se alguma
vez terminar, a edição dos Dias
Comuns? E que sentido é que
tudo isto faz?J
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Performance arte em Portugal
Uma História sem início nem fim
A Conferência Futurista de Almada faz cem anos a 14 de abril. É para muitos o ato inaugural da performance em Portugal. A
celebrá-lo, em Lisboa, o Projecto P!, com conferências, lançamento de um livro, a 10, na Gulbenkian, debates e criações, no
espaço Gaivotas, e a culminar, Reinvenções de 14 performers no S. Luiz, a 14, com festa futurista e tudo. A propósito destes
dias performativos, o JL dedica o tema desta edição à performance. Publica textos de Cláudia Madeira, investigadora e profª da
Universidade Nova de Lisboa, e do nosso crítico Daniel Tércio, ouviu a curadora do projeto, Ana Pais, e convidou criadores de
várias gerações - Alberto Pimenta, António Olaio, João Fiadeiro, Sónia Baptista e Vânia Rovisco (por absoluta falta de espaço,
os textos destas últimas sairão na próxima edição) -, a escolherem uma das suas performances e a falarem sobre o seu trabalho

n

Não há uma data a que possamos reportar a emergência da performance
arte. Há antes um período, a partir
especialmente dos anos 60 do século
XX, em que a expressão começa a
ser usada como categoria artística
para nomear ações efémeras onde
os artistas usam o corpo como o
principal medium expressivo, como
“obra em processo”, com o objetivo
de desafiar os enquadramentos
sociais (e artísticos) normativos.
É a partir desse período, em que a
performance emerge como categoria
abrangente, se diluem e conflituam
outros termos como happening,
ritual, ação, operação, intervenção,
que se verifica um olhar retrospetivo
que leva à reclassificação de artistas
e projetos de períodos anteriores,
como o futurismo, o surrealismo, o
dadaísmo, que não tem parado de se
ampliar. Esse processo foi evidenciado, desde logo, no livro de Roselee
Goldberg, traduzido para português,
em 2007, Arte da Performance: do
Futurismo ao Presente.
Outras Histórias da performance arte têm surgido de contextos
como a China, a Irlanda, etc. Em
Portugal, esta História ainda não
está feita, antes se encontra em
construção a partir dos registos
e testemunhos fragmentários
dispersos que têm vindo a ser
“colecionados” nas duas últimas
décadas, por novas gerações de
investigadores e programadores,
curadores ou comissários, como
visionariamente anunciou Ernesto
de Sousa quando escreveu que
a história das “vanguardas” em
Portugal “era uma 'história-sem

RAQUEL MELGUE

Cláudia Madeira

Mastercell (because we are many), de Vânia Rovisco (2016)

história', sem verdadeira evolução
interna, sem continuidade”; e que
“seguir-lhe os meandros lógicos
seria colecionar peças (as únicas
possíveis) de uma imensa paciência
futura”.
No que diz respeito à performance arte acresce a dificuldade
de esta se constituir como um
género efémero e híbrido, onde
confluem arte(s) e vida, o que nem
sempre permite precisar o que é
(ou quando é) performance e quem
é performer. De facto, apesar de
podermos identificar “dois ciclos”
de uma atividade de performance
em Portugal — com uma expressão
intensa desde os anos 60 até ao
final dos anos 80 (com a emergência de agentes e encontros
artísticos, ainda que num contexto
genericamente de não mercado

da arte) e com alguns precedentes
artísticos evidenciados no início do
século — estas histórias mantiveram-se relativamente invisíveis,
não tendo sido inscritas na História
da Arte Portuguesa, nem tendo
sido constituídas, com raras exceções, enquanto referentes para as
gerações posteriores que emergiram nos anos 90, nomeadamente,
da denominada “Nova Dança” ou
“Novo Teatro”.
Algum desse desconhecimento
mantém-se até hoje, ainda que esbatido através de um ressurgimento do interesse pela performance
numa espécie de “novo ciclo” que
surge sobretudo a partir dos anos
2000 e que vem sendo ampliado:
quer como sintoma de uma maior
hibridização das artes; quer por
via de uma maior acessibilidade

“

Este género artístico,
para além do seu
valor estético, tem
um papel nuclear na
discussão de temáticas
fundamentais da
performatividade
social dos portugueses

a alguns registos documentais
(através de exposições, catálogos,
ou da mera disponibilização de
registos de performances históricas
na internet); quer, ainda, por esta

surgir enquanto “reação” a um
novo enquadramento de crise social e política que acentua um novo
interesse por questões em torno da
memória histórica, a ausência dela
ou a pós-memória.
Olhemos então para alguns
desses exemplos, tendo em conta
que muitos dos artistas que hoje
podem ser assim classificados nunca usaram o termo “performance”
para dar conta da sua atitude de
transgressão ao status quo vigente
na arte ou na vida.
É assim que Almada Negreiros,
que tocou todas as artes, pode
ser nomeado como performer
quando se apresentou na conferência futurista, organizada por si,
vestido de fato-macaco estilizado
(talvez influenciado pelo dadaísta
John Heartfield que apareceria de
fato-macaco azul, a quem foi atribuído o título Montteurdada, ou
seja, Mecânico Dada) e tendo como
cenário as costas de uma pintura
voltada para o público no Teatro
da República, no dia 14 de abril de
1917. Nesta conferência que, apesar
da pequena audiência, teve uma
projeção ampla através da imprensa, surgindo no diário A Capital
como "O Elogio da Loucura", foi
apresentado o Ultimatum Futurista
às Gerações Portuguesas do Século
XX, da sua autoria, mas, também,
o Manifesto Futurista da Luxúria, de
Madame de Saint-Point e a conferência de Marinetti Music-Hall —
“um espetáculo prático e positivo
do Futurismo”, de cuja segunda
parte constaria “uma comédia
futurista em que tomariam parte,
intersecionistamente, os melhores
números de variedades atualmente
em Lisboa e ainda uma tourada”. Esta conferência/manifesto
apresentava-se como uma crítica
ao espírito nacionalista português,
preso à História, à nostalgia e ao
saudosismo e, portanto, como um
programa de recriação da pátria
portuguesa do século XX.
Essa expressão performativa
tem vindo a ser cada vez mais
referenciada por investigadores
na atividade de Almada Negreiros,
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sendo referida como atributo da
sua “assinatura”, da sua “escrita”,
das suas “ações quotidianas”, dos
seus “manifestos”, dos seus “bailados” e estendendo-se a outros
da sua geração, nomeadamente,
Santa-Rita Pintor, que o acompanharam nesse processo. Esse estatuto artístico de Homo Performans,
que vem acrescentar-se hoje
ao de Homem Espetáculo (Vítor
Pavão dos Santos), ou Homem de
Teatro (Raquel Henriques da Silva),
tem-se expressado também, quer
pela homenagem de “performers”
de gerações posteriores — desde
Ernesto de Sousa a Mário Viegas
—, quer pela sua representação
em exposições como “Um Teatro
sem Teatro” (do MACBA), quando
esta foi reapresentada no Museu
Coleção Berardo, em 2007; ou
mesmo na atual exposição de
Almada na Gulbenkian e do programa paralelo de performances.
Outro autor de destaque neste
processo será António Pedro.
Experimentalista, artista plástico,
poeta, dinamizador de coletivos
artísticos e, mais tarde, homem
de teatro, assinará em 1935, em
Paris, com artistas como Duchamp,
Picabia, Arp e Miró, entre outros,
o Manifesto Dimensionista, que
traduziu e publicou, em Portugal,
na mesma altura, e que abriu não só
espaço para a emergência de uma
“poesia pictórica” — como é vigente
na obra Elogio da Loucura (1935) —
como para um conjunto de exposições coletivas de cariz surrealista
onde surgiam ações performativas,
onde os artistas brincavam com
balões coloridos ou faziam citações
incluídas nos catálogos das exposições, num processo que se dilatava
até às tertúlias do café Herminius
onde se juntavam jovens artistas,
como Mário Cesariny. Será com a
participação de António Pedro que
se desenvolverá uma exposição em
1949 em cuja capa do catálogo, logo
censurada pela PIDE, as palavras escritas ganham uma carga performativa: “O Grupo Surrealista de Lisboa
pergunta depois de 22 anos de medo
ainda seremos capazes de um ato de
Liberdade? É absolutamente indispensável votar contra o regime”.
Essa “questão/afirmação”, onde
se enuncia a necessidade de uma
“revolução”, vai continuar a ser
discutida por uma nova geração
de artistas que se dedicam a uma
poética experimental que, nalguns
casos, resultará em acontecimento
performativo. É assim que surgirão
os happenings coletivos Concerto e
Audição Pictórica (1965) e Conferência
Objeto (1967). No primeiro, na Galeria
Divulgação, em Lisboa, a partir da
proposta do musicus poeticus Jorge
Peixinho e com a participação de
vários poetas experimentais, inscreveu-se sob um carácter paródico
uma crítica às questões impostas pelo
regime fascista, como a guerra colonial (Funerão de Aragal, de António
Aragão) ou o silenciamento e a tortura (Música Negativa e Foco e Barulho,
de Ernesto de Melo e Castro).
Apesar de muitos destes atos
performativos terem sido generica-
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Assentar sobre a Subida das Águas Performance de Sónia Baptista

mente mal recebidos pelo público e
pela crítica, acentuaram um carácter
de subversão que não parou de crescer e ganhar cada vez mais adeptos e
espaços. O próprio Ernesto de Sousa
com Jorge Peixinho e/ou Noronha
da Costa irá desenvolver diversos
happenings, em 1969, nomeadamente em espaço público, que mais
tarde renomeará de performances.
Também João Vieira criará experimentações performativas com letras
do alfabeto, como Exposição Dura
(1970) e Exposição Mole (1971) ou
mesmo Passagens de Modelos com
Vestidos de Letras (1971).
Tal processo de ampliação de um
campo artístico em hibridização
levará a que a revolução do 25 de
Abril de 1974 ganhe ela própria um
estatuto performativo. Nas palavras
de Melo e Castro o “laboratório artístico saiu para a rua!”, construindo uma nova iconografia efémera
que se expressava nos cartazes e
grafites pintados nas paredes e nas
inscrições nos sinais de trânsito,
que subvertiam o seu significado
unívoco e adquiriam novos significados incertos e mesmo políticos.
A par disso pintavam-se “murais
coletivos”, faziam-se “enterros de
museus” e “enterros ao fascismo”,
num processo onde os contornos da
performance artística e da performance social se esbatiam.
Passada a efervescência da
Revolução de Abril surgem performances como Homo Sapiens de
Alberto Pimenta, que se apresenta,
numa tarde de 1977, numa jaula de
gorilas do Jardim Zoológico, lugar
a partir do qual recolhe reações de
espanto do público e da crítica, num
processo editado posteriormente
pela editora & etc; e também novos
eventos coletivos como Alternativa
Zero, comissariada por Ernesto de
Sousa, onde se procura representar
um conjunto diverso de artistas
de diversas áreas e onde a expe-

“

A crise social e política
terá também um
papel nesse processo
fazendo ressurgir
o que poderemos
denominar um “novo
ciclo” de performance
mas, também de
performatividade das
artes
rimentação e a performatividade
eram a regra, e ao mesmo tempo, o
grau zero da arte. No mesmo ano,
Ana Hatherly, que havia feito o seu
filme em 16mm Revolução (1975)
— uma montagem com colagens
de cartazes retirados das paredes
da cidade de Lisboa e palavras de
ordem, músicas de intervenção que
reconstituem o ambiente revolucionário — desenvolve a intervenção
performativa Rotura e regista em
filme o happening Música Negativa,
de 1965, de Melo e Castro.
Os anos 80 instituem o termo
performance como um lugar privilegiado de hibridização das artes.
O crítico Egídio Álvaro consolidará
um trabalho de constituição de
redes nacionais e internacionais de
performance, que havia iniciado
com os Encontros Internacionais de
1974 e continuado com os Festivais
de Arte Viva dos anos 80, e constituirá uma representação de performance portuguesa que se apresentará, em 1984, no Centro Georges
Pompidou, em Paris, com Manoel
Barbosa, Gerardo Burmester, Carlos
Gordilho, Albuquerque Mendes,
Elisabete Mileu, Fernando Aguiar,

António Olaio, Rui Orfão, Miguel
Yeco e os Telectu (Jorge Lima
Barreto e Vítor Rua).
Em 1985, surgirá em Torres Vedras
o PERFORM’ARTE - I Encontro
de Performance, em cujo catálogo
Manoel Barbosa (que coorganizou
o festival com Fernando Aguiar)
escreverá uma “cronologia essencial”
da performance em Portugal. Em
1986 será a Gulbenkian a acolher o
encontro Performance-Arte e surgirão depois diversos festivais nacionais
e internacionais. Ao contrário do que
se poderia esperar isso não servirá,
porém, para afirmar a performance
arte como um centro da arte em
Portugal. Pelo contrário, a emergência de novas tendências de performance internacionais tomarão esse
espaço, emergindo uma nova geração
de artistas performativos cujo referente se constituiu sobretudo a partir
de um modelo internacional.
Isto não quer dizer que a performance arte “tenha morrido” nesse
período: muitos artistas desinvestiram dessa atividade performativa
para viverem de práticas artísticas
mais objetuais (pintura, escultura),
mas surgiram novos grupos como
os Felizes da Fé e os Homestéticos,
aliando o happening e a performance
a uma componente mediática, num
processo análogo ao referenciado
por Roselee Goldberg nos Estados
Unidos, entre o final dos anos 80 e
início de 90.
A par de um conjunto de exposições que vão “ressuscitando”,
pontualmente e em retrospetiva, a
existência de artistas que deambulando por diversas áreas artísticas
praticaram performance, de que
se pode destacar a retrospetiva
Alternativa Zero em Serralves, em
1997, começam a surgir na viragem
do milénio e, especialmente, a partir
do Porto, projetos de performance
como o Festival Bree (2001) mas
também projetos alternativos como
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o desenvolvido por Susana Chiocca e
António Lago que cedem a partir de
2007 uma “Sala” da sua casa para o
acolhimento de performances.
A crise social e política terá
também um papel nesse processo
fazendo ressurgir o que poderemos denominar um “novo ciclo”
de performance mas, também,
de performatividade das artes.
Nalgumas destas manifestações
artísticas ecoam temas da revolução,
da ditadura, da guerra colonial, do
retorno das colónias, do colonialismo, que têm subjacente uma leitura
reflexiva da performance social dos
portugueses e da sua História, parecendo assentar mais em temáticas
recorrentes do imaginário português, como a diluição da memória
do que num arquivo histórico da
performance arte portuguesa, que é
ainda quase inexistente. São exemplo disto: as intervenções de Paulo
Mendes O 25 de Abril existiu? (1999)
e as suas performances no âmbito
do projeto S de Saudade de 2007 até
hoje; a prática de uma resistência
discreta ou semiclandestina, como
o mural de Hugo Canoilas Povo sem
Título, de 2009, que depois de ter
estado exposto na Fundação EDP,
foi desmembrado e distribuído
pelas ruas de Lisboa, com frases de
autores conhecidos ou de anónimos
sobre o povo português. De facto, só
recentemente têm surgido alguns
projetos como Reaction to Time
(2015), de Vânia Rovisco, que têm
assentado em processos transmissão de performances históricas
para a contemporaneidade, a que
se vêm juntando outros projetos
como a reapresentação do Concerto
e Audição Pictórica, na ZDB, na
inauguração da exposição de poesia
experimental VERBIVOCOVISUAL,
no início de 2017, mas também os
projetos comemorativos que ainda
irão acontecer em abril próximo:
Reivenções —onde 14 artistas, alguns
dos quais da área da performance
e de diversas gerações, se propõem
reinventar o manifesto futurista
exatamente 100 anos depois no local
onde este aconteceu, atualmente o
Teatro São Luiz; e Dois acontecidos
happenings & outras performatividades, na Escola Superior de Música de
Lisboa, que tem por objetivo estabelecer um diálogo teórico e artístico
entre esses acontecimentos dos anos
60 e a atualidade.
Apesar deste movimento de
“reperformance” ter sido iniciado,
entre estes “ciclos” de performance portuguesa parece predominar
essencialmente uma espécie de
repertório social de crise, que
ressurge agora e que parece apelar
a uma leitura do tempo histórico,
não só como um processo contínuo, mas também performativo
e até reversível, onde se constitui
não uma História dominante mas
várias Histórias. Este processo
parece indiciar uma necessidade de se repensar a História da
performance arte não só enquanto
processo específico da arte mas
enquanto campo e dinâmica social
que apela à reflexividade social dos
portugueses.J
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Portanto, performers...
Daniel Tércio
Em Portugal, se Fernando
Pessoa parece condensar em
si toda a possibilidade poética,
se nele ecoa uma multidão de
vozes, se na sua pena se tecem
os fios da língua portuguesa,
Almada Negreiros talvez
encarne todos os gestos físicos
que por cá se foram desenhando
desde o início do século XX. Ou
seja, Almada Negreiros é um
arco, um enorme arco, que vai
dos salões de chá, onde, jovem,
dançava com velhas senhoras,
ao autor do magnífico painel
Começar no edifício sede da
Fundação Calouste Gulbenkian.
De que modo o arco Almada
chega até nós, em 2017?
Almada trouxe muitas
coisas únicas para a cultura
portuguesa. Uma delas foi a
destreza física e a capacidade
atlética, qualidades aplaudidas
pelas jovens amigas da alta
sociedade que com ele fizeram,
entre outros, o bailado A
Princeza dos Sapatos de Ferro,
apresentado no Teatro São Carlos
em 1918. Diabrete hiper-ativo,
espécie de treinador do gosto,
provocador da sensibilidade,
leitor de Marinetti e de Valentine
de Saint-Point, propagandista
dos Ballets Russes de Diaghilef,
Almada Negreiros foi também,
por esses anos, um criador
plástico-coreográfico. Ele
tornou-se assim um performer
antes do tempo da performance
art. E esteve nesse lugar de
vanguarda acompanhado pelo
pintor Guilherme de Santa-Rita
e pelo arquiteto José Pacheko,
entre outros.
O Chiado era então espaço
de happenings (avant la lettre)
como jamais ousaria voltar a
ser. Caminhavam rua acima,
rua abaixo, Santa-Rita de
olhos encovados, magríssimo,
envergando macacão
axadrezado e Almada em
fato-de-macaco (de operário
da cultura) ou como aviador
futurista. Havia uma inocência
nos passos desses moços, que
finalmente podemos entrever.
Além disso, como interrupção
nas rotinas da Brasileira,
acontecera a conferência no
Teatro República e o lançamento
da revista Portugal Futurista,
ambos em 1917.
Mesmo que hoje, cem anos
depois, se pintem artificialmente
de transgressão tais gestos,
tais figurinos, tais gritos e tais
pateadas, o “pim” de Almada
feriu o tempo de Dantas e da sua
poesia freirática.
Portanto, se a história é

Reacting to Time, portugueses na performance Projeto de 'transmissão' de Vânia Rovisco em que a performer recupera uma
criação de António Olaio apresentada no Pompidou em Paris, em 1984

sempre um discurso produzido
a partir deste presente, assumo
a ideia de que Almada, mais do
que outros, foi um performer
antes do tempo e um criador
de happenings. Com ele já não
bastava dizer “sou um pintor”,
“sou um poeta”, “sou um
bailarino”, mas era finalmente
mais apropriado afirmar: “sou
um artista”.
Ora, esta ideia surgiria
claramente apenas nos anos 60,
por exemplo, nas palavras do
artista plástico norte-americano
Allan Kaprow. Em 1961,
publicaria este um texto acerca
do happening, apresentando
os respetivos princípios: em
resumo, havia que esbater a
linha entre a arte e a vida, o
acontecimento podia ocorrer
em diferentes locais espaçados,
por vezes em movimento e
em mudança, sendo o tempo
variável e descontínuo; além
disso, os happenings só podiam
ocorrer uma única vez.
Na verdade, falar de
performance é também falar de
singularidades e interrupções.
Ou seja, se a história da arte
convencional se organiza a
partir de linhas de influência
e de forças de continuidade
e de rotura, a performance
desenrola-se mais na pura força,
numa não história, desde logo
por virtude da ausência ou da
erosão de documentação.
Portanto, sugiro a
possibilidade de saltar o arco

do tempo, para ser fiel ao arco
Almada.
Sessenta anos depois
da publicação do Portugal
Futurista e da Conferência
no teatro República, agora na
jovem democracia portuguesa,
Ernesto de Sousa é curador da
exposição Alternativa Zero,
que inclui acontecimentos
paralelos e performances, entre
as quais actuações do Living
Theatre. Pela mesma altura,
Alberto Pimenta apresenta um
happening no Jardim Zoológico
de Lisboa, trancando-se numa
jaula (que ficava ao lado da dos
macacos) com uma tabuleta
indicando “Homo sapiens”; a
experiência é registada também
em livro com o mesmo título,
publicado nas edições &etc. No
mesmo ano, Armando Azevedo

“

Almada Negreiros foi
também um criador
plástico-coreográfico.
Tornou-se assim um
performer antes do
tempo e esteve nesse
lugar de vanguarda
acompanhado por
Guilherme de SantaRita e José Pacheko

está envolvido na fundação do
GICAPC (Grupo de Intervenção
do Círculo de Artes Plásticas de
Coimbra) também conhecido
por Grupo Cores, e Gerardo
Burmester e Albuquerque
Mendes criam o grupo Puzzle,
a que se seguiu a fundação da
Associação / Galeria Espaço
Lusitano, no Porto, cuja
atividade começa com um
festival de performance. Na
galeria Quadrum, em Lisboa,
acontecem performances, entre
as quais A Hot Afternoon 3 /
Performance e Body Art, de Gina
Pane.
Alguns anos depois, no Porto,
um grupo de jovens estudantes
da ESBAP, entre os quais
Albuquerque Mendes, António
Melo, António Olaio, Gerardo
Burmester e Pedro Tudela
preparam o “espetáculo de
variedades artísticas para uma
escola de Belas Artes”.
O que fica de tudo isto? A
arte está finalmente destinada
à (des)construção da memória.
Não importa se as coisas
aconteceram exatamente desta
ou daquela maneira, até porque,
se houver discussão, esta será
em si mesmo performativa. Há
que saltar o tempo, seguindo
o exemplo de Almada: saltar
traçando linhas rigorosamente
paralelas sobre uma longa folha
de desenho.
Portanto, esta é uma folha
renovada.
Quarenta depois, nos nossos

dias, Vânia Rovisco reage ao
tempo. Na sua bagagem está
uma formação em dança,
a colaboração prolongada
com a coreógrafa Meg
Stuart e outras colaborações
diversas com artistas de
diferentes disciplinas. As suas
apresentações tanto podem
ocorrer em palcos convencionais
ou em blackboxes, em galerias
de arte ou em museus, ou ainda
em espaços exteriores, mais
ou menos desterritorializados.
O seu trabalho apoia-se numa
corporeidade processual,
feita em relação, que convoca
o público para experiências
mediadas por modelações
espaciais, temporais e
percetivas. Para tal, recorre
a dispositivos simples de
articulação de sentido, como a
palavra, o hibridismo formal,
a cadência e articulação dos
tempos, o recurso a geometrias
herdadas da coreografia
utilizadas para a afirmação ou
disrupção de padronizações
sociais.
Conforme ela assinala, a
revolução de 25 de Abril de 1974
inscreveu no país uma dinâmica
peculiar que desafiou os moldes
convencionais de apresentação
e que possibilitou um certo
experimentalismo performativo,
em que o corpo assumiu um
novo lugar na prática artística.
Reacting to Time, portugueses
na performance, é, entre os seus
projetos, uma investigação
desse material original. É de
certo modo uma resistência ao
esquecimento, mas também
uma intensificação a partir das
memórias corporais de alguns
dos primeiros performers. Vânia
Rovisco acede à origem dessa
informação, com o propósito
de a atualizar pela transmissão
da experiência direta e para
a apresentar publicamente.
Trata-se então de constituir um
arquivo vivo, tornado presente
nos corpos.
Nesse arquivo está António
Olaio, ausente, mas presente
ao mesmo tempo em cada um
dos jovens que emprestam o
corpo à imagem que chega
dos anos 80: um homem que
tenta dançar sem sair do
mesmo sítio, vestindo cuecas
e meias e usando óculos
colados ao rosto; nas mãos,
duas paletas de pintura. “Uma
coisa completamente patética,
ridícula, desagradável”, para
citar Olaio numa entrevista
concedida em 2012.
Lá longe - mas próximo
neste texto - está Almada
vestido de diabrete, num passo
impossível.J
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Ana Pais
Celebrar e refletir

a performance tem alguma
relevância nesse sentido e mesmo
para pensar a arte hoje.

Como constrói, recria e participa
a performance arte na esfera
pública?': esta a questão central
da Conferência Internacional
que marca o arranque do
Projecto P!, a 10 de abril, na
Fundação Calouste Gulbenkian
(Anfiteatro 3), em Lisboa. São
conferencistas: Jen Harvie,
prof. de Teatro contemporâneo
e Performance. Na univ. Queen
Mary, Londres, com Housing
Crisis; Christine Greiner, prof. da
Pontifícia Universidade Católica
de S. Paulo, Microactivismos de
Afectos; e Idalina Conde, prof. e
investigadora do ISCTE, 1917-2017
de Almada Negreiros a hoje: que
Olhar para a Europa?.
A investigadora norte-americana Rebecca Schneider vai
estar presente, ao fim da tarde
desse dia, no lançamento do livro
Performance na Esfera Pública
(edição Orfeu negro), com textos
de Bojana Cvejić e Ana Vujanović,
Carla Cruz, Sandra Guerreiro
Dias, Isabel Nogueira, Claire
Bishop, Eleonora Fabião, Rui
Mourão, Liliana Coutinho, Ana
Borralho e João Galante, entre outros, e coordenação de Ana Pais,
também comissária do projeto.
A reflexão sobre a performance no nosso país, da perspetiva
histórica à atualidade, desdobra-se, ao longo de cinco dias, em
debates, no Espaço Gaivotas, 6, e
performances - como o workshop
de Transmissão, de Vânia Rovisco,
de 6 a 10, continuação do projeto Reacting to Time, desta feita
a partir de Fernando Aguiar -,
culminando com a celebração,
a 14 de abril, dos cem anos da
célebre Conferência Futurista
de Almada, no mesmo teatro, então da República, hoje S.
Luiz. 14 performers - Manuel
Barbosa, Américo Rodrigues,
António Olaio, Homeostéticos,
Ana Borralho & João Galante,
Raquel André, Marta Bernardes,
Sónia Baptista, entre outros - vão
ocupar vários locais, das 5às 8h,
com as suas Reinvenções. Depois
apagam-se as velas e faz-se a
festa, com coqueteils futuristas e
tudo. Que há que “celebrar, mas
também refletir”, como adianta
ao JL a curadora Ana Pais.
Jornal de Letras: Que se pretende
com o Projecto P!?
Ana Pais: Em 2009, o Manifesto
Futurista fez 100 anos, no
ano passado comemorámos a
revista Orpheu e os momentos-

FILIPE DOS SANTOS BARROCAS

Maria Leonor nunes

Ana Pais Curadora do Projecto P! e coordenadora do livro Performance na Esfera
Pública

chave dessa geração estão a ser
celebrados. Pareceu-me que
o centenário da Conferência
Futurista de Almada era um
momento igualmente marcante
para comemorar e uma
oportunidade interessante para
pensar uma série de questões
relativas à performance art.
Desde logo, se a conferência de
Almada é o gesto inaugural da
performance no país.
Pode-se perguntar qual a relação
que existe entre as duas coisas, o
que à partida pode não ser óbvio.
E essa é justamente uma das
perguntas deste projeto. Sendo
possível essa hipótese, importa
perceber como aparece, em que
artes se expressa. O que podemos
constatar é que é muito fugaz, não
é um evidente filão artístico, mas
temos artistas interessantes que
fazem performance e há muitos
investigadores a fazerem trabalho
académico sobre esta área.
E quais os momentos decisivos da
performance em Portugal?
Identificamos três. E todos
relacionados com a mudança.
Nos anos 10 do século passado,
com o futurismo e a República,
depois nos anos 60, 70, com a
poesia e a música experimental,
uma contaminação de vários
experimentalismos, de certo
modo um momento preparatório
do 25 de Abril, com as suas
profundas transformações. Mais
tarde, a adesão à CEE, em 1986,
que vai permitir, pelos fundos
europeus, apoios significativos

“

A performance
corresponde a uma
determinação de
vontade política,
de ação no mundo,
podendo tocar várias
artes

às artes e à cultura, nos anos 90
e 2000. E da Europa não vieram
apenas ventos economicamente
favoráveis, mas também de mais
informação, maior abertura
e sintonia. É aí que surgem as
estratégias da performance,
nomeadamente contaminando
outras artes como o teatro e a
dança. E por essa coincidência
entre os momentos em que a
performance se manifesta mais
intensamente e as configurações
de mudança política, pareceunos interessante refletir sobre a
participação da performance na
esfera pública.
Em que sentido?
Na medida em que é um espaço
do debate sobre questões que
interessam a todos, que têm a ver
com a vida em comum. Será que
a performance participa nessa
discussão? E até que ponto poderá
ter algum impacto nos processos
de decisão? Ou seja, não quisemos
ficar apenas numa perspetiva
histórica, mas pensarmos se

E acha que tem?
Há hoje poucas condições
económicas e espaços
alternativos para os artistas
criarem. E por um lado, há
uma certa instrumentalização
institucional, por outro uma
grande limitação ao nível do
tempo da criação. Tudo isso
leva a um certo desgaste.
É da natureza da própria
performance fugir ao mercado
e desse modo fica sempre numa
zona ambígua, até porque se
vive um momento de grande
institucionalizaçção. Por
exemplo, e essa é uma questão
tratada num dos textos do livro,
o mercado da performance hoje
passa até pelos museus. Ou seja,
por um lado é subversiva, por
outro está a ser captada pelos
mecanismos do próprio sistema,
das instituições, retirando-lhe,
a meu ver, um caráter mais
iminentemente político. Mas
os trabalhos que nos levam
a pensar sobre esse estado
de coisas, a ter experiências
diferentes das que vivenciamos
no quotidiano, ou que nos
colocam em relação com o Outro
de forma diferente são sempre
intervenções políticas.
Hoje também é mais difícil
causar impacto junto do público,
surpresa, escândalo?
Exato. Não será por exemplo
surpresa para ninguém fazer uma
performance com um itinerário
do público, a passar por diferentes
sítios. Há certas características
que perderam a sua capacidade
de provocação, banalizaram-se,
por isso é preciso pensar qual o
seu poder de subversão. Mesmo
a ideia de participação tornouse tão banal que podemos ser
mais manipulados do que num
espetáculo convencional.
O colóquio na Gulbenkian
vai apostar nessa ideia de
participação.
Sim. A própria conferência
está pensada como um modelo
de participação. Teremos três
conferências da parte da manhã,
e no debate da parte da tarde,
as pessoas vão poder realmente
participar.
Uma desconferência, como
aparece designada no programa.
Exatamente. E é importante,
porque é sempre esse espaço
de discussão que parece faltar
habitualmente nas conferências.
Quisemos de alguma maneira
criar ali uma esfera pública e
não por acaso logo no primeiro
dia do Projecto. É que aí vão
ser lançadas as perguntas e
esperamos que o ‘mini-festival’
seja uma continuação dessa
conversa, através dos debates
que se vão realizar, quer das
propostas dos artistas ao longo
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da semana. E no final, poderemos
fazer a comemoração, com os 14
artistas nos vários espaços do S.
Luiz. Até serão mais se pensarmos
que há vários coletivos,
como os Homeoestéticos, que
conseguimos juntar de novo para
esta intervenção, o Pogo Teatro
ou a Nova Orquestra Futurista
do Porto. Será uma ocupação do
teatro inteiro, com intervenções
originais, a que chamamos
Reinvenções, porque a ideia é
reinventar o que Almada fez, um
momento que aconteceu há cem
anos, de forma que seja pertinente
no tempo atual.
Será entretanto lançado um livro
que reúne uma série de ensaios de
criadores e investigadores.
A ideia foi juntar textos que
refletissem precisamente sobre
o tema da conferência. O livro
surge, de resto, como uma parte
fundamental do projeto, a par
do programa de reflexão e de
apresentação de performances.
Habitualmente as comemorações
dos centenários acabam por ser
um pouco institucionais, mas é
importante a idea de celebração.
Só que uma celebração sem
pensamento pode ser pouco
interessante. O Projecto P!
pretende juntar as duas coisas. E
o livro é o modo que encontrámos
para que a reflexão e as
intervenções artísticas possam
durar mais do que o próprio
momento da celebração.
Como foram escolhidos os textos?
Quisemos traduzir e tornar
acessíveis alguns textos de autores
estrangeiros que consideramos
importantes. E juntámos outros
autores portugueses conhecedores
destas temáticas, no plano teórico
e prático. Conseguimos desse
modo um importante panorama
do que se passa a nível nacional,
mas também da forma como
estas questões que se põem hoje
à performance são pensadas
e ganham relevância a nível
internacional. O livro é também,
de alguma forma, uma maneira de
fazer com que a performance art
portuguesa participe do discurso
internacional.
E que espera que fique deste P!?
Muitas vezes, quando não sabemos
o que é uma coisa, chamamoslhe performance, porque cruza
muitas fronteiras, o que pode
ser problemático. Gostaria que
este projeto desse um contributo
para um maior conhecimento da
performance que corresponde a
uma determinação de vontade
política, de ação no mundo que é
muito forte e diferente das outras
artes, na medida em que tem um
formato aberto, num território
sempre diferente consoante o
artista e podendo tocar várias artes.
E se a informação, o conhecimento
debatido neste projeto chegar a
mais pessoas, a uma comunidade, a
um público mais alargado, já estará
cumprido.J
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O futuro era ontem
As minhas primeiras performances aconteceram nos anos
80, década da afirmação de um
ressurgimento da pintura, como
se esta tivesse interrompido o
seu curso. Era uma altura em
que a performance se afirmava
em grande vitalidade mas em
que também era comum perguntarem-nos: “ainda se faz
performance?”, o que hoje parece
muito estranho, neste renovado
interesse sobre a performance e a
sua história (as coisas que se diziam, quando a arte se pretendia
renovada em cada década... ou,
melhor, quando havia décadas,
porque nestes primeiros anos, a
partir do ano 2000, só parece que
temos um milénio pela frente).
Por outro lado, começando a ser
pintor mesmo antes de entrar na
Escola de Belas Artes (no Porto), e
também performer, pelo contacto
com os que viveram os heróicos anos 70 do Círculo de Artes
Plásticas de Coimbra, nunca teve
para mim qualquer sentido uma
ideia de performance enquanto
negação da materialidade do objecto artístico. A efemeridade na
performance nunca foi para mim
um valor em si, até porque ela faz
com que o que é efémero perdure.
E mais que isso, pelo que acontece
ao tempo durante a própria acção,
porque tem a qualidade de suspender o tempo, usando o tempo.
Na arte enquanto possibilidade
de criar imagem, o todo de uma
performance é uma imagem só.
Poder-se-ia falar do seu carácter
pictórico, se escolhermos encarar
a pintura como podendo ser o
princípio de alguma coisa e não
propriamente consequência.
Talvez, e de uma forma mais
veemente, nos meus primeiros
trabalhos, a performance aparecia como uma possibilidade de
acesso ao princípio das coisas, o
artista em discurso directo, usando o seu corpo como se se estivesse a livrar dele, tornando-o outro.
E uma forma de fazer arte como
se se estivesse simultaneamente a
pensar sobre ela...
Nos anos 80, pelo menos nos
festivais em que participei, em
Almada (e também Coimbra,
Porto, Cascais..), Paris, Kassel,
Amesterdão, surgia como uma
espécie de universo paralelo em
que os artistas criavam um outro
lugar para existir. Com a dignidade das coisas precárias, onde
qualquer possibilidade de glamour
só existiria como referência
desconcertante. Uma espécie de
saltimbancos que se comportavam como se fossem livres.
No meu trabalho como artista,

MARIA JOÃO SILVA

António olAio

I'm Through with Love, de 2016 e a nova performance (com a atriz Margarida
Correia) de António Olaio, a estrear a 14 de abril

posso dizer que a performance
é absolutamente estrutural. Nos
jogos conceptuais da própria pintura, é o seu sentido performático
que está em jogo. É na performance que a pintura se joga,
como nas canções que aparecem
nos vídeos e nos concertos e,
sobretudo, no trânsito entre estas
coisas todas.
Para falar de uma só, a primeira escolha seria uma das minhas
performances em que procurava
dançar sem sair do mesmo lugar.
Estas primeiras performances,
tenho sempre que as referir pelo
seu carácter seminal, até porque
estão sempre presentes, são contemporâneas de tudo o que faço...
o que não constitui propriamente
uma singularidade minha, porque
será assim que a arte se relaciona
com o tempo.
Aqui, escolho uma do ano
passado, numa série de noites
de performance (Maus Hábitos,
Porto) a propósito da «Sala» um
espaço da Susana Chiocca e do
António Lago que já faz parte
da história da performance em
Portugal e onde, literalmente,
as performances aconteciam na
sala do seu apartamento, o que
lhes conferia uma dimensão
doméstica, uma consciência
das várias escalas do espaço da
performance, física e conceptualmente. Nela, eu cantava,
com a Marilyn Monroe, "I’m
through with love". Claro que nela
ninguém acredita. Ninguém
acreditava nela (nem quereria
acreditar), que não tivesse mais
qualquer disponibilidade para
o amor… Também ninguém
acreditaria se eu dissesse: "I’m
through with art" o que não é
quase a mesma coisa, mas pode
passar por ser…

O vídeo com o mesmo dueto
esteve no projecto Contentores
em Cascais (num contentor junto
ao do Xana) e, aí, o que se via
eram as minhas mãos desenhando, ou jogando com a expectativa
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de desenho num movimento que
por vezes poderia passar por
ser quase uma espécie de dança
(uma mão com a outra...). E fará
parte de uma exposição que vou
fazer na galeria Fernando Santos.
Um mote para uma exposição
com muitos mais desenhos que
pintura (e onde o próprio jogo
conceptual da pintura é muito
sobre o desenho, ou melhor,
sobre as coisas em que podemos
pensar quando pensamos em
desenho…)
As coisas vão dando origem a
outras e tudo parece acontecer
no mesmo tempo… Digo eu, que
já ando nisto da arte há algumas
décadas. Para já, 3…
No dia 14 de Abril, no S. Luiz,
para o Projecto P!, neste trânsito
entre as canções e as performances, parto de 20 years in a
plane, uma canção que fiz com o
João Taborda e que aqui terá uma
nova versão. Porque se acrescenta a voz (e a presença) da actriz
Margarida Correia. O facto de
ser minha filha ajuda na disponibilidade para os ensaios, mas
também na de uma voz critica e
pertinente. Aqui, explora uma
presença cândida e, provavelmente, desconcertante na relação
com a violência das imagens de
um mini-projector acoplado ao
seu microfone.
Eu estarei atrás, noutra
imagem que se projecta no plano
frontal do palco. A minha cabeça

em grandes dimensões, cantando, num jogo de escalas que se
desdobram em vários sentidos...
Esta performance começou a ser
desenhada assim para permitir
a possibilidade da ubiquidade porque tinha um concerto
marcado em Londres para o
mesmo dia. A data do concerto
foi mudada, mas a performance
acontecerá da mesma forma e
eu estarei, fisicamente, como
público. E é com a maior satisfação que descubro as potencialidades conceptuais da ausência
física do performer. Perspectiva
que nunca me interessou, e
foi preciso a simplicidade do
pragmatismo, de resolver uma
questão prática, para me motivar a fazê-lo. Mas esta ausência
física não é, de todo, um lugar
a que cheguei na performance,
mas sim uma situação por onde
passei, sempre em trânsito para
outra coisa. Um movimento nem
sempre, futuristicamente, veloz,
mas aqui celebrando os (mais de)
cem anos do Futurismo, ou, melhor, a possibilidade do tempo
em que o conceito de Futuro era
outro, por ser mais, muito mais
que hoje. J
2017 (futuristicamente, no comboio de Lisboa para Coimbra)
*António Olaio é artista plástico, prof.
universitário e diretor do Colégio das
Artes, de Coimbra
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João FiAdeiro
No dia 8 de agosto de 2007, no
Festival TanzEuropa em Munique,
apresentei uma conferência-performance sobre o meu trabalho com
cerca de 30 minutos que, até certo
momento, decorreu em moldes
relativamente tradicionais. Acabei
a conferência com uma história
que aconteceu no Black Mountain
College ao compositor David Tudor
nos anos 60. A história, relatada no
livro Silence de John Cage, seu amigo
e colaborador, informa-nos que
David Tudor estava a comer o seu
almoço no intervalo de uma das suas
aulas quando um aluno aproximou-se para lhe fazer algumas perguntas. David Tudor continuou a comer
o seu almoço, deixando o aluno sem
resposta, mas ele insistiu e continuou a fazer perguntas. Até que
David Tudor parou de comer, olhou
para ele e disse: “se não sabe porque
é que pergunta?”.
Está implícito, na convenção
de uma conferência, que depois de
uma comunicação se dê lugar a um
tempo de perguntas e respostas.
Mas eu, jogando com o microguião
que me foi proposto pela história
do Tudor e ativando a dimensão
“performance” da conferência,
não disse ou fiz mais nada a partir
daquele momento, deixando o
espectador “pendurado” no vazio
gerado pela “quebra de protocolo”.

Aquilo que aconteceu a seguir
foi completamente inusitado e,
de certa maneira, “fundador” na
forma como me apercebi da minha
reação íntima com a performance.
A pausa na ação, o “parêntesis” na
lógica da narrativa, prolongou-se
durante cinco longos minutos,
que saboreei como pude por ter
consciência que não durariam
para sempre e que mais tarde ou
mais cedo a tensão acumulada
iria rebentar. E foi o que aconteceu. Durante os próximos 40
minutos, de uma forma gradual e
progressiva, fui insultado, oral e
fisicamente, por várias pessoas do
público. O argumento principal era
que deveria ter uma responsabilidade moral perante o espectador
que tinha vindo ver-me (“lembro-me de te ver a dançar há dez
anos e eras tão bonito” alguém
disse) e que aquele “nada” lhes era
insuportável. Fui ameaçado por
uma pessoa que subiu ao palco, pôs
um canivete em cima da mesa e
perguntou-me: “o que pensas que
vou fazer agora?”. Depois de um
pequeno suspense meio artificial,
onde nada aconteceu, perguntou-me se podia usar o canivete
para destruir o dispositivo cénico.
Disse-lhe que não. Ele insistiu.
Disse-lhe que se queria assim tanto, que o fizesse. Aproximou-se do
papel de cenário pendurado atrás
de mim e ficou parado sem saber o
que fazer. Não fez nada. Afinal era

CRISTIANO PRIM

Se não sabe porque é que pergunta?

João Fiadeiro Apresenta conferência-performance no TanzEuropa de Munique,
2007

uma “representação”. Houve outra
pessoa que também subiu ao palco,
aproximou-se de mim e bateu-me
no peito a gritar “dança! dança!
dança!”. Senti que estava alterada
e por isso acedi. Perguntei-lhe que
dança gostaria que eu dançasse.
Respondeu-me, sempre a gritar,
“a tua dança!”. Pedi para apagar as
luzes e dancei no escuro, auto-citando a dança que fazia no espetáculo I Am Here que criei em 2003
a partir do imaginário da Helena
Almeida e que tinha apresentado
naquele mesmo teatro um ano

antes. Ela voltou a gritar dizendo
“Não! Não! Eu quero ver-te!".
Nunca tinha vivido nada assim.
Lembrei-me, claro, de Rhythm 0 de
Marina Abramovic onde, durante
seis horas, manteve-se passiva e
deixou o público fazer-lhe o que
quisesse. “If you leave the decision
to the public, you can be killed”,
diria mais tarde. No meu caso,
foram só 40 minutos onde me
esforcei por aguentar, agarrando-me ao único guião que tinha:
viver a experiência do “não saber
o que fazer”, não ter um plano B,

não manipular, não fingir, não
fugir. Estar ali, simplesmente, e
deixar que o “movimento” viesse
da plateia. Essa disponibilidade
e abertura perante os acontecimentos, a recusa de os entreter,
de os seduzir, mas sem nunca me
esquivar a nenhuma pergunta, respondendo sempre da forma mais
honesta e direta que sabia, eram o
meu projeto.
Passado um tempo, depois do
“pus” sair, deu-se uma reviravolta
inesperada nos acontecimentos. A
fragilidade em que me encontrava
transformou-se em força. As perguntas começaram a mudar de tom
e as pessoas largaram a hostilidade
para se tornarem extremamente
afáveis e curiosas.
Naquele dia algo aconteceu que
me informou de qualquer coisa de
absolutamente fundamental sobre o
meu trabalho. Percebi por exemplo
que mostrar ou exibir um resultado
como se de um troféu tratasse,não
me faz qualquer sentido. E confirmou um dos traços que caracteriza,
desde há muito, o que faço: o desejo
de partilhar com os outros o que
não sei, o que intuo apenas, na esperança de preservar para sempre a
potência e o devir de uma condição.
Como se tivesse medo que as coisas,
uma vez concluídas, morressem nas
minhas mãos. J
João Fiadeiro é coreógrafo, investigador e
diretor do Atelier Real

Poesia dos quatro elementos
Performance? Em 1989 fiz na Kunsthalle
de Nuremberga uma performance
intitulada Vier-Elemente Poesie (“Poesia
dos quatro elementos”), performance que
denominei portanto poesia: “literalmente
à letra”, como se intitulava o evento
colectivo (buchstäblich wörtlich) inserida
no qual a performance se realizou. Baseada
no poema Hälfte des Lebens (“Metade da
vida”) de Hölderlin, terminava como as
duas fotos à direita revelam: o fogo literal
do tempo devorava as rosas, que renasciam
na água como fogo novo.
A foto da esquerda introduz o
poema original com a tradução, e um
esquema rítmico das inter-relações
que a partir dele pude estabelecer
entre os quatro elementos (terra, água,
ar e fogo), concretizados em flores e
frutos, vento, água do lago e luz do sol,
que estão compostos em duas estrofes
construídas como a metade ascendente e a

KURT PAULUS

Alberto PimentA

Poesia dos Quatro Elementos Performance de Alberto Pimenta, 1989

descendente da vida, vida da natureza
e vida do homem, em mútuo eco de
substância e de forma.
A performance, como é sua natureza e
intenção, toma o que são palavras em atos e
imagens, mas, neste caso, com nuances. Os
frutos caem explicitamente, dão lugar aos
ramos secos, a paisagem, no início pintada
sobre espelho, esfuma-se no decurso da
acção, o fogo do sol consome literalmente
as rosas, mas a água fá-las renascer. Isto
é poesia em acto, ou “acto poético”, como
eu por vezes designei a performance. O
poema de Hölderlin chama-se "Metade
da Vida", mas está organizado com as
suas duas metades, a ascendente e a
descendente; na performance combinei-as
naquele ciclo externo de toda a existência,
que regularmente se transforma e se
recombina e se toma eterno. Afinal é isto
que é a vida, vista da metade em que se
vive, que é aquela em que se vê e se faz
poesia.
* Alberto Pimenta é poeta, ensaista e prof. universitário
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Poetas experimentais portugueses
A vanguarda em tempo real
Maria Leonor nunes
“Alma estimada, em b/ estado,
trespassa-se pela melhor oferta.
Motivo retirada. Trata o próprio
corpo, no local”, um poema visual
de Fernando Aguiar, de 1972, na
parede inicial, captura desde logo
o olhar. À volta, uma miríade de
palavras, signos no esplendor da
forma, carreando inesperados
sentidos, impressos, inscritos, desenhados, declinados, derramados
por muitas páginas, feitos objetos.
Na retrospetiva Verbivocovisual,
Poesia Concreta e Experimental
Portuguesa, na galeria Zé dos Bois
(ZDB), o olhar pode deambular
pelas Ortofonias, de Ernesto Melo e
Castro e António Aragão, pelos objetos poemáticos de Melo e Castro,
pela Poesia Espacial de Salette
Tavares, pelas publicações PO-EX 1
e 2, revista de Poesia Experimental,
‘desfolhadas‘ sobre as paredes
centrais, pelo suplemento de Poesia
Experimental publicado no Jornal
do Fundão, a 24 de janeiro de 1965,
pelos catálogos de exposições
coletivas, Visopoemas ou Operação 1
e 2 e Hidra 1 e 2. Também pelo filme,
em 16 mm, Música Negativa, ou
mais adiante pelo que é considerado
o primeiro videopoema, Roda Lume,
de E. Melo e Castro.
Por todo o lado, as letras escritas,
desenhadas, pintadas, a formar desenhos, a induzir irónicos, desconcertantes e argutos jogos de significados e significantes, combinações
sintagmáticas, brincadeiras de linguagem e símbolos. Aqui, “Lembrate ó homem que és pó e em pópó te
hás-de tornar”, de Salette Tavares,
os Visopoemas de Herberto Helder,
como A Ascensão dos Hipopótamos
ou Eletronicolírica e um fragmento d’A Máquina de Emaranhar
Paisagens, ali Mais Exactamente
P(r)o(bl)emas, de António Aragão,
Anagramático e Eros Frenético de
Ana Hatherly, um dos Homeóstatos
de José-Alberto Marques, uma pauta
de Jorge Peixinho, o Labirintodonte,
de Alberto Pimenta, Queda Livre,
Videogramas, Cara lh amas,
Sintagramas, de Melo e Castro,
Poemas com Endereço, de Alexandre
O’Neill, a Gramática Histórica de
Álvaro Barreto (Liberto Cruz), o
Poema Azul e Branco ou o Poema
Vermelho e Branco de António
Aragão, ou o poema em forma de
quadrado de Jaime Salazar Sampaio.
São muitas as obras, algumas raridades, outras quase nunca expostas ao
público, em que o visitante se pode
demorar.
Verbivocovisual dá a ver livros,
filmes, pinturas, desenhos, objetos,

Alguns dos poemas visuais em
exposição num dos andares da ZDB; ao
lado, objetos em cerâmica criados por
Salette Tavares nos anos 50

livros de artista, pequenas publicações, papéis tipografados,
antologias, catálogos, revistas, e
outras publicações, reconstituindo
o movimento da poesia concreta e
experimental em Portugal, que, entre outros, teve como figuras centrais Ernesto Melo e Castro, António
Aragão, Salette Tavares, JoséAugusto Marques, Liberto Cruz,
Ana Hatherly, António Barahona da
Fonseca, Fernando Aguiar, Silvestre
Pestana, Abílio-José Santos,
Fernando Aguiar. E ao abrigo do
qual nomes como Herberto Helder,
Alexandre O’Neill, Alberto Pimenta
ou Jaime Salazar Sampaio também
fizeram experiências. Todos estão
representados, num percurso cronológico, estabelecido num período
entre 1960 e 1975, dos primórdios
e antecedentes ao tempo de mais
intensa produção. Isto embora
sejam anteriores alguns objetos de
cerâmica com poemas inscritos,
por exemplo Jarra Ferida, criados
por Salette Tavares, no final dos
anos 50, patentes na mostra, e um
poema de José-Alberto Marques,
Solidão, publicado na revista de finalistas do Colégio Andrade Corvo,
em 1958 (não figura na mostra), que
o autor considera inaugural dessa
vanguarda no país.
Uma vanguarda que segundo
Natxo Checa, diretor da ZDB e curador de Verbivocovisual, esteve em

sintonia com o que estava a acontecer nesse domínio, nos anos 60,
a nível internacional, o que quase
nunca aconteceu em relação a outros movimentos artísticos. “Os irmãos Augusto e Haroldo de Campos
e Décio Pignatari juntaram-se em
1953, no Brasil, lançando a Poesia
Concreta, e a sua passagem pelo
país foi nesse sentido muito importante”, adianta ao JL. “O Manifesto
Concretista é de 1955, Pignatari
esteve cá em 1957, Haroldo em
1959. Um ano depois, foi publicada uma antologia de novos poetas
Brasileiros, que incluía diferentes
grupos, parte dos quais de poesia
experimental. Aqui, juntou-se uma
série de pessoas anti-sistema e essa
foi, portanto, a primeira vanguarda
portuguesa em tempo real”.
Assinalando a importância para
a emergência da poesia concreta e
experimental no nosso país do ascendente brasileiro, Verbivocovisual

integra, de resto, os textos críticos e
manifestos, de 1950 a 1960, Teoria
da Poesia Concreta, de Augusto de
Campos, Décio Pignatari e Haroldo
de Campos. Deste último, por
exemplo, podemos ver igualmente
as suas Galáxias. Também estão
expostas obras de outros criadores estrangeiros, com quem os
poetas experimentais portugueses
mantiveram relações próximas e
fizeram antologias ou exposições,
como Pierre Garnier, Henri Chopin,
Ian Hamilton Finlay, John Furnival,
Ken Cox, Bob Cobing, ou Pedro
Xisto.
“A vanguarda procura a rutura,
afastar-se do que está estabelecido
e fazer qualquer coisa de novo”, diz
o curador. “E quando se cria uma
rutura, a criação é efervescente,
muito rica. Isso é evidente neste
movimento e fica claro na exposição, em que a idiossincrasia de cada
um aparece com muita força. Os

portugueses, ao contrário dos concretistas brasileiros, não estão todos
alinhados, são um bando de loucos,
cada um com a sua proposta, mas a
par e passo do que se fazia no mundo. Isso é fantástico”.
Natxo Checa conseguiu juntar
muitos dos trabalhos originais que
mostra em Verbivocovisual numa
aturada peregrinação por alfarrabistas ou em pesquisas na net
ao longo de anos. Constituiu um
acervo respeitável, a que juntou
contributos de outros colecionadores. Assim conseguiu reunir,
por exemplo, os 30 desenhos, dois
terços dos que foram originalmente apresentados na exposição
Concepto Incerto, que E. M. de
Melo e Castro realizou na Livraria
Buchholz, em Lisboa, em dezembro de 1974. Uma exposição de
referência na poesia experimental
de um autor fulcral, a quem em
Inglaterra chegaram a chamar num
catálogo o “avô” do movimento,
agora reconstituída pela primeira
vez. Ocupa grande parte de um segundo andar da ZDB. Natxo Checa
sublinha como a nível internacional Melo e Castro, Salette Tavares,
entre outros portugueses, eram
referidos e incluídos em antologias
e muitas coletivas. “Quis fazer uma
exposição que fosse digna deles”,
salienta ainda. “Porque muitos
nem tiveram reconhecimento, mas
estão todos de parabéns porque,
nos anos 60, em vez de simplesmente serem do contra, fizeram
poesia experimental. E é muito interessante como o conceptualismo
na arte contemporânea pode ter
uma posição política, não a abanar
uma bandeira, mas mudando. E a
verdade é que, passados 50 anos,
ainda vamos lá beber”.
Daí que a exposição feche com
uma chave de contemporaneidade,
com trabalhos de vários artistas
atuais, cujas obras são de alguma
maneira “devedoras” da poesia
experimental e concreta. Na parede
final, estão peças de Sei Miguel,
Alexandre Estrela, João Maria
Gusmão e Pedro Paiva, B-Fachada,
Tomás Cunha Ferreira, João Simões,
entre outros.
Até 15 de abril, Verbivocovisual
pode ser vista todos os dias, das
19h às 23h. Encerra com uma
Conferência Objeto, e terá ainda
amanhã, quinta-feira, 30, uma
conferência de Rui Torres sobre
o www.po-ex.net, abordando a
história e o contexto de criação
da primeira geração de poetas
experimentais portugueses. A 13
do próximo mês haverá ainda uma
visita sonora guiada por Américo
Rodrigues.J
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Associação Ricercare
Vinte anos a construir património
A Associação Musical, casa-mãe da Sinfonietta de Lisboa e do Coro que leva o seu nome,
Ricercare, assinala as duas décadas de existência com concertos na Grande Lisboa que incluem
quatro obras de compositores portugueses em estreia absoluta. Ouvimos, a propósito, os maestros
Vasco Pearce de Azevedo e Pedro Teixeira

A Sinfonietta de Lisboa e o Coro Ricercare, dirigidos respetivamente por Vasco Pearce de Azevedo e Pedro Teixeira

Manuela Paraíso
Foi em 2016 que passaram 20 anos
desde a criação da Ricercare, que
acolhe(u) a orquestra Sinfonietta
de Lisboa e o Coro Ricercare - e
que tem formado cantores,
instrumentistas e maestros, e
impulsionado a criação musical
portuguesa através da encomenda
de obras a compositores e
respetiva apresentação pública. As
comemorações só agora vão ser
concretizadas, com três concertos
na Grande Lisboa: 1 de abril, 21h30,
na Igreja do Loreto; dia 3, 21h, na
Escola Superior de Música de Lisboa;
e a 5, 21h30, na Igreja Matriz de
Loures. O programa vai apresentar
quatro obras em estreia absoluta,
de Alfredo Teixeira, Miguel Jesus,
Rui Paulo Teixeira e Sara Ross. Ao
JL, os maestros Vasco Pearce de
Azevedo, cofundador da associação,
diretor artístico da Sinfonietta, e
Pedro Teixeira, regente do Coro
desde 2001, refletem sobre o
trabalho edificado e as estratégias de
sobrevivência em tempos difíceis.
Jornal de Letras: Em que contexto
e com que objetivo foi criada a
Associação Ricercare?
Vasco Pearce de Azevedo (VPA):
Foi por necessidade de existência
de uma estrutura que integrasse
o Coro Ricercare e a Sinfonietta
de Lisboa, que tinham acabado
de se formar e não estavam
ligados a nenhuma estrutura.
Estes dois agrupamentos tinham
sido criados no seio da Juventude

Musical Portuguesa (JMP), cerca
de quatro anos antes, mas na
sequência de uma mudança de
filosofia na direção da JMP, a
Orquestra e o Coro tomaram
a decisão de se autonomizar,
criando a Ricercare. Decidiu-se
então que os dois agrupamentos
iriam criar novas oportunidades
para jovens cantores,
instrumentistas e compositores
portugueses.
Nestes 20 anos, quantas obras
foram encomendadas, a quantos
compositores?
VPA: Sem número exato, entre
os vários géneros de obras já
encomendámos mais de 100
peças a mais de 40 compositores.
De entre estes, os três de quem
estreámos mais peças foram
Eurico Carrapatoso (por isso foi
decidido atribuir-lhe o nº 1 de sócio
da Associação), Sérgio Azevedo
e Bernardo Sassetti, sendo que
do último tivemos o privilégio de
gravar todas as obras orquestrais
que escreveu para cinema.
Para essas encomendas, houve um
objetivo de optar por algum tipo de
estética ou de comunicabilidade com
os públicos?
VPA: Fizemos sempre questão de não
impor nenhum estilo nem nenhuma
estética musical aos compositores.
Daí que tenhamos estreado tantas
obras com características e estilos
muito distintos.
A música que os dois agrupamentos
apresentam é maioritariamente de

autores contemporâneos?
Pedro Teixeira (PT): Já foi, mais
atrás, 95 ou 99% da música
portuguesa é nova. A ideia é estrear
obras de jovens, para mostrarem a
sua música e desenvolver a carreira.
É esse o principal objetivo da
associação. Mas fazemos também
outro tipo de repertório, como o
Requiem de Mozart ou a Missa de
Gloria de Puccini.
E isso é por uma questão de
sobrevivência do projeto?
PT: Sim, embora também por
uma questão estética. A orquestra
é profissional, os músicos são
pagos. Ao contrário dos do
coro, que é amador, apesar
de ter muitos músicos que já
trabalham a nível profissional
e remunerado, por exemplo no
Coro Gulbenkian.
O repertório dos vossos concertos
visa serem aceites pelas entidades a
quem os propõem?
PT: As propostas que enviamos
para festivais, em Portugal e no
estrangeiro, vai ao encontro dos
seus objectivos. Ainda é difícil
que festivais queiram música
contemporânea portuguesa. Mas
perseveramos o mais possível nesse
objectivo.
Por “contemporânea” refere-se
a música feita hoje e não a uma
estética particular?
PT: Refiro-me a música feita
hoje. Já apresentamos música
vanguardista, mas o que nos
interessa é a contemporaneidade.

É difícil, pois, as vossas propostas de
música contemporânea portuguesa,
mesmo não vanguardista, serem
aceites por programadores...
PT - Infelizmente sim, ainda
hoje, embora o panorama possa
estar a mudar. Os festivais têm
de atrair público e se há alguns
específicos para música de
vanguarda, outros há que são
mais ecléticos e querem abranger
o máximo de vertentes estéticas.
Daí fazermos outro tipo de
repertório, especialmente o Coro
Ricercare. Embora eu muitas
vezes inclua nos programas
de música a cappella peças
contemporâneas que possam ir ao
encontro do que o público espera
ouvir de um coro.
Tais como?
PT De compositores conhecidos,
como o Eric Whitacre, que fez
o seu caminho através do You
Tube, com o qual criou um
coro virtual, de que já fez cinco
edições: as pessoas gravam em
casa a sua própria voz vendo no
ecrã do computador o Whitacre
a dirigir e ele depois ele junta
esses milhares de vozes numa
faixa com um vídeo que inclui os
rostos dos cantores. Isso fez com
que a música contemporânea
se aproximasse de forma
extraordinária dum público
que à partida não estaria muito
sensibilizado para este tipo de
música. Por isso incluo algumas
obras dele nos nossos programas
e as pessoas ficam maravilhadas
por esta estética.

J

Nota alguma mudança na atitude do
público português ao longo destes
20 anos?
PT Está mais informado, devido
à internet e ao You Tube. Os
concertos do Coro Ricercare
costumam estar cheios, as pessoas
conhecem-nos, pode dizer-se que
temos um público fiel. Sinto-me
contente com o trabalho que temos
feito nestes 20 anos.
A perda do financiamento regular da
Direcção Geral das Artes refletiu-se
na vossa política de encomenda de
obras?
VPA Fomos apoiados pelo Estado
durante 16 anos consecutivos.
Desde que isso deixou de
acontecer temos o nosso objetivo
condicionado pelo aparecimento
de entidades que nos comprem
concertos. Como tal, passámos de
uma média de 20 a 30 concertos por
ano, entre 1996 e 2012, para uma
média de 5 a 10 concertos por ano a
partir de 2013.
PT Tivemos de cancelar o certame
Jovens Compositores Portugueses,
que criámos em 2006. Por outro
lado, é mais fácil continuar a
trabalhar com o Coro, porque não
implica as despesas inerentes à
Sinfonietta, que precisa de pagar aos
seus músicos. E como somos uma
associação sem fins lucrativos, não
acumulamos lucro. Com o Coro é
mais fácil, por ser amador. Por outro
lado, não havendo dinheiro, não
podemos encomendar obras mas
fazemos convites aos compositores
para que componham para nós ou
nos permitam estrear obras suas – e
temos tido uma grande aceitação por
sua parte deles, o que nos permitenos continuar dar a conhecer a
música nova portuguesa.
Qual é a perspetiva para o futuro?
PT Sem apoios, a gestão é
complicada. Algum dinheiro que
o Coro recebe é empregue para as
despesas correntes da Associação,
que pode estar em risco. E é uma
pena, porque a sua função de
apoio à música portuguesa deve
continuar. Não somos os únicos,
mas é importante que esse apoio
exista de várias entidades. Apesar
de tudo, estou confiante de que o
futuro nos traga apoios estatais
Como é trabalhar com este coro,
que sendo amador tem qualidade
profissional?
PT É muito enriquecedor,
porque junta amadores com
uma experiência coral intensa a
coralistas profissionais e a músicos
formados ou ainda em formação
na Escola Superior de Música de
Lisboa, com aptidões muito sólidas.
Esta combinação permite que o coro
avance com um ritmo de trabalho
muito rápido. Num ensaio, ou até
mesmo numa primeira leitura, eu
consigo montar uma peça com o
Coro Ricercare, embora não fique
pronta para concerto, tem de ser
musicalmente trabalhada. Isso
é algo que não conseguiria com
outros coros amadores que dirigi
em Portugal.J
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TEATRO

Helena Simões

Babel inominável
Este título ouvido durante
o espetáculo de certo modo
sintetiza a análise do malestar instalado no mundo de
hoje e, por isso, o Teatro da
Cidade incorporou esse tema na
tessitura de uma dramaturgia
fina e lúdica de que resultou
um texto e um pensamento
dramático em forma de
espetáculo. Topografia é o seu
nome e é também o segundo
trabalho deste novo grupo de
teatro que se apresentou ao
público de Lisboa há um ano, no
Teatro do Bairro Alto, com Os
Justos, de Albert Camus.
Desta vez, o texto é coletivo
e da autoria dos próprios atores,
a validar a génese do grupo
com base nas suas “afinidades
artísticas e pessoais”. Bernardo
Souto, Guilherme Gomes, João
Reixa, Nídia Roque e Rita Cabaço
são jovens que se formaram
na Escola Superior de Teatro
e Cinema e que partilharam

experiências comuns, nas suas
curtas mas intensas carreiras,
em estruturas teatrais que
os acolheram nas produções
próprias e onde aprenderam as
bases sustentadas da criação
teatral. É o caso dos Artistas
Unidos e nomeadamente do
Teatro da Cornucópia onde, em
Outubro de 2015, Luís Miguel
Cintra os escolheu a todos para
o elenco da sua encenação de
Hamlet e elegeu Guilherme
Gomes, com 22 anos, justamente
para o protagonista Príncipe
da Dinamarca. Esta escolha
simbólica augurava a chegada
à maioridade teatral destes
jovens talentosos, pelo que o
seu primeiro espetáculo foi
precisamente no Teatro do
Bairro Alto, que assegurou as
condições essenciais para a
concretização do projeto teatral
nascente, tanto na cedência do
espaço como no apoio ao cenário
e aos figurinos.

Topografia Criação e encenação coletiva pelo Teatro da Cidade

Para esta nova produção
contaram com a inestimável
colaboração de outra estrutura
teatral, Os Primeiros Sintomas
(na rua da Ribeira Nova, ao Cais
do Sodré) de Bruno Bravo, um
espaço à medida da partilha
que querem promover entre o
ator e o espetador, como um
teatro de câmara. A expressão
é mais usada na música, bem
como o de variações que este
espetáculo glosa sobre o tema
da comunidade, como em
Agamben, sobre o lugar onde
se repensa a ética e a política
das relações (de poder) na
contemporaneidade.

E se é certo que a reflexão
contemporânea sobre a frágil
condição humana face aos
grandes conceitos já estava
presente no primeiro trabalho,
em Topografia – um esplêndido
texto de criação coletiva –,
essa vulnerabilidade tornase força na resiliência face ao
opressor que é sempre o outro. E
é justamente no movimento de
constatar as suas diferenças, e
de por isso o rejeitar, que outro
movimento de sentido oposto
se desenha e pode permitir a
partilha do pão, em comum.
Concebido como uma
composição em que as

variações sobre o tema possuem
autonomia, seja um solo,
dueto, terceto, quarteto ou
quinteto, elas surgem plenas
de musicalidade e imaginação
coreográfica. A organização
da proposta surpreende pela
motivação, consolidação
dramatúrgica, sensibilidade
estética e apuramento na
representação. No pequeno
espaço em negro, pontuado
pelos filamentos à vista das
lâmpadas nuas, há cenas
oníricas e de grande beleza
poética como a passagem de
um acordeão de um corpo para
outro, ou kafkianas como a do
trabalhador fabril que fica preso
no seu fato-macaco sem poder
voltar para casa pois não seria
reconhecido, ou a dos operários
que laboram na área do erros de
produção.
Topografia descreve aquele
lugar utópico de liberdade, onde
ser feliz é a cor da identidade
de cada um, como nos sussurra
Chavela Vargas, ao cair do pano.
Ficamos atentos ao Teatro da
Cidade. J

› TOPOGRAFIA
Criação coletiva Teatro da Cidade, desenho de
luz Teatro da Cidade com Rui Seabra e apoio
técnico de Alexandre Costa. Interpretação:
Bernardo Souto, Guilherme Gomes, João Reixa,
Nídia Roque e Rita Cabaço.
Primeiros Sintomas, quarta a sexta às 19h
e às 21h30. Até 31 de março
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A espanhola
do jazz

Troublemaker é o segundo
disco da cantora espanhola
Noa Lur,
uma
intérprete
que foi já
elogiada
por Bobby
McFerrin,
com quem
cantou. Noa canta num inglês
com pronúncia espanhola
e numa faixa parece ouvirse o idioma basco. As
músicas, por mais pop que
sejam (ou possam parecer),
arranjam sempre maneira
de se aproximarem do jazz.
Sem complicações, pode
dizer-se que é a linguagem
jazz-pop que se pratica
por aqui. Os arranjos têm
por vezes um ligeiro toque
eletrónico, mas o núcleo do
som é claramente acústico.
Noa Lur é apoiada por um
trio: piano, contrabaixo
e bateria; mas a esta base
vão-se juntando convidados,
aparecendo - numa ou noutra
música - trompete, trombone,
saxofones, guitarra e várias
vozes de apoio. No tema
The Dream há uma notável
cantoria desempenhada de
forma exemplar. Quanto à
música Sombras, ela é a única
prova das origens castelhanas
da cantora, servindo
também para mostrar a sua
versatilidade, porque entra
num dueto com uma voz
masculina. Enfim, o que
aparece neste Troublemaker
é uma atmosfera escorreita,
apresentada por uma ótima
voz, alegre e jovial, sem
dúvida um disco agradável
para dar seguimento a este
valor interessante do Jazz aqui
ao lado. O refrão mais giro do
disco é ‘If it ain’t hip hop ain’t
got no swing // If it has no
swing ain’t got no groove’ e
vem do (tema) Brooklyn.

› Noa Lur

TROUBLE MAKER

2016 Warner, 42’
ANDRÉ PINTO

POP

Manuel
da Fonseca

O cantor e compositor
bejense Paulo Ribeiro tem
conseguido encontrar uma
identidade pessoalíssima no
contexto da música alentejana,
ultrapassando largamente
o âmbito do cante. Isto tem
vindo a acontecer, com um
crescimento de consistência,
ao longo do seu percurso.
Mas nunca ganhou tanta

DISCOS
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Transcendental
Os “Estudos trancendentais”,
de Franz Liszt, obedeceram a
diferentes etapas, ao longo de
quase um quarto de século, até
à versão final, hoje conhecida.
O pianista russo Daniil Trifonov
tem hoje, de idade, quase
tantos anos como o processo de
elaboração destes Estudos. Obra
e intérprete conjugam-se agora
num só álbum, no seu devido
contexto.
Trifonov nasceu em 1991, é hoje
designado “o jovem prodígio
russo” (como outrora Evgeni
Kissin) e tem sobre si mesmo
a responsabilidade dos elogios
de Martha Argerich que o
considerou um pianista que
“tem tudo, e muito mais”.
A abordagem dos “Études
d’exécution transcendante” de
Liszt, um dos trabalhos mais
difíceis da literatura para piano,
surge depois do primeiro prémio
conquistado por Trifonov no
Concurso Tchaikovsky, em
Moscovo, da vitória no concurso
Arthur Rubinstein, em Tel Aviv,
e das distinções conquistadas
em duas edições sucessivas do
Concurso Chopin de Varsóvia.
A primeira versão dos
doze Estudos remonta a 1827.
A segunda surgiria dez anos
depois e era tão exigente
que chegou a ser dada como
ininterpretável. A derradeira
data de 1851. Foi vista como

pertinência
quanto
neste O céu
como teto e o
vento como
lençóis, em
que musica
poemas de
Manuel da Fonseca. O desafio é
imenso. Há uma musicalidade
inerente à poesia de Manuel da
Fonscea, contudo nem sempre
é fácil encontrar melodia que
lhe sirva. Paulo Ribeiro fá-lo
de forma variada e muitas
vezes surpreendente, no
cruzamento entre a música
popular e a música pop, com
um pé no Alentejo e outro
no resto do mundo. Mostra
disso são os vários cúmplices
de Paulo neste disco. Tanto
recorre aos grupos de cante
Os Camponeses de Pias e Casa
do Povo de Serpa, como a Tim,
Manuel João Vieira, Ana Lúcia
Magalhães, Fernando Pardal e
o inevitável Vitorino.

› Paulo Ribeiro

O CÉU COMO TETO E O
VENTO COMO LENÇÓIS

Açor

mais acessível, mas também
de uma exigência extrema,
em termos de técnica, de
experiência, de virtuosismo,
de visão. E de transcendência.
É a que prevalece.
Trifonov garante lugar entre
as boas interpretações – nos
“Estudos transcendentais”,
mas também nos “Estudos de
concerto” S.144 e S.145, assim
como nos “Grandes estudos de
Paganini” –, embora seja difícil
superar Gyorgy Cziffra (EMI/
Warner), Claudio Arrau (Philips/
Universal), Jorge Bolet (Decca),
ou Lazer Berman (Melodiya),
Sviatoslav Richter (Praga)
ou Aquiles Delle-Vigne (Two
Pianists), um dos últimos alunos
de Arrau.

› Daniil Trifonov
plays Liszt
TRANSCENDENTAL
2CD Deutsche Grammophon

Jazz cá da terra

Os MaZéi
descobriram uma
espécie de
balanço
na música
tradicional
portuguesa.
Assim como se cantassem o
Malhão em modo smooth...
Contudo não cantam o
Malhão, claro, mas um
reportório mais apropriado à
suas apropriações, que tanto
pode passar por versões de
toadas populares como temas
originais, entre a tradição
e o jazz. Mesmo quando,
aparentemente visitam o fado,
em Um Copo de Fado, não
chegam em rigor a fazê-lo. O
fado é mais uma ideia que se
instala do que propriamente
uma prática. São antes
devaneios suaves e adocicados
por territórios de fronteira
bem abertos, atravessados
através de uma imensa
cumplicidade entre Marta
Duarte d'Almeida (guitarra e
voz) e José Blanco (violoncelo

O novo CD do pianista russo
aumenta uma discografia
em nome próprio que já vai
longa. Há Rachmaninov, com
a Orquestra de Filadélfia, que
vem de 2015, e o recital de
2013, no Carnegie Hall, em
Nova Iorque, com a 2.ª Sonata
de Scriabin, a grande Sonata
em Si menor, de Liszt, e os 24
Prelúdios, op.28, de Chopin.
Estes são os seus primeiros CD
na Deutsche Grammophon.
Antes, em 2011, gravara ao
vivo o 1.º Concerto para piano
e orquestra de Tchaikovsky,
com a Orquestra do Teatro
Mariinsky e o maestro Valery
Gergiev, e o álbum foi editado
pelo próprio teatro de São
Petersburgo.

e voz). Por uma tradição mais
colorida, Alcanchais é o seu
disco de estreia e situa-se
algures a meio caminho entre
os Dixie Gang e a OqueStrada.

› MaZéi

ALCANCHAIS

Ed. Autor

GNR ao vivo
e a cores

Não será por
acaso que os
GNR tiveram
o seu maior
boom
discográfico
com um
álbum ao
vivo. GNR in vivo, um duplo
lançado em 1990, tornouse um autêntico fenómeno
de vendas, mesmo depois
de alguns dos elementos
fundadores da banda terem
contestado a utilização de
temas por si compostos
(como Portugal na CEE). O
disco reabilitou de formou
sintática grandes canções da

O recital Chopin de 2010, no
La Fenice, em Veneza, tem o
“selo Decca”, e os dois primeiros discos, editados pela Dux
e o Fryderyk Chopin Institute,
testemunham o sucesso do
pianista em Varsóvia. O DVD
com o documentário “The
Magics of Music”, dirigido
por Christopher Nupen, em
2014, centra-se no “génio” de
Trifonov, e reúne quase todos
os elogios que continuam a
ser-lhe feitos, como este, de
Martha Argerich: “O que faz
é tecnicamente inacreditável.
E, no entanto, aí está – tão
dotado, tão doce e, ao mesmo
tempo, tão demoníaco. Nunca
ouvi nada comparável”. J
MARIA AUGUSTA GONÇALVES

banda de Rui Reininho que
se assumiam mais discretas
nas versões de estúdio. Os
GNR são pois uma daquelas
bandas que se valorizam em
concerto, graças ao facto de
Reininho ser um verdadeiro
animal de palco. Assim, faz
todo o sentido que se assinalem
35 anos de carreira primeiro
com uma digressão e depois
com um CD e DVD ao vivo. O
álbum, com dois discos e um
DVD, reproduz a gravação do
concerto da banda no Campo
Pequeno em 2016, onde é feita
uma revisão da carreira, desde
Efetivamente a Asas (Elétricas),
passando por Impressões
Digitais, Caixa Negra ou a
versão Quero que Vá Tudo Pró
Inferno (Roberto Carlos). Traz
um precioso extra: o vídeo de
12 temas gravados ao vivo no
célebre concerto do estádio
José de Alvalade, em 1992.

› GNR

OS PRIMEIROS 35 ANOS
AO VIVO

Sony
MANUEL HALPERN
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A Europa desamparada?
Uma viagem subterrânea
Em 1922, no rescaldo duro da primeira guerra mundial, Robert Musil escrevia no ensaio A Europa
Desamparada ou Uma Viagem pela Superfície. “[D]e há dez anos a esta parte estamos a fazer história
universal (..) e mesmo assim não compreendemos”. E resumiu: “A história do mundo vista de
perto: não se vê nada”. Afastemo-nos então, propõe o autor, prof. da Nova School of Business
and Economics da Un. Nova de Lisboa, depois de o ter sido, designadamente, das Universidades
da Califórnia e de Harvard, onde se doutorou. Tem vários livros publicados e preparado para
publicação o ensaio Europa: Ideia, Economia Política, Futuro
José Tavares

A

“Quem quer que fale de Europa
está errado (…)”
Otto von Bismarck
Nome, Natureza, Lugar
A Europa foi palavra e ideia antes
de ser geografia. Uma palavra
que, na sua longa história, ganhou
peso com uma superabundância de significados. A etimologia
grega, discutível, é muito sugestiva: Europa seria a contração de
“euros”, que significa amplo, e
“opsis” ou “optikos”, vista ou
rosto. Por outras palavras, vistas
largas, nada mau como primeiro
presságio do futuro do continente.
Uma associação que sugere tanto
o ver como o ser visto. A palavra
“Europa”, ao contrário da palavra
“Ásia”, está conspicuamente
ausente das páginas da Bíblia. E,
no entanto, há um “eu” europeu
glorificado que espreita com um
sorriso logo na génese de ideia
de Europa. Uma ideia de privilégio natural que viria a deixar
uma marca duradoura e, no final,
uma sombra negra na história do
continente.
Nas suas Lettres Persanes,
Montesquieu dá corpo literário
ao olhar de um visitante asiático,
o estereótipo do curioso que se
espanta com o caráter industrioso
dos europeus e a sua paixão pelo
enriquecimento pessoal. Muito
antes da primeira revolução
industrial, já eram notórios os
primeiros sinais de um mecanismo ingénuo de prosperidade, com
o conceito de maná a afastar-se,

"A Europa foi palavra e ideia antes de ser geografia"

abrindo caminho aos trabalhos
da indústria e da manufatura. Os
europeus começaram a medir-se
com o passado de si mesmos, e o
espelho devolvia-lhes uma imagem impressionante de transformação. As mudanças materiais
haviam-se tornado demasiado
evidentes para serem ignoradas. A
prosperidade tornava-se o motor
da autoconfiança europeia, e
esta magia do material envolvia
e aumentava perigosamente o
conceito de “civilização”.
A ascensão dos nacionalismos do século XIX fez a ideia
de Europa regressar aos limites
estreitos da geografia. “Quem é
a Europa?”, a célebre resposta de
Bismarck ao embaixador britânico que solicitava a mediação
alemã para uma crise europeia.
As histórias nacionais pessoalizadas, repletas de sangue e
heróis, atingiam então o seu

auge e atribuíam a tudo o que era
nacional o valor de um “quem”,
coisa que a Europa não estava em
condições de oferecer. Nada mais
natural para o chanceler de uma
jovem Alemanha autoconfiante do
que tornar explícito o contraste
entre um “quê”, a Europa, e um
“quem”, a Alemanha. A Europa
enquanto “quê” será sempre
menos do que a Europa enquanto
“quem”.
Voltaire lamentou-se de quão
mais próspera seria uma Europa
sem guerras “incessantes” e
“desnecessárias”. Ao mesmo
tempo, notava como o continente
era sempre capaz de se reerguer
miraculosamente das cinzas de
desastrosas “guerras civis”, com
a ajuda das artes e das ciências.
Conflito e queda, renascimento e
abundância, a recuperação económica no pós II Guerra Mundial
vingaria a visão de Voltaire. Hoje

“

Nós, europeus, já
sacrificámos em
nome da religião e da
ideologia números
suficientes para que
a pira dos direitos
humanos nos ilumine
para sempre

sabemos como os trabalhos de
Penélope da burocracia europeia
contribuíram para afastar a escuridão mais negra da guerra, através do seu tecer diário de regras,
regulamentos e políticas. O que
mais de meio século de sonhos
burocráticos ainda não conseguiu
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foi transformar a Europa numa
ideia popular e num mito político
viável.

PAISAGEM DE OCIDENTE

Em contraste com as paisagens
cinemáticas da América do Norte
que revimos nos clássicos de
Hollywood, o primeiro impulso
da geografia europeia é o retrato.
Na Europa, o foco incide no humano. Quando a paisagem entra
em jogo, é uma paisagem saturada
de pessoas. Na Europa, apercebemo-nos, “aconteceram coisas”.
Violentas, brutais ou notáveis,
mas coisas que dificilmente esqueceremos. A proximidade dos
outros e o acumular de história
numa geografia limitada definem
a Europa. Alguns avisaram para
a “necessidade humana, quase
biológica, de refazermos o mapa
da Europa”. Na Europa o tema dos
limites mantém a sua atualidade, associando o continente a
uma “civilização transgressora”,
“alérgica a fronteiras”, excessiva
nas suas “geografias inventadas”.
Os limites orientais da Europa,
mais que indeterminados, estão
“para sempre por resolver”. Entre
a Europa e os seus “outros” próximos e importantes — a Rússia, a
Turquia, o Norte de África — não
há nenhuma descontinuidade
abrupta a justificar fronteiras
radicais, sejam elas culturais,
económicas, ou sequer religiosas.
Para o Montesqueu de L’esprit des
lois, a Rússia é “une nation d’Europe”, para De Gaulle a Europa
vai “do Atlântico aos Urais”, e
para o ex-presidente alemão Von
Weizsäcker estende-se metaforicamente de “São Francisco a
Vladivostok”. Uma generosidade
geográfica com alguns traços ingénuos de um quase imperialismo
cultural.
As seduções simétricas do
Oriente e do mar aberto testemunham as exiguidades óbvias da
Europa: um continente populoso,
denso e diverso. Encarámos o desafio da densidade e satisfizemos
a ânsia de liberdade nos grandes
espaços, nos grandes mares ou
nos grandes frios. Assim também
uma nova ansiedade sobre o que
a Europa é, e quem está dentro e
quem está fora.
Até à descoberta quase acidental da América, a Europa era o
“único Ocidente”. O aparecimento dos Estados Unidos introduziu
um segundo ocidente geográfico,
com contornos épicos, auspiciosamente “vazio”, a que podemos
chamar o extremo ocidente. A
ascensão global do capitalismo revelou depois outros centros económicos e políticos: no
Oriente, no Extremo Oriente. A
Europa idosa e a América amadurecida encontram-se hoje perante
a juventude do mundo emergente,
em desenvolvimento. Poder-se-ia
escrever uma história alternativa
do mundo a partir da sucessão de
juventudes metafóricas e imaginárias, em continentes sucessivos.
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A história da Europa não é uma
história, e está longe de vir
a sê-lo, não se pronuncia no
singular. O continente é superabundante em autobiografias
nacionais que, reunidas, não
chegam para compor uma única
biografia coerente. À Europa não
falta história nem abismos. Como
algumas das suas regiões mais
instáveis, à Europa “produziu
mais história do que pode digerir. Podemos dizer que a Europa
“existiu demasiado” e adquiriu
um “cansaço da história” que
permanece. Na Alemanha, o
agastamento com a história deu
origem a uma nova palavra,
Geschichtsmüde. Antes, Karl
Marx, numa observação sombria mas incaracteristicamente
perspicaz, lamentou uma Europa
onde “a tradição das gerações mortas oprime como um
pesadelo o cérebro dos vivos.”
Encontrar uma narrativa comum
ao continente é uma tarefa nobre
e urgente, mas de Sísifo.
O lamentável sucesso do
nacionalismo, uma invenção autenticamente europeia,
trouxe-nos nos dois últimos
séculos até este cansaço com a
história. É a Europa onde primeiro se testemunha a ascensão
de estados capazes de tornar
os limites territoriais politicamente relevantes, mortalmente
relevantes. O pedigree falsamente venerável do nacionalismo
apoiou-se numa genealogia cuja
ancestralidade foi sistematicamente exagerada. Nações e
nacionalismo tornaram-se atores
plenos dos dramas dos séculos
XIX e XX, e os resultados não
são propriamente dignos de
louvor. A Europa envolveu-se
num tipo do excecionalismo
muito complexo, aquele em que
demasiadas nações se olham
a si mesmas como excecionais
em simultâneo, num continente
exíguo. Como notou Sloterdijk, o
nacionalismo é contemporâneo
de um “pluralismo de imperialismos”, a expansão simultânea
de vários estados europeus na
busca feroz por recursos, e por
cima da vontade das populações
de outros continentes. Talvez no
fugaz sentimento de poder sobre
estes estranhos distantes estejam ancoradas as narrativas de
subtil superioridade que tornam
o nacionalismo perigosamente
credível. O exercício da força em
regiões longínquas conferiu credibilidade aos excecionalismos
simbólicos no interior da Europa.
Como glosou Rabindranath
Tagore, “todas as grandes nações
europeias têm as suas vítimas em
outras regiões do mundo.” É um
ponto de vista.
A Europa foi o primeiro continente a criar um discurso sobre si
próprio, discurso que a princípio
tomou a forma dum otimismo
sem limites, da ciência, à democracia, ao imperialismo, até nos
recolhermos num pessimismo
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administrativo e uma insegurança pudica. O continente já foi a
ideia organizadora de uma civilização pronta a exibir uma cultura
e uma técnica impressionantes.
Até ao início do século XX e à
ascensão dos Estados Unidos, a
Europa era a metáfora geográfica
para as melhores ideias e ideais.
A ideia de Europa apoiava-se
numa lógica de transformações
cada vez mais otimistas que ligavam o passado distante — as cidades-estado gregas e o Império
Romano — às melhores possibilidades para o futuro económico
e político da humanidade. No
início do século XX, Valéry via o
“espírito europeu” como epítome
da maximização: “um máximo
de necessidades, um máximo de
trabalho, um máximo de capital,
um máximo de receitas, um máximo de ambição, um máximo de
transformação da natureza exterior, um “máximo de relações e
de trocas”. Segundo Sloterdijk,
a Europa era então “uma fábrica
política de máximos”.
Paul Valéry também sublinhou
a complexidade intelectual como
uma das fontes da originalidade europeia: “a avidez ativa, a
curiosidade ardente e desinteressada, uma mistura feliz de
imaginação e rigor lógico, um
certo ceticismo não pessimista,
um misticismo não resignado”.
Esta visão abstrata do europeísmo
pode facilmente confundir-se
com ares de um capitalismo e
uma modernidade confiantes, um
continente que está na sua “melhor hora”, aquela que precedeu
por pouco a escuridão radical das
guerras e do Holocausto. O que
tornou as duas “guerras civis” na
Europa tristemente célebres foi a
extensão da sua incivilidade. No
caso da Europa, a incivilidade não
se dirigiu contra o inimigo, mas
contra toda a humanidade. Pela
primeira vez na história humana
tecnologias militares de assassínio
em massa foram dirigidas, organizadamente, contra civis. Sem
hesitações e sem contenção.
Nós, europeus, não hesitámos
em usar a máxima capacidade
das modernas máquinas de matar
sobre aqueles que eram, e continuariam a ser no futuro, os nossos
vizinhos. A matança foi reveladora do pior da natureza humana.
Nós, europeus, já sacrificámos em
nome da religião e da ideologia
números suficientes para que a
pira dos direitos humanos nos
ilumine para sempre. A Europa
ardeu para iluminar o mundo?
Mazower descreve a Europa
enquanto “entidade permanentemente ocupada num projeto
sangrento de autoinvenção”.
Ainda que contestada, essa ideia
tornou-se explícita durante ou
logo após períodos de adversidade
e de guerra. Em mais de um sentido, o legado espiritual da II Guerra
Mundial revelou a importância
fulcral dos valores europeus, no
exato momento em que pareciam
ter desaparecido. JL
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José Pedro Castanheira
Uma biografia ‘única’
Saiu agora o 2º volume, de mais de mil páginas como o 1º, de Jorge Sampaio
- Uma biografia. São os seus 16 anos como presidente da Câmara de Lisboa
(seis) e como Presidente da República (dez). Tudo contado ao pormenor,
ou até com minúcia, incluindo 'revelações', por um dos mais destacados
jornalistas portugueses, que ouvimos sobre a obra e o biografado
Tem 64 anos, é um dos mais prestigiados e premiados jornalistas/repórteres portugueses, redator principal do Expresso, autor de dez livros
- e muito mais se poderia dizer, mas
aqui não cabe... Os dois volumes, o
2º acabado de editar, da sua biografia
de Jorge Sampaio, constituem obras
raras entre nós, e talvez não só, de
que aqui nos fala.
JL: Como foi escrever uma biografia
política de um político, vivo e (no)
ativo, que é a maior e mais completa
de um qualquer político português
dos séculos XX e (até agora) XXI?
José Pedro Castanheira: Antes de
mais, foi uma surpresa e uma grande
honra Jorge Sampaio ter-me convidado para escrever a sua biografia,
quando em 2006 deixou o Palácio
de Belém. Sou jornalista há mais
de 40 anos, fiz muito jornalismo
político, mas nunca acompanhei
as sua atividades, nem sequer cobri
nenhuma das suas viagens presidenciais. Tratava-se de um desafio muito
estimulante que aceitei assim que me
garantiu uma completa liberdade na
investigação e a concomitante independência de escrita. Dias depois
fez-me chegar a casa uma fotocópia
dos seus cadernos pessoais, que
anotou e encheu de forma meticulosa desde 1978, quando aderiu ao
PS a convite de Mário Soares. São
cadernos de uma enorme riqueza
documental e que constituem uma
delícia para qualquer biógrafo ou
historiador. A seguir foi deitar mãos
à obra, com a indispensável ajuda
de vários colaboradores, jovens,
curiosos e muito competentes nas
suas áreas profissionais: jornalismo,
história e ciência política.
Qual foi o seu papel?
Foram sobretudo eles que mergulharam no enorme acervo documental
que constitui o arquivo particular
de Sampaio, quase 300 pastas, que
começam quando entrou para a
direção da Associação de Estudantes
de Direito de Lisboa, no final dos
anos 50. Bom, mas havia ainda que
entrevistar muitas pessoas sobre
o seus cerca de 60 anos de vida
cívica e política: familiares, amigos,
camaradas de partido, colaboradores
na câmara e em Belém, mas também
críticos, e foram muitos, opositores
e adversários - só não digo inimigos

José Pedro Castanheira e Jorge Sampaio – biógrafo e biografado

políticos porque é uma expressão que
ele abomina, dizendo que nunca encarou ninguém como tal. Foram 198
as pessoas que ouvi e cuja listagem
pode ser consultada nos anexos dos
dois volumes.
Tudo junto, faz esta biografia ser
única em Portugal...
Não tenho dúvidas que sim, pelo menos em Portugal. Quando comecei o
trabalho, em 2007, julgava que, ao fim
de três ou quatro anos seria capaz de
escrever uma biografia, de 300 ou 400
páginas. Estava redondamente enganado. Fui obrigado a dividir a obra em
dois volumes, ambos de mil páginas, o
1º primeiro saído em 2012, que vai até
à sua eleição como secretário-geral
do PS, em 1989, este 2º cobrindo os 16
anos de presidente, seis da Câmara de
Lisboa, dez da República.
E como é que deixou muito do
seu trabalho de grande repórter,
trabalho mais ‘animado’,
interventivo, investigativo, para se
dedicar a tal ‘tarefa’?
Nunca deixei de trabalhar no
Expresso. Corrijo: em algumas fases,
sobretudo da escrita, fui obrigado a
pedir licenças sem vencimento, para
me poder concentrar em absoluto.
E tenho que agradecer ao Expresso
nunca as ter recusado. Mas fui
tentando sempre compatibilizar o
trabalho no jornal com este projeto.
Além de biografar Jorge Sampaio
teve também o objetivo específico

de dar um certo retrato da política
portuguesa nestas últimas décadas,
ou isso resulta apenas da apuração
biográfica?
Nem é por acaso que escolhi como
subtítulo para o 1º volume, História
de uma geração. É uma espécie
de retrato da vida política desde
as eleições presidenciais de 1958,
com o famoso tufão delgadista,
até 1989. Nesse período Sampaio
ainda não se recorta como figura
de primeiro plano, o que só virá
a acontecer de forma clara com
a sua eleição para a Câmara. Mas
ele está presente em quase tudo
que mexe na oposição à ditadura.
Depois, com o 25 de Abril, começa
por procurar uma alternativa às
formações políticas da esquerda
clássica, primeiro no MES e depois
no chamado GIS. Tem uma curta
experiência governamental como
secretário de Estado da Cooperação
do IV Governo Provisório. Até
que, em 1978, pragmático, acaba
por aderir, com os seus amigos de
sempre, ao PS, uma opção que se
revelou decisiva e lhe abriu todos
os horizontes políticos.
O resultado final do seu trabalho
corresponde às previsões ou
expectativas iniciais?
Suplantou-as completamente. Como
várias pessoas já me disseram, esta
biografia é, também, à sua maneira,
e ainda que escrita por um jornalista,
um trabalho sobre a história contemporânea de Portugal.
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E teve surpresas quanto à sua vida,
ao percurso, ao caráter e à obra do
'biografado'?
Sampaio foi de uma enorme transparência. E de uma grande fidelidade quanto à sua história política.
Neste sentido, comparo as muitas
dezenas de horas de conversa que
tivemos, quase sempre em sua casa,
a uma espécie de livro aberto, que
fui folheando com um sentimento
misto de atenção, curiosidade e
surpresa. Teria sido inteiramente
diferente se o presidente a biografar
tivesse sido Mário Soares, Ramalho
Eanes ou mesmo António de Spínola.
Como jornalista, acompanhara de
perto qualquer deles. Com Sampaio
foi diferente, o que constituiu um
estímulo adicional.
Quais foram as principais revelações
que teve quanto a Jorge Sampaio,
ao seu “tempo político” e respetivos
acontecimentos?
Pela sua inesperada atualidade, destaco a fórmula que gizou
enquanto presidente da Câmara de
Lisboa: uma coligação do PS com o
PCP e outras forças de esquerda. Já
passaram quase 30 anos, mas continua a ser uma solução inédita, no
plano autárquico e nacional. Neste
sentido, foi pioneiro da fórmula
que sustenta o atual governo. Mas
Sampaio foi muito além. Por um
lado, trouxe os comunistas para o
próprio poder executivo, partilhando a vereação da cidade. Por
outro, e numa iniciativa sempre
esquecida, alargou o acordo a uma
parte da própria oposição de direita, a ponto de atribuir pelouros
aos vereadores do CDS (ao tempo
presidido por Freitas do Amaral)
e do PPM, que faziam parte da
coligação PSD/CDS derrotada,
liderada por Marcelo Rebelo de
Sousa - coligação que, assim, se
desfez. O que então se passou foi
uma iniciativa política de grande
alcance e audácia.
A que curiosamente esteve ligado o
então jovem socialista António Costa.
Sim, ele tudo acompanhou, participando nas negociações com os
comunistas e liderando a bancada
socialista da Assembleia Municipal.
Foi um período de experimentação e
aprendizagem, que não deixará de o
ter influenciado em 2015…
Este 2º volume está já, entretanto, a
suscitar reações...
A magistratura de Jorge Sampaio
como Presidente da República é
muito discutida, com 'ardor'. Basta
ver a polémica que por aí vai, com o
fim do governo de Santana Lopes e
com a forma como Durão Barroso escondeu dele a cimeira das Lajes sobre
o Iraque. E a esse e outros propósitos
o livro aí está, cheio de revelações,
para ser discutido e certamente
criticado. Mas aos críticos, só peço
uma coisa: que o leiam antes. Sem
preconceitos nem ideias feitas. É que
até já houve um órgão de informação, não propriamente um tablóide,
que me fez perguntas cujas respostas
estão logo nas duas primeiras linhas
do livro…J
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Ao encontro de Damião de Goes…

L

Damião de Goes o grande humanista português do século XVI e que
uísa Ferreira acaba de publicar um imperdível
pequeno livro de imagens, onde relata um singelo sempre conseguiu defender a tolerância! Contra os ódios”. É a letra
de José Mariano Gago que no-lo diz. Apesar de o rosto do humanista
mas muito significativo ato de homenagem de
estar deteriorado, a verdade é que é, segundo testemunhos coevos,
José Mariano Gago ao grande humanista portuo mais próximo da realidade. Podemos, porém, recordar o epitáfio
guês Damião de Goes, que tanto admirava e que
fotografado nos finais do século XIX, na igreja da Várzea, onde se vê o
se apresenta como símbolo do combate deterbusto antes de ter sido danificado. O túmulo está na igreja de S. Pedro,
minado contra a mediocridade e a ignorância,
desde 1941, vindo da Várzea. E o próprio Damião de Goes, na descrição
contra a intolerância e o fechamento. Na Galeria
de Lisboa, fala-nos da sua terra natal: “A meio, pouco mais ou menos,
da Livraria Sá da Costa, pudemos ver expostas as
do curso do Tejo, na margem de cá, indo para o poente, fica a fortaleza
fotografias de Luísa Ferreira e ouvir Luís Filipe Barreto e Karin Wall
de Alenquer – a terra onde nasci -, e que, segundo Resende, os antigos
a invocarem os dois percursos de vida que se misturam na memória
chamavam Gerobriga”. Na capela de S. Pedro, em Alenquer, estão relonga, uma vez que José Mariano quis que alguns dos seus últimos
passos se dirigissem ao Renascentista.
presentadas as armas de Damião de Goes, dadas pelo Imperador Carlos
Tratou-se de uma expedição a Alenquer, ao encontro de Damião
V, e as de sua mulher D. Joana de Hargen. “Ao maior e ótimo Deus,
de Goes, no dia 9 de março de 2015, segunda-feira. “Mariano falouDamião de Goes, cavaleiro lusitano fui em tempos; corri toda a Europa
em negócios públicos; sofri vários trabalhos de Marte; as musas, os
-me (…) sobre Damião. O grande humanista português do século
príncipes e os varões doutos amaram-me com razão…”.
XVI nasceu e morreu em Alenquer, depois de ter passado muitos
A cabeça do humanista esteve guardada durante anos até ser coanos fora do país. Foi viver para a corte aos nove anos e o Rei enviou-o para a Europa. Conviveu com Erasmo de Roterdão, entre outros
locada na igreja. E conta-se que antes foi vista a rolar na rua a servir
pensadores, comprou e partilhou obras de arte, voltou a Alenquer
de brinquedo para as crianças… Mas José Mariano quis confrontar-se
onde adquiriu uma quinta e sofreu com a
com o estado atual da pedra, sabendo que
Inquisição”. Foi com estas referências que
foi ela que o humanista mandou esculLuísa Ferreira aceitou o desafio de ir com
pir, numa representação fiel. Depois dos
José Mariano, para este olhar de frente o
tratos de polé a que foi submetida, imporretrato que o próprio cronista mandara
tava recordar a memória do cronista e
gravar na pedra. Infelizmente, o busto
diplomata em pelo menos três facetas: a
está hoje bastante danificado, apresendo espírito aberto e livre, lutador pela totando um rosto alterado pelo tempo. Mas
lerância e companheiro de outros grandes
ele queria ver a efígie de Damião de Goes,
humanistas; a do português regressado
para poder olhá-lo, para sentir a sua preà pátria, incompreendido, perseguido
pela injustiça inquisitorial e porventura
sença e para oferecer a sua representação
assassinado; e a de um exemplo maior
à Real Academia Belga, onde dele falara.
da cultura portuguesa cujo monumento
“Fotografia é estar com os outros, mosfunerário foi sujeito a um ignóbil tratatrar-lhes, ver”. E sobre o ato de registar
imagens, Mariano gostava de recordar
mento, por ignorância e desmazelo.
Damião de Goes
Alhazen, o físico e matemático árabe do
Simbolicamente, lemos ainda no
século XI, que escreveu “o primeiro traCaderno de Alenquer uma Carta de Erasmo
de Roterdão a Damião de Goes. Não está aí
tado decente sobre Ótica”, construindo
por acaso. Sentimos o azedume das indiversas câmaras escuras como meio de
experimentar um novo modo de considecompreensões. “Os italianos a cada passo
arreganham contra mim, em opúsculos
rar e de conhecer a visão humana…
Durante um ano Damião de Goes maléficos. Em Roma foi imprensa (sic) a
Durante um ano Damião de Goes
acompanhou José Mariano. A Descrição
acompanhou José Mariano Gago. Defesa da Itália contra Erasmo, dedicada a
Paulo III. A rixa nasceu de duas palavras
da Cidade de Lisboa (1554) era revisitada
A Descrição da Cidade de Lisboa
minhas não entendidas e que estão nesta
com especial prazer. Tornou-se leitura de
cabeceira. O pequeno opúsculo “foi por
(1554) era revisitada com especial máxima: Micónio calvo, é dizer cita eruele escrito (na Flandres) quando todos
dito ou italiano belicoso, - as quais eles
prazer. Tornou-se leitura de
os dias chegavam a Antuérpia galeões
interpretam como tendo eu censurado os
portugueses com especiarias das Índias
cabeceira
italianos por serem pacíficos, quando a
– e a Europa queria perceber Portugal – e
verdade é que nesta expressão a Itália foi
entender Lisboa”. E lembramos o que está
louvada e não vituperada. Comer, beber,
escrito relativamente a uma cidade que
- são vocábulos médios; comilão, beberrivalizava “com todas as outras cidades da Europa, tanto pelo númerão, palrador – toam como vício. De igual modo, belicoso não traduz
louvor, que sim exprobação. Os citas, por seus costumes bárbaros e
ro de habitantes, como pela beleza e variedade das construções”… É
selvagens, desprezam todas as disciplinas liberais, inclinados só para
a Cidade Global, documentada na exposição do Museu Nacional de
as armas; os ítalos, esses cultivam a filosofia, as artes e a eloquência,
Arte Antiga, descrita pela pena de Damião de Goes. “Passando a Rua
que são fomentadoras de paz, diametralmente contrárias por isso às
Nova do Rei, que transborda de entalhadores, joalheiros, ourives,
daqueles. Eis excelente matéria de defensão”.
cinzeladores, fabricantes de vasos, artistas de prata, bronze e de
A presença de Erasmo, que conhecemos do Elogio da Loucura,
ouro, bem como fanqueiros; cortando à esquerda, chegaremos a uma
significa a um tempo a crítica às mentes intolerantes e a necessidade
outra artéria que tem o nome de Rua Nova dos Mercadores, muito
de esclarecer as ideias pelo diálogo franco e aberto… Fica-nos um
mais vasta que todas as outras ruas da cidade, ornada de um lado e
testemunho em prol do conhecimento e da tolerância, como valores
de outro, com belíssimos edifícios. Para aqui confluem todos os dias,
assentes no respeito mútuo. “Criticar os costumes dos homens, sem
à compita, comerciantes de quase todas as partes do mundo e suas
atacar qualquer pessoa denominada, será efetivamente morder? Não
gentes, em concurso extremo de pessoas, por causa das vantagens
será antes ensinar e aconselhar? Aliás, não faço incessantemente a
oferecidas pelo comércio e pelo porto”.
crítica a mim próprio?” Erasmo dixit, e poderia tê-lo feito Damião
O livrinho “deu a volta à Europa e contou o que era Lisboa nessa
de Goes… José Mariano pede-nos para não os esquecermos. J
época (um tanto desgraçada de ódios e guerras de religião). Sendo

“
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VIRIATO SOROMENHO MARQUES

Fundação Oceano Azul
Um contributo na boa direção

N

o passado dia 17
de março, em
cerimónia pública
no Convento do
Beato foi lançada
oficialmente a
Fundação Oceano Azul (FOA),
destinada a promover e apoiar
iniciativas que contribuam para
um triplo objetivo: aumento da
literacia pública sobre o modo
como os oceanos contribuem
para a estabilidade ambiental
e climática global; incremento
das políticas de conservação dos
ecossistemas marinhos, incluindo
as ações concretas tendentes à sua
valorização e proteção; incentivo
à capacitação dos principais atores
envolvidos na ligação ao mar (na
pesca, alimentação e consumo,
nos transportes, na construção
naval, na gestão das áreas de
conservação, etc.).
Esta nova Fundação resulta de
um processo longo que envolveu
algo de muito raro no nosso país:
a colaboração entre especialistas
e profissionais das actividades de
conservação e educação ambiental
e um grupo económico privado,
representado pela Fundação
Francisco Manuel dos Santos, que
sob a liderança de José Soares
dos Santos assumiu através de
contrato com o Estado português
a gestão do Oceanário de Lisboa
numa perspetiva de maximização
do interesse público. Depois da
devida reflexão, onde os motivos
de âmbito cívico e académico se
conjugaram harmoniosamente,

Liberdade,
sg. T. G. Ash

Os dados estão
lançados: cerca
de metade dos
habitantes do
planeta tem acesso
à internet, há
mais telefones
(ou derivados) do
que seres humanos. "Nunca
na história da humanidade
existiu uma possibilidade para
a liberdade de expressão como
esta" em que vivemos, diz o
autor no prólogo a Liberdade

J

José Soares dos Santos no Oceanário ‘Maximização do interesse público’

aceitei o convite para ser
conselheiro especial do Conselho
de Curadores da FOA, que em
conjunto com o seu Conselho
de Administração, constitui um
dos dois principais órgãos de
governança da Fundação. Várias
são as razões que se reúnem para
manifestar esperança no trabalho
que possa vir a ser realizado.
Em primeiro lugar, pela
integridade pessoal e qualidade
técnica dos elementos que integram
os seus órgãos diretivos. Destacaria,
no órgão mais imediatamente
executivo: Tiago Pitta e Cunha,
que desde 2004 se transformou no
rosto mais visível da causa nacional

em prol de um novo regresso ao
mar; João Falcato, um biólogo com
enorme talento de administrador,
que tem sido um dos principais
responsáveis pelo sucesso do
Oceanário de Lisboa; Emanuel
Gonçalves, um cientista e professor
com um longo percurso no estudo e
defesa dos ecossistemas marinhos.
Destacaria ainda, no Conselho de
Curadores, o almirante Nuno Viera
Matias, com um trabalho persistente
em muitas das políticas do mar,
incluindo as questões de segurança,
que em 2010, juntamente também
com João Falcato e com o autor
destas linhas, coordenou um estudo
que ainda hoje é uma referência na

de Expressão - Dez Princípios
para um Mundo Interligado. Para
depois concluir, com grande
preocupação: "E nunca os males
da livre expressão ilimitada
- ameaças de morte, imagens
pedófilas, vagas de imundície e
ofensas - fluíram tão facilmente
através das fronteiras". O que
fazer com esta capacidade de
comunicarmos livremente uns
com os outros, instantaneamente,
em todo o mundo? É o que
promete sugerir Garton Ash
em dez princípios, expondo,
ao mesmo tempo, a clivagem
cultural que essa ideia, de matriz
ocidental, tem criado entre

potências tradicionais - a Europa
e os EUA - e as emergentes, como
a China, a Rússia ou o Brasil.
Garton Ash tem ocupado grande
parte do seu pensamento nesta
questão, depois de se ter revelado,
no panorama mediático, como
um especialista na Europa
de Leste e na derrocada do
comunismo. Cronista irregular
do diário britânico The Guardian,
tem analisado os populismos que
assombram o mundo e o modo
como têm encontrado antena
aberta na internet como um dos
maiores veículos do disparate
na História contemporânea. O
autor fundou uma plataforma

matéria (Políticas Públicas do Mar,
Ed. Esfera do Caos).
Em segundo lugar, pela visão
- aprofundada cientificamente e
cosmopolita no horizonte de ação
- com que o tema dos oceanos é
encarado nos documentos-guia
da FOA. O interesse nacional
nos oceanos não é concebido
de modo egoísta e provinciano,
pois o usufruto e a proteção
dos oceanos é uma tarefa para
unir as nações no seu conjunto.
Nesse sentido, a FOA integra,
em vários papéis e funções,
especialistas internacionais de
reconhecido mérito como Jane
Lubchenco, Kristian Parker, Julie
Packard, Heather Koldewey, Peter
Heffernan, Andreas Kraemer, e a
princesa Laurentien van OranjeNassau. Em terceiro e último
lugar, pelos meios financeiros
colocados ao serviço dos objetivos
da FOA, que a poderão transformar
numa das principais instituições
europeias e até mundiais do género
já nos próximos anos.
Num período em que a
catadupa de más notícias nos
atinge a capacidade de alimentar
a esperança, parece-me que
a existência desta Fundação é
um sinal luminoso. Como já
tive ensejo de escrever noutros
lugares, Portugal regista hoje
uma convergência acentuada
entre intenções e meios para
levar a cabo um regresso ao
mar, em todas as frentes. Da
economia ao ambiente, passando
pela cultura, pela ciência, pelo

na net para debater a questão:
freespeachdebate.com, em
13 línguas - entre as quais o
português - e com o contributo
de vários intelectuais de todo
o mundo. Um contraponto à
chamada 'pós-verdade' online...

› Timothy Garton Ash

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Temas e Debates, 512 pp, 22,20 euros

Keynes, ensaios

O seu nome pronunciado em
público, em tempos de dogma
neoliberal, soa a ofensa grave.

robustecimento de um conceito
de soberania à altura dos desafios
contemporâneos. Temos uma
comunidade científica – à data do
livro acima referido - ligada ao
mar que contava com mais de 3
000 elementos, entre os quais 800
doutorados. Contamos com quase
duas dezenas de instituições
dedicadas à pesquisa científica,
entre Laboratórios de Estado,
Laboratórios Associados, Centros
de Investigação. Entre navios
e outros equipamentos, o país
pode explorar a sua ZEE até aos
6.000 metros de profundidade.
Sucessivos governos têm
produzido orientações
convergentes no sentido de tornar
o mar num grande objetivo
unificador dos portugueses no
longo prazo. Diferentes setores
da economia, desde a indústria
aos transportes, passando
pela energia e comércio, têm
manifestado a sua predisposição
para aderirem como partes ativas
a este objetivo.
A obra está enunciada. Os
meios materiais existem ou
podem ser ativados se para tal
existir vontade e alento. Os
sujeitos estão aptos a serem
mobilizados. Os caminhos
para um regresso, prudente e
sustentável, ao mar e aos oceanos
apenas precisam de começar
a ser trilhados. Seria um erro
imperdoável deixar que os ventos
de autodestruição que varrem a
Europa, nos impedissem de nos
lançarmos de novo ao mar. Esta
nova Fundação poderá ajudar,
entre outras missões e ações, a
criar condições para um debate
sério e elevado que nos ajude, no
mar e nos oceanos, a distinguir
entre aquilo que devemos e
podemos realizar, e aquilo que
devemos recusar, pelos custos,
inconvenientes, e riscos de
insustentabilidade que a sua
efetivação poderia provocar. J

O adjetivo que lhe
está associado,
'keynesiano' é
ainda pior do que
os ataques dos
iconoclastas na Idade
Média. É quase tão
mau pronunciá-lo
entre os pensadores da economia
atual quanto o anátema chamado
'socialismo'. Mas, na verdade,
os seus princípios económicos
- basicamente que o estado é
o motor da economia, através
de mecanismos de incentivos
financeiros - transformaram a
Europa ocidental numa potência
com equilíbrio social. Daí o
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À MARGEM...

EDUARDO LOURENÇO

A morte de Diderot...

Q

uase simulta-neamente
e em nome da chamada
História de Arte, quadros
famosos de Rembrandt e
de Fragonard, viram o seu
estatuto pictural contestado. O caso Rembrandt
é mais banal, parece que
algumas das suas célebres
gravuras são duvidosas na sua autoria ou de meros
imitadores. Não é isso que abalará, se não o estatuto mesmo da História de Arte - na sua origem mítica simples considerações impressionistas sobre
os primeiros heróis pictoriais do Renascimento,
Rafael ou Vinci - mas a sua pretensão, nunca
explicitada, de instaurar um discurso não acerca
da "existência" óbvia de pinturas mas de instaurar
através delas uma "idealidade" de tipo novo em
função do seu caráter por assim dizer racial... No
caso dos atuais Rembrandts contestados retira-se
essa aura do objeto ideal em causa. O discurso
que lhe diz respeito nada tem a ver com o tipo de
conhecimento que possa ter sentido para a História
de Arte. É um simples fait divers.
O "fait-divers clamoroso" relativo a um dos
Fragonards mais famosos, o retrato de Diderot, é
de outra ordem. E paradoxalmente é aqui que ele
se manifesta em pôr em causa o inteiro domínio da
estranha perspetiva da História de Arte. Ao menos,
no seu aspeto mundano. De súbito, pela "revelação" de que o famoso quadro de Fragonard não
representa o célebre enciclopedista e filósofo das
Luzes, a pintura sofre uma espécie de degradação
de estatuto (estético? de valor no sentido de preço
de mercado?). Em suma, não sendo Diderot o
objeto pictural do quadro, ele vale menos, significa
menos, conhece uma ininteligível degradação cultural. É o paradoxo Diderot às avessas. O melhor é
convocar uma célebre e contestável observação de
Pascal a respeito da idolatria de uma pintura representando um objeto que, em si mesmo, não seria
de qualquer emoção ou sentimento de admiração.
Com este fait-divers de despromoção de
Diderot - Fragonard os historiadores de arte
do séc. XVIII têm de contentar-se com o aliás
apreciado Diderot da mão de Van Loo, o "verda-

interesse de ver o outro lado de
John Maynard Keynes, neste livro
que reúne ensaios biográficos,
textos escritos ao longo de vários
anos por si. Keynes discorreu,
entre outros assuntos, sobre
Newton, e sobre um encontro
com Einstein; mas também
refutou as teses revolucionárias
bolcheviques, além das
negociações do Tratado de
Versalhes, que pôs fim à I Guerra
Mundial...

› John Maynard Keynes

ENSAIOS BIOGRÁFICOS
ESCOLHIDOS

Relógio D'Água, 152 pp, 15 euros
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O Diderot, de Van Loo (à esqª), e o Diderot, que não é Diderot, de Fragonard

“

É discutível que haja, ou tenha
havido, alguma vez uma
História universal da Arte. É um
arquipélago de diferenças mais
profundas do que as que separam
uma estrela de outra estrela

deiro" Diderot, de olhos castanhos, enquanto o
não-Diderot de Fragonard tem os olhos azuis...
Podia ser uma comédia, mas é revelador de um
certo discurso historiográfico, herdeiro ao mesmo
tempo de uma mitologia estética de raiz helénica (a
do estatuto helénico de Beleza) e da mais positivista leitura do fenómeno "artes", para não dizer do
discurso antropológico com que se justifica.
É quase um axioma - ou porventura o pressuposto implícito de todo o pensamento Ocidental
- que o que nós visamos como História do Ser seja

História e
Ideologia
Protecionismo
ou livrecambismo?
Ou, dito na
linguagem
contemporânea,
mais 'estado' ou
menos 'estado'
na economia e nos destinos
da nação? O debate que
encheu a primeira metade
do século XIX português, é
o tema central da análise da
historiadora Maria de Fátima

marcado, signata, com o selo da "historicidade".
Que a História, seja por assim dizer o "discurso"
ou o avatar dessa historicidade imanente de todo o
agir humano não significa - até por ser contraditório - que as modalidades originais dos seus
"tempos divinos", como diria Hegel - o religioso,
o artístico e o filosófico -, tenham na mistificação
da História o segredo do ser. E menos que uma
outra aquela autoconsciência do nosso fazer que
designamos por arte.
Em sentido próprio não há História de nada.
É a "historicidade" intrínseca da nossa condição
incondicionada que o não permite. Em sentido mais
preciso só há história mítica da atividade humana
por excelência que o conhecimento de ordem científica exprime. A sua historicidade sem história é
unificada às avessas da mera e comum historicidade humana. Se há outra… É o futuro que a reunifica,
que lhe dá a continuidade com que a sucessão
empírica dos tempos, sempre imprevisível decorre.
O mesmo sucede com o discurso que tem em
conta a sucessão, a concomitância, a vigência, o
obscurecimento ou o naufrágio no tempo do que

Bonifácio, que explana
o embate entre as duas
ideologias revelando um
século que, segundo diz, foi
esquecido pela historiografia
do Estado Novo e recuperado
de forma seletiva e limitada
pelos ardores marxistas da
História que se fez no pós-25
de Abril.

› Maria de Fátima
Bonifácio

HISTÓRIA
E IDEOLOGIA UMA POLÉMICA
NOVECENTISTA
Presença, 450 pp, 19,90 euros

chamamos "arte" e que foi vivido como a expressão
mesma do virtualmente absoluto. Virtualmente
eterna e virtualmente empírica... O "objeto" da
História de Arte nunca foi nem é, em sentido
próprio, "objetivável". A catedral de Chartres é um
objeto tão intrinsecamente irreal como um quadro
de Van Gogh. E mesmo numa perspetiva empírica
é discutível que haja, ou tenha havido, alguma vez
uma História universal da Arte. É um arquipélago
de diferenças mais profundas do que as que separam uma estrela de outra estrela.
Não sei onde José Augusto França respondeu
um dia a quem ingénua mas naturalmente lhe
perguntou: “Qual é o maior quadro do mundo?”
Há vários maiores quadros do mundo.... Talvez me
atrevesse a prolongar a sua iluminante resposta.
Cada um desses "quadros, maiores, míticos é como
uma galáxia movida por outras galáxias. Sabemolo melhor no nosso tempo de Modernidade - seja o
que for o que isso significa - que aproximou algumas dessas galáxias sem contacto inteligível entre
elas: a galáxia Picasso e a das máscaras africanas
que ele vampirizou e integrou com "destreza" na
história da arte ocidental. E porventura há entre
ícones de uma imaginária ou futura História "mais
universal da Arte" diferenças mais profundas.
No fundo, a " História da Arte" tem como objetos
múltiplos estátuas da ilha da Páscoa para sempre
encerradas no seu enigma.
E voltemos a Fragonard. A realidade pictural
do seu Diderot é a do seu tratamento sui generis, desenvolto, quase guerreiro, de um qualquer
personagem grado do seu tempo que até podia
ser Diderot. E esse Fragonard - qualquer outro
Fragonard, maior ou menor da nossa História recente da cultura ocidental - é um diálogo/combate
com os seus inspiradores, tanto quanto com os seus
seguidores improváveis que das galas e galanteios de
um século, se tornarão Delacroix e seus baudelairianos lagos de sangue e crueldade. Faz parte de uma
"galáxia" que inclui os Tiepolo e os Watteau, subtrai
os seus cultos divinos ou as fugas para Cyther, é do
seu século como o século é dele e nenhum "engano"
(suposição absurda) na escolha do mais genial do
modelo como o autor do "Sobrinho de Rameau" o
pode despromover - salvo em termos de mercador
de Veneza - da sua glória própria de Fragonard.
A História de Arte é uma história de espelhismos. Cada grande pintor é o espelho cultural dos
outros e é uma espécie de bal masqué em que todos
dançam entre eles.J
* Texto inédito, lido numa sessão de homenagem a José Augusto
França

A Síria antes
da guerra
Lugares como
Alepo, Maalula,
Palmira ou Ugarit
são conhecidos
hoje em todo o
mundo pelos
piores motivos:
na sequência
da guerra civil iniciada em
2011, a Síria foi fragmentada
por grupos mais ou menos
radicais, e nos lugares onde
se estabeleceu, por exemplo,
o DAESH, de património

único, a destruição foi total
e talvez irrecuperável. Este
livro serve, por isso, como
um testemunho único desses
lugares. Resulta de uma
viagem organizada pelo
Grupo de Amigos do Museu
Nacional de Arqueologia, antes
do início do conflito, da qual
se publicam vários textos,
agora testemunhos ímpares
desse património que se vai
perdendo todos os dias.

› Vários autores

SÍRIA - DO MEDITERRÂNEO
AO EUFRATES

Caleidoscópio, 130 pp, 19,61 euros
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CRÓNICA
Jacinto Rêgo de Almeida

O Brasil em Lisboa

N

LUÍS BARRA

Um homem e uma mulher sentam-se
numa esplanada junto ao cais. Atrás deles
fica o hotel onde estão alojados. É o fim do
Verão. Estão juntos há menos de uma semana, não havia mais ninguém quando saíram
daquele bar às sete da manhã no oitavo dia
de férias. Tudo depende da qualidade do
desespero. Agora têm pouco para dizer um
ao outro e não sabem como despedir-se.
Ela acende um cigarro e espera que o fim
das férias acelere a separação. No entanto, o
tédio acumulado começa a sobrepor-se ao
remorso e o homem diz-lhe que fumar faz
mal à saúde e à carteira:
- Já pensaste nas horas que trabalhas a mais
para comprares tabaco?
Os mosquitos aparecem, atraídos pelas luzes
da esplanada, o que o irrita ainda mais.
Depois de se coçar e de bater na cara e nos
braços recomeça:
– Sabias que já houve malária por estas
bandas? Ainda pode voltar a haver, é preciso
cuidado. E se voltássemos para o quarto?
Víamos um filmezito…
A mulher toma balanço para apagar o cigarro no cinzeiro, mas acaba por sacudir a cinza
e virar-se de lado para continuar a fumar.
Depois de abanar a cabeça duas vezes diz ao
homem:
– Já viste as coisas que tu dizes? É que não se
consegue estar ao pé de ti.
Ele percebe que naquela noite poderá ter de
dormir sozinho e recupera o tom:
– Isto é só a minha fase chata. Acontece-me
só uns dois ou três minutos por dia, depois
passa-me. No resto do tempo sou uma pessoa adorável.
Mas a mulher não desiste:
– Temos passado demasiado tempo juntos,
devíamos mudar um pouco a rotina.
Ele aproveita o desvio para dar um salto em
frente:
– O que achas da empregada do restaurante?
Pela primeira vez nessa noite a mulher vira
o rosto completamente para ele, mas parece
não entender onde ele quer chegar. Então ele
arrisca:
– A forma como ela nos serve e nos pergunta
se desejamos mais alguma coisa ou se está
tudo bem. Olha aí vem ela outra vez, vê
como é bela, pergunta-lhe se quer vir connosco, subimos ao nosso quarto e passamos
os últimos dias no hotel sem sair da cama à
espera que nos venham buscar. Depois atiramo-nos à água da varanda. Os três juntos.
Assim custa menos.J

este mês de março, o Brasil invadiu
As palavras de saudação e abertura do festival por parte do
Lisboa com peças de teatro, filmes e
escritor suscitaram o paralelo com o atual processo político
também no plano político. No âmbito
brasileiro, uma vez que é a mesma elite económica (aliada
da “Lisboa 2017 – Capital Iberoaos militares em 1964) que, 52 anos depois, esteve na linha
Americana da cultura” foram apreda frente do processo que depôs a Presidente Dilma Rousseff.
Parte da plateia ensaiou o grito “fora Temer”. No filme de
sentadas duas peças complementares
encerramento são mostrados os constrangimentos e ameaças
com mais de seis horas de duração,
sofridos pela grande intérprete brasileira Elis Regina que a
A tragédia latino-americana e A
“obrigam” a cantar para os militares do regime da ditadura. A
comédia latino-americana, de Felipe
plateia afinava a garganta para o que estava por vir. O prémio
Hirsch (da Companhia Ultralíricos), conceituado encenador
de melhor longa-metragem de ficção distinguiu o filme “Big
do atual teatro brasileiro. Trata-se de um espetáculo baseado
jato”, de Cláudio Assis.
na História do Brasil e na sua realidade contemporânea, que
Alguns dias depois, chegou a Lisboa a ex Presidente
o autor criou para a Feira do Livro de Frankfurt, em 2013,
Dilma Rousseff, que foi recebida pelo presidente da Câmara
em que o Brasil foi o país homenageado. As peças têm como
Municipal de Lisboa e pelo secretário-geral do PCP, que
epígrafe o poema de Caetano Veloso: “Aqui tudo parece/ que
elogiou os governos brasileiros do PT e considerou a sua deera ainda construção,/ e já é ruina”.
Felipe Hirsch com uma obra,
posição como “golpe de estado”.
atraída pelo abismo, que se
Dilma, com o apoio da Fundação
estende à escrita e ao cinema,
Inatel, Casa do Brasil em Lisboa,
inclui nestes espetáculos (deFundação José Saramago e
Centro de Estudos Sociais da
masiados) longos e exaustivos
Universidade de Coimbra, além de
textos de autores desconstrugrande número de instituições da
tivistas, como Roberto Bolaño,
sociedade civil, fez uma palestra
Guillermo Cabrera Infante e
no Teatro da Trindade subordiLeo Masliah, para criar um
cabaret macabro em que são
nada ao tema “Neoliberalismo,
convidados políticos, bandidos
Desigualdade, Democracia
e outras personalidades ligadas
Sob Ataque”. Recorde-se que a
ao lado mais obscuro da vida do
Presidente deposta foi uma coracontinente, como Paulo Maluf,
josa resistente ao golpe militar de
Bolsonaro e muitos outros. O
1964, presa e torturada, e sofreu
cenário, com uma excelente
processo de impeachment apenas
banda de música, é constituído
por créditos não autorizados pelo
por grandes blocos de esfepoder legislativo, utilizados para
pagamento de compromissos
rovite que são repetidamente
orçamentais, nomeadamente
dispersos (ruína) e remontadas
destinados a auxílios sociais - o
(construção) por excelentes atoque constitui uma prática comum
res em cena aberta. Provocando
Dilma Rousseff em Lisboa ‘Casa cheia’ para a ouvir no Teatro da
Trindade
e tolerada na maioria dos países.
o riso ou a reflexão, os espetáEmbora tenha realizada uma
culos evocam o atual contexto
administração politica e econopolítico brasileiro.
Simultaneamente foi apresentado no cinema São Jorge o 8º
micamente desastrosa, por força de constrangimentos dos
Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Festin),
seus opositores políticos e da crise financeira internacional,
dominado por uma esmagadora maioria de filmes brasileio seu processo de afastamento, apoiado pelo vice-presidenros. A abertura oficial, com O outro lado do paraíso, de André
te Michel Temer, foi aprovado por um Senado e Câmara de
Ristum, o encerramento com Elis, de Hugo Prata, e também
Deputados com elevado número de parlamentares acusados
de salientar Quase memória, do veterano realizador de origem de toda a sorte de crimes nomeadamente corrupção, tráluso-moçambicana Ruy Guerra, baseado num romance de
fico de influências e lavagem de dinheiro. Muitas pessoas,
Carlos Heitor Cony. Do extenso programa fez parte uma
algumas com cravos vermelhos, aglomeravam-se à porta do
homenagem às mulheres no cinema ibero-americano e uma
Teatro da Trindade já com a lotação esgotada.
retrospetiva de parte da obra de Tomás Gutiérrez Alea exibida
Na sua conferência, Dilma Rousseff solidarizou-se com as
no Instituto Cervantes.
manifestações e greves que se realizaram nesse dia por todo
O filme de abertura é baseado num livro autobiográfico
o Brasil, em protesto contra a proposta de alteração das leis de
do escritor e jornalista Luiz Fernando Emediato, que narra
aposentação, fez a história do “golpe parlamentar” de que foi
a frustração e sofrimento da sua família do interior rural de
alvo, salientou o enorme potencial do Brasil, a elevada desiMinas Gerais após a mudança para Brasília com a finalidade
gualdade da distribuição da renda nacional (um terço dessa
do pai trabalhar na construção da nova capital. O chefe de
desigualdade é oriunda da ação do governo e de deficientes
família, um idealista que acredita no seu país e é admirador
políticas públicas, que os governos do PT corrigiram em parte,
do Presidente João Goulart, participa da atividade sindical
segundo estudos independentes), a importância da língua
local, mas é preso após o golpe militar de 1964. A personagem
portuguesa para o desenvolvimento do país e fez considerações
Nando, alter-ego de L. F. Emediato com 12 anos, descobre o
sobre campanha para as eleições gerais de outubro de 2018.
mundo através da leitura e vive uma paixão adolescente tendo
À saída, na Rua Nova da Trindade, centenas de pessoas
como cenário a crise política. O filme emociona, apresenta
gritavam “fora Temer” e aplaudiam “Dilma guerreira…”. A
imagens inéditas do golpe militar de 1964 e foi premiado nos
dado momento vi, emocionado, um jovem brasileiro agarrado
festivais de Gramado e Brasília, laureado como melhor filme
ao pai, o que me lembrou a personagem Nando, do filme O
pelo júri popular e melhor atriz no Festival de Cinema Latino- outro lado do paraíso, apoiando também o pai sua busca por
Americano de Trieste e em Espanha, nomeadamente como a
um Brasil melhor, nos anos 60 do século passado. Cenas que
longa- metragem que melhor reflete a realidade latino-ametambém emocionaram a plateia do cinema São Jorge alguns
dias antes. J
ricana.
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inda fiz brevemente parte da
riquíssima história de Vasco
Branco. Entrei em sua casa, sentei
no seu cinema privado para
escutá-lo acerca da maravilha
dos filmes. Explicou-me como se
reunia com os amigos para projetar
tudo quanto a ditadura proibia.
Iam ali os mais ávidos artistas e
pensadores. Urgiam no encontro e na liberdade. A cultura
era-lhes o verdadeiro país. Fora da cultura só há terra e
animais.
Contavam-se às muitas centenas os filmes na
biblioteca. Eram do mundo inteiro, coisa babélica que
quase estrebuchava. Havia os italianos todos. Eu dizia
que os italianos eram os meus favoritos, embora me visse
como presa perfeita de Bergman. Ele adorava os italianos e
comungávamos dessa comoção pelas histórias da desgraça
comum. Uma espécie de realidade sem tretas. Tão crua
que se poderia tornar surreal, demasiada, memorável.
A realidade produzia o mito. Produzia bastante a
transcendência.
Estava a casa cheia de cerâmicas. Peças modernistas
e díspares. Cores. Muitas cores. Já naquela altura pude
ver algumas obras
inspiradas em Joan
Miró. Passavam junto
da mesma ansiedade de
recomeçar o mundo.
Endereço de
Eram despidas das
convenções, reviam
resistência à ditadura,
tudo como se pela
a casa de Vasco Branco
primeira vez. O sol,
é uma celebração
a lua, as estrelas. As
formas celebravam
que vale a pena. Ela
a pura evidência de
falará para sempre do
existir.
Ofereceu-me uma
engenho, do talento,
cruz alaranjada que
de um homem que
guardo com tremendo
carinho. Uma cruz em
se moveu com grato
alto relevo, bordejada,
reconhecimento nas
larga como se Cristo
fosse gordo. Um pedaço
mais diversas áreas da
de cerâmica que me
cultura
parece o próprio fruto,
a laranja, vidrado, para
sempre fresco. Alguma
luz na brancura da
minha parede.
Explicou-me como conheceu Almada Negreiros, o que
representava o belíssimo quadro que tinha dele no canto
da sala de jantar. Mandou-me que o visse ao perto. O
Almada Negreiros, por vezes, era de detalhes. Importava
que nos demorássemos sobre a imagem a espiar as linhas,
as formas, as figuras. Falavam-se com admiração. Era
um homem desconcertante. Dizia-me Vasco Branco. Um
pouco fora do mundo, bem e mal. Estava bem e mal fora
do mundo. Era, provavelmente por isso mesmo, capaz de
ser genial.
Fiz parte da riquíssima história de Vasco Branco porque
reeditei o seu premiado romance, Os generosos delírios da
burguesia, há muito esgotado, e que vencera, em 1979, o
Prémio de Ficção (Revelação) da Associação Portuguesa de
Escritores. A alegria com que me confiou essa edição não
esqueço. A alegria com que a sua esposa, Elisa, me sorriu,
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não esqueço. O belíssimo livro de Vasco Branco voltaria
às livrarias como se fosse um amigo a regressar depois de
uma viagem a algum lugar distante.
De algum modo, voltei de um lugar distante quando,
há dias, entrei novamente na casa de Vasco Branco.
As casas perduram como capazes da memória de
quem as habitou. Essa memória pode ser da ordem da
nostálgica fantasmagoria ou pode ser da ordem de certa
ressurreição. A casa de Vasco Branco, mesma de sempre e
simultaneamente ativa, é toda ela manifesto de vida, coisa
que me deixou apaziguado, feliz.
Chamada hoje de VIC Aveiro Arts House, o número
14 da Rua do Príncipe Perfeito, tem a porta aberta como
estaleiro criativo, residência artística e casa de hóspedes.
Expondo inúmeras peças da autoria de Vasco Branco,
preserva a biblioteca, o auditório e os quartos. Disponível
para as vanguardas que há, sob a direção do Hugo
Branco, neto, programa djs e videastas, gente do drama
e da literatura, e recebe turistas e sonhadores, e essa
persistente raça humana que segue urgindo no encontro e
na liberdade.
Endereço de resistência à ditadura, a casa de Vasco Branco
é uma celebração que vale a pena. Ela falará para sempre
do engenho, do talento, de um homem que se moveu com
grato reconhecimento nas mais diversas áreas da cultura, e
ela simbolizará para sempre essa recusa para se conformar,
para se ater no comezinho da vida, que é como quem diz, no
comezinho do pensamento e do amor. Deve ser por isso que,
tendo agora podido voltar a cumprimentar a sua esposa Elisa,
o que me convence de ter visto na casa aberta de Vasco Branco
foi ainda o afeto. Uma capacidade de gostar que, afinal, não
foi possível esgotar com a morte. Perdura. Está ali por todos os
cómodos. Por todos os bonitos cómodos, no meio das pessoas,
entre as pessoas que julgo não o poderem, também, ignorar. J
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NR Vasco Branco (1919/2014), farmacêutico de profissão, além de
artista plástico, ceramista, escritor, cineclubista (fundador do cineclube de Aveiro), foi um muito destacado cineasta amador, com uma
vasta filmografia, distinguida com numerosos prémios nacionais e
internacionais
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PARALAXE
Afonso Cruz

Elogio da mosca

S

devida concentração permite que o extraordinário se aproprie
anto Agostinho confessou não compreender
daquilo que vemos. Não resultará necessariamente em beleza,
o tempo. Noutra passagem, admitiu ainda
como achava Monet: desta visão, ao debruçarmo-nos sobre
uma outra coisa, mais embaraçosa: que nem
pequenas coisas, sobre a banalidade, podem surgir monstros,
mesmo ele era capaz de perceber porque
bem como flores de lótus. Sobretudo, fará com que a realidade
motivo Deus criara a mosca.
se rasgue, deixando vislumbrar através do lugar-comum uma
Esta opinião, pouco abonatória em
nova paisagem.
relação a esse inseto, é comum a muita
Ver de maneira diferente é uma violência contra nós
gente, é partilhada pela maioria das
mesmos, uma maneira de mudarmos, de perdermos um
pessoas. Mas quando nos apercebemos
pouco daquilo que nos identifica. Erich Fromm dizia que
de que estamos do lado da maioria, como aconselhou Mark
a grande tarefa de um ser humano é dar à luz a si próprio.
Twain, é altura de parar e refletir. Foi provavelmente o que
Voltamos a Sócrates, ao mosquito, à maiêutica, à arte da
fez Luciano de Samósata que, com o sarcasmo e o humor
parteira. Mudar de
habituais, afastou-se
posição, de opinião, de
do consenso e escreveu
princípios, ou até de
um elogio à mosca. Para
caráter é um processo
ele, era o símbolo da
doloroso e que exige um
coragem: a mosca não se
esforço do sujeito, um
importa com o tamanho
amor pela liberdade,
do ser vivo em que poisa
pela necessidade de
ou da ameaça que paira
uma visão maior, mais
sobre ela. Pousa em
ampla, mais universal.
Ulisses, pousa numa
Toda a viagem tem
tartaruga, pousa num
alguma coisa de
elefante, pousa numa
doloroso, como um
folha. Não teme nada.
parto. Travel e travail
Insiste e não se rende.
têm a mesma raiz: a
Podemos ameaçá-la,
viagem era muitas
enxotá-la, tentar matávezes a peregrinação
la, que ela volta a pousar
enquanto purga do
no mesmo sítio sem nada
pecador ou o exílio.
temer.
Ao deslocar o nosso
Enquanto Luciano
ponto de vista, é
encomiava a mosca,
necessário sacrificar
Sócrates via-se como
alguma coisa, largar a
um mosquito que
pele, a carapaça ou o
andava todo o dia a picar
muro que construímos
consciências, para que
diligentemente durante
acordassem.
anos e que acarinhamos
Esta capacidade de
como aquilo que
olhar para uma mosca
verdadeiramente nos
ou para um mosquito
define, mas que pode
e encontrar-lhes
não passar de uma
qualidades é incomum
crosta que impede a
e mostra a capacidade
vida de fluir e evoluir.
de um observador sair
É por essa razão
do lugar onde está, não
que ver o mundo de
se manter fixo num
É a diversidade de ângulos que nos faz mais
um novo ângulo nos
ponto de observação.
é tão difícil. Vamos,
Não é uma procura do
sábios, mais compassivos e nos garante,
ao longo da vida,
lado positivo das coisas,
ao mesmo tempo, a liberdade (...) Todos os
cimentando as nossas
mas simplesmente a
certezas, vamos
descoberta de uma nova
autoritarismos, todos os déspotas, todos os
abrandando o passo
visão, que tanto poderá
genocídios nascem de um ponto fixo e absoluto:
até que de repente
encontrar qualidades
deixamos de ter pés
como defeitos (se
nascem da verdade
para passar a ter
o observador for
raízes. Solidificamos a
suficientemente arrojado
nossa mundividência
na sua viagem, com
com betão armado, fossilizamos o que nos rodeia com um
certeza encontrará ambos). É a diversidade de ângulos
olhar de Medusa, e assumimos que essa perspetiva é a
que nos faz mais sábios, mais compassivos e nos garante,
verdade. E se a fizermos absoluta, passamos imediatamente
ao mesmo tempo, a liberdade. Assim, a ideia demasiado
a considerar como falsas todas as outras, começando
divulgada de que devemos perseguir o otimismo custe
rapidamente a acender fogueiras para queimar livros e
o que custar é, além de redutora, uma fábrica de tolos.
pessoas. Para o detentor da verdade, passará então a ser
Monet dizia que, em toda a sua vida, nunca vira nada feio.
justo combater e destruir todas as vozes discordantes, todas
Percebo a ideia, mas há coisas que devemos execrar pela
as opiniões contrárias, todas as dúvidas, pois estas não
nossa saúde psicológica e ética. Para mim, não faz sentido
passam de torpes mentiras. Todos os autoritarismos, todos
que um pôr-do-sol continue bonito enquanto se dá um
os déspotas, todos os genocídios nascem de um ponto fixo e
genocídio.
absoluto: nascem da verdade. J
Olhar para o que é desprezível ou insignificante com a

“

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

Third life

L

embro-me de assistirmos de mão
dada a um concerto dos
Da Weasel no Second Life. Foi
bestial e virtualmente romântico. Eles tocaram alguns dos seus
melhores temas. O público dançou
ininterruptamente, sem mostrar qualquer sinal
de fadiga. A arena de Portucalis não estava
demasiado cheia, mas ainda assim havia quem
preferisse levantar voo e ver o concerto de
cima. Um ângulo espetacular e irrepetível. A
música estava alto, porque assim o desejávamos, mas ainda assim era possível manter
uma conversa, sem sílabas perdidas, com as
pessoas que estavam em volta. Isto porque não
falávamos a viva voz, mas através da janela
do chat, medindo as palavras com precisão.
Todos éramos jovens e bonitos, mas com estilos
diferentes. Cabelos coloridos, roupas fashion,
altos, esguios, ousados. Tu tinhas o cabelo azul,
o meu era amarelo fluorescente.
Naquele tempo, o Second Life estava no
seu auge. Por pouco não decidimos emigrar
definitivamente para lá. Existiam lá bancos,
museus, bares, hotéis, organismos do estados
e das câmaras municipais. Era possível viajar
de Lisboa a Nova Iorque através de um clique. E
ainda conhecer mundos imaginários, desenhados pelos
mais cotados designers gráficos. Havia quem
fizesse daquilo um emprego. Estilistas que
vendiam roupas para os avatares mais vaidosos,
arquitetos que desenhavam palacetes para os
avatares mais ricos. Era um mundo de sonho.
No Second Life era possível mudar de sexo sem
fazer a operação. E até era possível ter uma vida
sexualmente promíscua sem o risco de contrair
doenças. E também nós éramos possíveis.
Lembro-me que naquele dia, a seguir ao
concerto dos Da
Weasel, estávamos os dois em Bora Bora, a
desfrutar da ondulação, naquela areia branca,
sorvendo um Malibu. Inusitadamente, ou talvez
não, clicámos numa tecla marota e os nossos avatares beijaram-se avidamente. Não sei quem foi o
primeiro a interromper a cena, mas recordo-me
bem do embaraço pós-beijo. “Ao que parece, o
meu avatar apaixonou-se pelo teu”, disse-te. Tu
começaste por sorrir, só que logo respondeste:
“Devia-te ter contado isto antes, mas acontece
que o meu avatar já tem namorado”.
Com isso, claro, o meu avatar entrou em
depressão. Não
havia concerto dos Da Weasel que o animasse. Nem pôr do sol em Bora Bora, nem viagem de
Barco em Singapura. Durante muito tempo, ficou
triste, com as roupas desmazeladas, o cabelo pardo, o olhar ausente. Restava-lhe a esperança de
que um dia criassem um third life onde os nossos
avatares pudessem ser felizes.
Em vez disso, viste o que eles fizeram?
Criaram o Facebook. No facebook não há avatares nem gráficos exuberantes. Está tudo pejado
daquela triste cena a que chamam realidade. Eu
faço de mim próprio e tu de ti própria. E, lamento
informar-te, mas o meu verdadeiro eu e o teu
verdadeiro tu não têm rigorosamente nada para
dizer um ao outro.JL
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1980 – 9 de dezembro

Acabaram de matar John Lennon.
Estou em Aix-en-Provence, é noite
e a TV anuncia traumatizada este
facto, que nos choca a todos. Na
televisão reprisam cenas de filmes. O
mito dos Beatles invadiu minha vida
e a de varias gerações . Vi-os em Los
Angeles, no estádio “Stadium”(em
1966, creio): milhares de adolescentes aos gritos e prantos, e eu ali,
pasmo e feliz.

1981 – 14 de maio

Ontem o atentado contra o Papa João
Paulo II, por um maluco turco muçulmano.Hoje a violência não apenas
atinge o homem comum, nem ocorre
verticalmente, horizontalizou-se.
Os dirigentes estão experimentando
a mesma insegurança que qualquer
um. (Nota: Em fevereiro de 2005 o
Papa visita o criminoso e o perdoa.)

24 de agosto

Enterrado Glauber Rocha ontem.
Veio um dia antes de Portugal, já
muito ruim. Todos dão entrevistas,
discursam à beira o túmulo falando
de “assassinados cultural”. No enterro Lucia Godoy canta a belíssima
Bachiana nº 5, de Villa-Lobos, que
Glauber usou num de seus filmes.
Enterram-no de poncho, como latino-americano, mais a bandeira do
Brasil e a bandeira vemmelha e negra
do seu filme Terra em Transe.

1982 – 14 marco

Voltamos a Portugal, onde passamos (Marina e eu) uma semana. Fiz
conferência na Universidade Nova,
uma conferência na Gulbenkian. A
primeira sobre “carnavalizão” na obra
de Mário de Andrade; a segunda sobre
o poder falocrático na relação entre
a mulher de cor e o brancos. Tudo foi
a convite de Jacinto do Prado Coelho,
que dirige a revista Colóquo/ Letras.

6 de maio

É uma vitória totalmente pessoal
para mim: publiquei um artigo em
Le Monde sem conhecer ali ninguém.
Mandei- a há uns 20 dias. Resolvi,
fiz uma versão, pedi a um colega
do departamento (Bourdon) para
corrogir e mandei com uma carta
minha dizendo que era articulista do
JB e da Isto É.

31 maio

Estou em Berlim para o festival
Horizonte. Fui visitar o “muro da
vergonha” e o “Charlie Point” conexão entre o lado comunista. Do
lado de cá, algumas guaritas com
policiais americanos, ingleses, alemães. Ao lado uma carroça vendendo
sanduíches e refrigerantes para quem
passar. Há um ponto de obsevação
montado num tablados para que a
gente possa subir e ver mais. Os policiais comunistas olham de binóculos.
No muro, desenhos, frases, insultos,
grafites diversos. Ali bundeando. Vejo
exposição dos que tentaram fugir ou pelos túneis ou de balão.

23 julho

Publicaram na Dinamarca o meu
poema “Último tango nas Malvinas.
Dever ser tradução do Jorge Jensem.

J

o primeiro a falar cantando um samba de Ary Barroso com um estribilho
baseado na “Nega Fulô”.

1997 – 24 abril

Affonso Romano de Sant’Anna
Quase Diário
1983 – 14 março

resistir com um porco quando leva
facadas para morrer. Me lembra
do tio Vicente, no Mundo Novo,
em Juiz de Fora: a terrível morte
do porco, os grunhidos que dava
quando a faca não acertava diretamente o coração.

Encontro, saindo de minha análise, o poetão Drummond. Eu vinha
pela rua pensando que aquela era a
região de sua casa . Vejo, cruzo a rua
e começamos a conversar sobre os
perçalcos amorosos. Me conta: tenho
duas mulheres há 31 anos. E conta de
outras paixões que lhe vieram quando era mais jovem.
Vi-o descendo do carro e batemos
um descansado papo. Ele está rijo
e forte aos 80 anos. Falou de Mário
Andrade lembrando os dois anos
que passou no Rio, tomava porres
com Lúcio Rangel. Contou-me ainda
o poeta que tem em sua casa uma
pasta com uma série de processos
conduzidos por Machado de Assis.

26 setembro

Telefona-me Angela do Rego
Monteiro( coluna Swan, de O Globo)
dizendo que um assessor de Itamar
Franco disse que eu ia ser o novo
secretário de Cultura, logo que Collor
cair na próxima terça.

1993 – 3 de maio (NY)

1987 – julho

A bordo do DC 10 da Scandinavia
Air rumo a Israel. Antes de partir
ouvia Carmen, de Bizet, na Rádio
Mec, e os locutores falavam dos 25
anos da morte de Gabriella Besansoni
Lage, tia-avó de Marina. Uma
figuraça! Foi o maior contralto de
seu tempo. Cantou com Caruso, foi
amigo de Mussolini, teve um caso
com Rubinstein e cantou em vários
continentes. Casou-se com Henrique
Lage e vivia no Parque Lage, onde
viveu Marina.

1991 – 16 agosto

Em Moscovo. Estou no hotel
Intercontinental para o Congresso
da IFLA. Penso: se o russos declarassem guerra aos EUA perderiam
rapidamente. É um desastre o que
vejo por aqui. Penso: agora sei
porque Napoleão voltou das portas de
Moscovo… As ruas são sujas. Detritos,
remendos no asfalto, prédios velhos,
pessoas mal vestidas. Parece Terceiro
Mundo. E pensar que muitos morreram por este ideal… O PC é uma
religião.

20 agosto

Moscovo. A televisão estatal russa
exibe E tudo o vento levou, enquanto
em volta do Parlamento milhares de
russos resistem em barricadas às tropas da Junta que derrubou Gorbachev
há duas madrugadas.

29 agosto

British Airways – Londres - HongKon - Del i- Pequim. Congressoda
IFLA.
Pode o presidente Collor cair
a qualquer hora ou continuar a

¶
Affonso Romano de
Sant’Anna, figura
destacada da literatura
e cultura brasileiras, fez
80 anos nesta 2ª feira,
27. Assinalando-o, três
editoras irão lançar
vários livros inéditos
seus: quatro de ensaio,
um de poesia, A vida é
um escândalo, outro o
Quase-Diário, escrito
entre 1980 e 1999. É deste
último que selecionou
para o JL as entradas
que aqui antecipamos.
Recorde-se que Affonso
escreveu para nós a
Autobiografia, saída
no nosso nº 919, de
21/12/2006. A Marina
referida no texto é sua
mulher, a escritora
e jornalista Marina
Colasanti

Ontem fomos ao concerto de Ella
Fitzgerald - sua despedida. Belo
concerto. A multidão entrava pelo
teatro aos magotes, como se fosse
um campo de futebol. Todo mundo queria prestar homenagem à
cantora, que deve ter uns 80 anos. Ela
entrou no palco de braço dado com o
pianista, andando com certa dificuldade, como se fosse cair. Sentou-se
num banquinho e começou a cantar.
Estão a idade desapareceu.

26 abril

Aeroporto de São Francisco. De
manhã fomos visitar (como romancista e diplomata) Ferlinghetti e sua
livraria City Lights. Embora seus 75
anos está rijo e forte, com um brinco
na orelha. Falamos de várias coisas e
ele me deu a ver um “comunicado”
do Comandande Zero (Marcos). Faço
uma cópia. Conversamos também
sobre Ievtuchenko (que conheci
no Rio), a propósito de um poster
poema. Falamos também do poeta
americano Mark Strand. A seguir
disse que Allan Ginsberg merecia o
Nobel.

19 de dezembro

Ontem, no Museu Villa Lobos, o
Turíbio Santos e eu nos apresentamos
para um público simpático e amigo.
Fiz uma leitura de poemas do “O lado
esquerdo do meu peito”, que acaba
de sair pela Rocco. Música e poesia.
Ele tocou Bach, Mozart, De Falla e
Villa-Lobos.

6 de agosto

Seminário sobre sobre Jorge de Lima
na BN. Na mesa Teresa de Lima, que
não contou nada sobre o pai. Betinha
Lins do Rego leu uma curiosa carta
de Jorge de Lima ao seu pai fazendo
críticas a escritores. Grande Otelo foi

Alberto Dines (Uniamerica) me chama para a criação da universidade a
ser implantada junto à foz do Iguaçu.
Ele me pede que fique encarregado
da parte literária. A ideia é sensacional: criar uma universidade virtual
no cruzamento de três paises.

1998 –26 de julho

Luciana Stegagno, conta Murilo
Mendes, foi com ele visitar Ezra
Pound. Duas vezes. Pound foi muito
desagradável. Mal olhou para eles,
nem falou com Murilo. Ficou atentendo a um jornalista americano.
E, no entanto, lembra que duante a
guerra o pai de Luciana acolheu-o
uma noite em sua casa, pois estava
sendo procurado pela polícia.
Depois ela disse: 'Vocês no Brasil
tem mania de Ezra Pound…'
E eu disse: 'Nós, não, os concretistas. Eu tenho até um ensaio chamado“O que fazer de Erza Pound”...'

8 de outubro

Saramago ganhou o Nobel de
Literatura. Telefonam-me do Diário
de Noticias, de Portugal. Grande
e íntima alegria. Saramago tem
dimensão, nos resgata, tira a lingua
portuguesa do exílio. O mais brasileiro dos escritores portugueses. E o
mais latino-americano.

1999 – 13 de maio

Depois da homenagem na PUC viajei
para o Prémio Reina Sofia. Encontro
Saramago. Camilo Cela no júri.
Defendi o prémio para Juan Gelman

5 de julho

Fidel passou por aqui na Cúpula/
Cimeira dos 42 chefes de Estado.
O foclore redivivo. A UNE e o
Congresso Nacional louvando-o. Ah!
Os jovens! essa força vital e irracional! Então não se aprende nada?

14 setembro

Chapel Hill, Carolina do Norte. O furacão Floyd está previsto para chegar
estupidamente aqui às 9 da noite,
quando deveriamos estar numa receção. Preparo-me para morrer.

16 outubro

Morreu João Cabral de Melo Neto. Dei
entrevistas na Globo News enquantro
transmitiam da Academia cenas do
velório. Um poeta singular. Criador
de uma linguagem. Fiz-lhe um poeminha que explica suas contradições:
"O poeta João Cabral de Melo Neto/
servissimo cultor da forma/ antilirico, ateu, construtivista/ engenheiro
do verso/ aboninava derramentos
sentimentos./ Não obstante isto, era
diplomata/ Não obstante isto era um
académico/ Não obstante isto morreu
rezando/ E seu corpo foi velado no
Salão PoetasRomânticos."J
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Guilherme d’Oliveira Martins

Um Perfil de alunos
para a Educação no século XXI
Um “quadro de referência que define os princípios, valores e competências-chave que os alunos deverão ter”, é como o
ex-ministro da Educação aqui apresenta, em entrevista, o documento, de que foi coordenador, novo Perfil dos Alunos
Para o Século XXI/ Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória - falando também das suas linhas gerais
e repercussões. O documento esteve e está na base do atual debate sobre a chamada “flexibilização curricular” ou
“pedagógica”, sobre o que a seguir escreve Ana Maria Bettencourt, anterior presidente do Conselho Nacional da Educação
- publicando-se ainda uma carta aberta sobre o tema subscrita por 15 Associações de Professores. Por último, Paulo
Guinote, doutorado em Educação e que muito tem elaborado sobre estas matérias, escreve sobre a questão das reformas
educativas e curriculares em geral, e sobre a que está agora em discussão, em particular

Q

“

Carolina Freitas

MARCOS BORGA

Que princípios e competências
queremos que os alunos tenham
depois de 12 anos de escolaridade
obrigatória? Eis o ponto de partida
do novo “Perfil dos Alunos Para
o Século XXI: Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória”,
documento elaborado porum grupo
de trabalho nomeado pelo Ministério
da Educação (ME) e coordenado
por Guilherme d’Oliveira Martins,
cuja versão para consulta pública foi
apresentada em fevereiro. A proposta
suscitou de imediato uma longa e
intensa discussão focada, sobretudo,
nas consequências práticas da sua
‘aplicação’: a necessidade de uma
revisão curricular.
Entretanto, o ME veio esclarecer
que não está em causa uma “reforma curricular” mas sim uma
“flexibilização pedagógica”. Isto
é: os programas, as metas, a carga
horária das disciplinas consideradas

O objetivo da
Educação não é apenas
preparar os alunos
para uma profissão;
é fundamentalmente
promover a formação
integral das pessoas

Guilherme d’Oliveira Martins

nucleares (Português e Matemática)
e os manuais não serão alterados. A
“flexibilização pedagógica”, que será
uma realidade já no ano letivo de
2017/2018 num conjunto de escolas,
numa espécie de projeto-piloto,
traduz-se, sim, na possibilidade que
será dada aos estabelecimentos de
ensino de “gerir até 25% da carga
horária semanal” por cada ano de

escolaridade (5.º, 7.º e 10.º anos).
Ao JL/Educação, o ex titular da
pasta sublinha a importância de
se distinguir os dois debates em
questão - “uma coisa é o novo Perfil
do Aluno, outra é a eventual revisão
do currículo”. E debruça-se sobre
as principais ideias do Perfil, no
momento em que está a ser preparada uma “versão consolidada” do

documento, a qual terá em conta os
450 contributos recebidos durante
a consulta pública, que terminou no
passado dia 13.
Secretário de Estado da
Administração Educativa, entre
1995 e 1999, depois ministro da
Educação, ainda em 1999 e 2000, a
seguir ministro das Finanças, e em
simultâneo de Estado, no governo

chefiado por António Guterres,
Guilherme d’Oliveira Martins é
agora administrador da Fundação
Calouste Gulbenkian, após ter
sido presidente do Tribunal de
Contas. Licenciado em Direito, prof.
universitário na área das Finanças
Públicas, assessor do Presidente
Mário Soares, homem de múltiplas
competências e enorme capacidade
de trabalho, o seu currículo é tão
longo como rico, e dele constam
desde ter sido deputado em várias
legislaturas ou vice-presidente da
Comissão Nacional da UNESCO
até auditor geral da Assembleia da
União Europeia Ocidental a presidente do Centro Nacional de Cultura
e de outras instituições - além de
autor de vários livros, e, claro,
colaborador permanente do JL há
mais de 25 anos, com a sua coluna
"A Paixão das Ideias".
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É nesse sentido que se assume como
um perfil “de base humanista”?
Sim. Discute-se muitas vezes qual
o objetivo da Educação… Ora, o
objetivo da Educação não é apenas
preparar os alunos para uma profissão; é, fundamentalmente, promover
a formação integral das pessoas. E
isso passa por criar condições para
que todos sejam cidadãos, o que
pressupõe uma liberdade igual e uma
igualdade livre. A natureza humanista deste Perfil prende-se com a
preocupação de pormos as pessoas
no centro dos nossos desafios. Daí
termos evocado os sete pilares que
Edgar Morin considera numa cultura
de autonomia e responsabilidade.
São eles?...
Prevenção do conhecimento contra
o erro e a ilusão; ensino de métodos
que permitam ver o contexto e o
conjunto, em lugar do conhecimento fragmentado; o reconhecimento
do elo indissolúvel entre unidade e
diversidade da condição humana;
aprendizagem duma identidade
planetária considerando a humanidade como comunidade de destino;
exigência de apontar o inesperado
e o incerto como marcas do nosso
tempo; educação para a compreensão
mútua entre as pessoas, de pertenças
e culturas diferentes; e desenvolvimento de uma ética do género humano, de acordo com uma cidadania
inclusiva.
Esses princípios não estão já a ser
trabalhados nas escolas?
De certa forma, sim. Este documento
constitui um apuramento de algo
que já estava presente em muitos de
nós, mas não se trata de um exercício repetitivo. É um trabalho que
considera, por um lado, o tempo em
que vivemos e as suas especificidades
(designadamente, a forte presença
das inovações tecnológicas). E, por
outro lado, a nova circunstância
perante a qual nos encontramos: os
12 anos de escolaridade obrigatória. A
Lei de Bases do Sistema Educativo, de
1986, definiu nove anos de escolaridade obrigatória, um objetivo que,
como sabemos, demorou o seu tempo
a ser concretizado. Esse trabalho foi
muito importante, tal como agora é
importante a concretização dos 12
anos de escolaridade. Não se trata por
isso, como alguns críticos aponta-
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ram, de mais um documento repetitivo. Não. Este é o perfil que vem
corresponder à concretização dos 12
anos de escolaridade obrigatória - e
que surge, aliás, antes da revisão
curricular. Não se deve confundir o
Perfil do Aluno com o subsequente debate sobre as consequências
curriculares.
O Conselho das Escolas (CE) reagiu
ao Perfil dizendo que os princípios
e valores indicados não são
“inovadores ou originais”. O que
traz esta proposta de novo?
O alargamento da escolaridade obrigatória ao 12.º ano implica que compreendamos a realidade complexa e
diversa perante a qual nos encontramos. Tendo isso em conta, construímos um perfil de aluno que não deve
ser entendido como uma tentativa de
uniformização, antes pelo contrário.
Este perfil é um quadro de referência
que pressupõe princípios como a
liberdade, a responsabilidade, a valorização do trabalho, a consciência
de si e do outro, a inserção familiar
e comunitária, e a participação na
sociedade. É evidente que ele teve em
consideração documentos e reflexões
que já existem, procurando ir ao encontro do objetivo principal: garantir
uma Educação para todos. É essa a
grande dificuldade e o principal desafio que temos pela frente: dar lugar
a todos na Educação, assegurando
que a aprendizagem seja um fator
essencial de desenvolvimento. Pois o
que distingue uma sociedade desenvolvida de uma sociedade atrasada é
a capacidade de aprender.
Como vê o parecer do CE, segundo
o qual são de temer as “profundas
alterações na escola pública e no
sistema educativo” que, na sua
opinião, resultarão da aplicação do
Perfil?
Sublinho que este novo perfil deve
ser visto como um quadro de referência cuja ‘aplicação’ pressupõe
liberdade e flexibilidade, não pondo
em causa o trabalho, a exigência e o
rigor. Li o parecer do CE como um
contributo importante, entre outros,
porque o debate público só agora
terminou - e foi, para nós, extremamente positivo. Vamos debruçar-nos
sobre todos os contributos e aperfeiçoar o documento à luz desse debate
público e da audição de especialistas.
A “gestão flexível do currículo” foi
o ponto que gerou mais polémica.
Porquê?
Quando apresentei o perfil tive o
cuidado de dizer que flexibilidade
é sinónimo de rigor. Na prática, flexibilizar o currículo é ir ao
encontro da diversidade de escolas
e de alunos. É nosso dever garantir
a motivação de todos os estudantes
que estão no ensino obrigatório
não deixando jamais de assegurar o
núcleo essencial de conhecimentos.
Dito isto, é preciso, como disse,
distinguir o documento do Perfil do
debate que se seguiu relativamente
à revisão curricular: o documento
apenas aponta para a necessidade
de uma gestão flexível do currículo
- e não conheço ninguém que seja,

TIAGO MIRANDA

JL/Educação: Qual a ideia de fundo
deste Perfil dos Alunos - à saída da
Escolaridade Obrigatória e para o
século XXI?
Guilherme d’Oliveira Martins:
Este novo perfil surge no contexto da
necessidade de concretizar os 12 anos
de escolaridade obrigatória. O grande
objetivo - aliás, definido a nível internacional pela UNESCO - é a Educação
para todos. Isto é: garantir a todos os
alunos as condições adequadas para
exercerem a escolaridade obrigatória,
que é, simultaneamente, um direito
e um dever - um dever de cidadania.
É preciso assegurar a todos os alunos
uma aprendizagem de qualidade
e que coloque em primeiro lugar a
criação de condições para que todos
sejam cidadãos livres e responsáveis.

TEMA

Guilherme d’Oliveira Martins

“

Este perfil vem
corresponder à
concretização dos 12
anos de escolaridade
obrigatória - e surge,
aliás, antes da revisão
curricular. Não se
deve confundir o
Perfil do Aluno com
o subsequente debate
sobre as consequências
curriculares
[O novo Perfil do
Aluno] é um quadro
de referência que
pressupõe princípios
como a liberdade,
a responsabilidade,
a valorização do
trabalho, a consciência
de si e do outro, a
inserção familiar
e comunitária, e
a participação na
sociedade
Flexibilidade é
sinónimo de rigor.
Flexibilizar o currículo
é ir ao encontro da
diversidade de
escolas e de alunos,
garantindo a
motivação dos
estudantes do
ensino obrigatório
e assegurando o
núcleo essencial de
conhecimentos

à partida, contra a ideia de flexibilidade curricular. Daí resultou uma
discussão pública, que não tinha
a ver com o documento do Perfil
em si mas, sim, com o eventual
desenvolvimento do currículo.
Julgo que as questões levantadas
já foram, entretanto, devidamente
esclarecidas, quer pelo ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, quer pelo secretário de
Estado da Educação, João Costa.
Uma das questões era se a
flexibilidade implicaria diminuir
a carga horária das disciplinas
nucleares, Português e Matemática.
Precisamente. Mas o Ministério da
Educação já esclareceu que está
fora de questão sacrificar o núcleo
essencial das aprendizagens, e
estou plenamente de acordo com
isso. O que está em causa é garantir
uma adequação entre os objetivos
curriculares e a diversidade de
escolas e alunos.
Na verdade, estamos a falar da
autonomia das escolas para gerir
uma parte do currículo, na ordem
dos 25%.
Sim. A questão da flexibilidade
curricular já é antiga. Recordo
a minha experiência enquanto
ministro da Educação, em 1999 e
2000, designadamente os currículos alternativos e o Programa
T.E.I.P. [Territórios Educativos de
Intervenção Prioritária]... Tudo
isso constitui um fator de enriquecimento e deve ser aperfeiçoado.
Creio que os receios que surgiram
já foram afastados pois ficou claro
que o caminho da flexibilidade é no
sentido de ir ao encontro das comunidades educativas e dos alunos,
sem prejuízo no que toca o rigor e a
exigência.
Voltemos ao documento que
coordenou. Além dos princípios
e valores, de que já falámos,
propõe também um conjunto de
“competências-chave”. Quais as
ideias principais?
Chamamos a atenção para dez
pontos cruciais: linguagens e
textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de
problemas; pensamento crítico e
pensamento criativo; relaciona-
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mento interpessoal; autonomia e
desenvolvimento pessoal; bem-estar e saúde; sensibilidade estética e
artística; saber técnico e tecnologias; e consciência e domínio do
corpo. Tratou-se de arrumar um
conjunto de competências que nos
parecem essenciais e dar-lhes clareza para que não haja, por exemplo, subalternização da dimensão
artística - que é, de resto, fundamental numa escola moderna. Não
obstante, também colhemos contributos sobre esta matéria durante
o debate público. Por exemplo, o
prof. Carlos Fiolhais fez um reparo
relativamente à presença discreta
da cultura científica. Esse é um dos
pontos que iremos ter em conta
quando reelaborarmos o documento. É, de facto, importante tornar
claro que o saber técnico e as novas
tecnologias são instrumentos que
exigem o reforço de uma verdadeira cultura científica.
O que mais pode adiantar acerca do
novo documento?
Estamos ainda a fazer a releitura e
apresentaremos, em breve, uma versão consolidada, mas não será muito
diferente da proposta inicial. Isto
porque a maior parte dos contributos
que recebemos não põem em causa o
sentido e as preocupações gerais do
documento. O novo Perfil do Aluno
suscitou um grande interesse por
parte da opinião pública, o próprio
Presidente da República manifestou-se em relação ao assunto, e isso é
muito importante porque queremos
que este documento seja o mais
consensual possível.
Em que medida?
Para funcionar como o tal quadro
de referência, é preciso que o novo
Perfil seja consensual no melhor
sentido do termo. Ou seja, que não
esteja dependente dos ciclos políticos
e eleitorais. Penso que o debate
público foi muito útil nesse sentido,
pois percebemos que a preocupação
geral era consonante com a do grupo
de trabalho. Aliás, quando muitas
pessoas disseram que o perfil não
era inovador, não o considerámos
como uma crítica mas sim como
uma constatação positiva. No fundo,
houve uma constatação geral de que
estas preocupações devem estar
presentes.
Há também a perceção geral de que
o novo Perfil terá de levar, mais
tarde ou mais cedo, à tal reforma
curricular. Qual a sua expectativa?
A grande questão é a configuração da flexibilidade curricular. É
preciso garantir que a escola vá ao
encontro da diversidade para que
todos os alunos possam sentir-se
realizados. Os estudos revelam
que existe um número elevado de
jovens (a frequentar o ensino obrigatório) que questionam o sentido
e a missão da escola… Não podemos
ser indiferentes a esta realidade. É
nesse sentido que falamos de uma
flexibilidade ao serviço da diversidade, sem pôr em causa o rigor e a
exigência. Para uma Educação para
todos. J
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Um ponto de partida para
uma mudança necessária

tem de ser cuidadosamente
preparada e lançada de modo
progressivo, negociado e com
tempo para nas escolas os
professores trabalharem de
modo colaborativo e refletirem
sobre os resultados que vão
alcançando.
A divulgação da proposta
de Perfil dos Alunos para
o Século XXI, ou "à Saída

Ana Maria Bettencourt

“

MARCOS BORGA

Sei que há na educação
cansaço de mudanças. Mas
quando nos interrogamos
sobre as respostas que a nossa
escola está a dar aos desafios
no nosso século e quando
seguimos os percursos dos
nossos alunos provenientes de
meios mais desfavorecidos,
percebemos que a organização
da escola e as práticas
pedagógicas necessitam de ser
transformadas. Temos bons
professores que saberão levar a
cabo as inovações necessárias,
que no entanto terão de ocorrer
sem sobressaltos e num clima
de respeito e valorização dos
esforços realizados.
Nos projetos de inovação
que tenho acompanhado desenvolvidos por equipas de
professores que pretendem
melhorar as aprendizagens de
todos os seus alunos e contribuir
assim para a democratização
da educação - têm surgido
recorrentemente dificuldades
que se prendem com a dimensão
exagerada dos programas e
com a sua gestão. Tenho ouvido
com frequência queixas sobre
as dificuldades de diferenciar a
pedagogia ou de realizar projetos
que envolvam várias disciplinas
e em que se procura estar à
escuta do mundo. É frequente

surgir como dicotómica a
relação entre o desenvolvimento
das potencialidades de todos os
alunos, não deixando nenhum
para trás, e o cumprimento de
programas que consideram
ter uma dimensão exagerada.
Dificuldades que se acentuaram
com o alargamento da
escolaridade obrigatória e a
diversificação sociocultural da
população escolar.
É grave a omissão da escola
portuguesa no que toca aos

novos desafios da sociedade.
O seu isolamento foi agravado
com as orientações surgidas a
partir de 2011 e designadamente
com o “abafamento” do
conceito de competência
assumido nas orientações de
2001, com o stress em torno
do treino para os exames
precoces, com a desvalorização
do raciocínio, da criatividade
e de aprendizagens decisivas
para a compreensão do mundo.
Segundo muitos professores,

esta situação agravou-se com
a adoção de metas, algumas
delas consideradas inatingíveis,
sobretudo em português e
matemática. O currículo
é visto como uma "manta
de retalhos" em virtude de
alterações caprichosas, pouco
fundamentadas e dispersas.
Todas estas razões
apontam para a necessidade
de repensar o currículo e
dar-lhe coerência. Mas para
que a mudança aconteça, ela

JOSÉ CARLOS CARVALHO

AnA MAriA Bettencourt

Têm surgido
dificuldades com a
dimensão exagerada
dos programas e com
a sua gestão (...) e de
diferenciar a pedagogia
ou realizar projetos
que envolvam várias
disciplinas e em em
que se procura estar à
escuta do mundo
do Ensino Obrigatório",
colocada em debate público,
veio criar alguma esperança,

Carta aberta das Associações de Professores
Vivemos tempos de mudanças
vertiginosas e alterações
constantes das condições de vida.
A educação orientada para uma
profissão para toda a vida perdeu
sentido a partir do momento em
que a mobilidade, a precariedade
e a entropia da incessante
inovação tecnológica quebraram
as expetativas e o imaginário
associados à estabilidade, também
no campo laboral. Se o sentido da
educação é preparar os jovens para
lidar com os problemas inerentes
às sociedades multiculturais e
tecnológicas como as nossas,
num mundo globalizado e
interligado, deve dotá-los, por um
lado, de um domínio acrescido
de competências emocionais,

sociais, interculturais e de gestão
da informação e, por outro, de
maior capacidade de adaptação e
de flexibilidade para solucionar
problemas mobilizando
conhecimentos, ferramentas e
aplicações que se multiplicam
em permanente evolução. E,
sobretudo, num momento em
que as preocupações associadas à
saúde física e mental, à equidade e
à ética, à robótica e à inteligência
artificial, às migrações e à
preservação ambiental estão no
centro das preocupações coletivas,
a educação deve ser capaz de
contribuir para configurar um
futuro tão equilibrado e justo
quanto possível.
O papel desempenhado pela

educação e pelas escolas e o seu
lugar na construção do futuro
tornaram-se, nos nossos dias, o
centro de um debate premente,
como questão estratégica
à escala local, nacional e
mundial. Nesse sentido, as
associações de professores
abaixo consignadas manifestam
o seu apoio às iniciativas,
promovidas pelo Ministério
da Educação, de repensarmos
entre todos – não apenas por
parte dos gestores das políticas
educativas – o lugar e o papel
da educação e da escola,
nomeadamente da escola
pública, pilar fundamental para
a integração social e a equidade
em convivência democrática.

Nesta primeira fase, esse
desígnio materializa-se no
Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e na
definição de Aprendizagens
Essenciais para cada área
curricular. O alargamento da
escolaridade obrigatória até aos
12 anos – com a publicação da Lei
n.º 85/2009, de 27 de agosto de
2009, ratificada pelo DecretoLei n.º 176/2012, de 2 de agosto
de 2012 – carecia, até agora, de
um documento orientador em
que 2 aparecessem consignadas
as grandes linhas da atuação
educativa para esta nova
realidade. Ainda que o Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória venha a sofrer

alterações decorrentes do período
de discussão pública, torna-se
necessário salientar os aspetos a
seguir enunciados.
1. Consideramos o Perfil como
um quadro de referência em
que aparecem explicitados a
visão, os princípios, os valores
e as competências que devem
dar forma e sentido aos anos de
escolarização. Se admitimos,
como algumas das personalidades
que realizaram uma leitura
crítica do documento, que este
possui um carácter generalista
e relativamente vago, a verdade
é que consideramos não poder
assumir outra figura um
documento com esta finalidade.
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que partilho, de que este
seja o início de um processo
de transformação da escola
portuguesa que contribua
para a sua democratização
e adaptação aos desafios do
século em que vivemos. São
aí explicitados princípios,
visão, valores, competências
e aprendizagens, e previstas
implicações práticas,
dimensões essenciais, que
merecem todas elas um amplo
debate.
É de esperar que o capítulo
dedicado às implicações
práticas venha a ter um
outro desenvolvimento e
nível de análise, porque será
neste âmbito que se jogará a
coerência destas propostas.
Mesmo tratando-se de
propostas diferentes e de
um tempo diferente, seria
útil conhecer análises sobre
as implicações práticas de
outras mudanças curriculares,
incluindo, por exemplo, a
Reorganização Curricular
de 2001, lançada após uma
“Reflexão participada”.
Na atual fase de debate
têm sido ouvidas saudáveis
e variadas interrogações,
designadamente sobre o
conceito de competência
utilizado e sobre o conjunto de
competências proposto, bem
como a sua organização. Um
dos receios que tem surgido
é o da desvalorização dos

conteúdos. Mas não parece ser
essa a opção assumida pelo
documento em debate, havendo
que dissociar a importância
das matérias da extensão dos
programas que lhes estão
associados. Se colocarmos
lado a lado as aprendizagens
realizadas num conjunto de
aulas durante o mesmo tempo
por alunos que trabalharam por
projetos e por aqueles a quem
foi transmitido um conjunto de
conteúdos, os primeiros, além
de terem mais probabilidades
de adquirir aprendizagens
sólidas e duráveis, terão
certamente melhorado as
suas competências em áreas
chave, como a informação e
a comunicação, o raciocínio
e a resolução de problemas,
a autonomia e a intervenção.
Isto porque, com apoio dos
professores, pesquisaram,
organizaram a informação,
intervieram e sistematizaram
conhecimentos.
Como em qualquer conjunto
de categorias, é óbvio que os
autores do documento em
análise tiveram que fazer
opções sendo natural que
existam dúvidas sobre as
competências selecionadas e o
modo como estão organizadas.
Mas essas dúvidas fornecerão
seguramente um bom
contributo para a concertação
em torno do Perfil dos Alunos
para o Século XXI, decisiva

Tratando-se de um texto
‘constitucional’ da educação
que desejamos para os cidadãos
portugueses desse futuro que
conseguimos entrever, todos os
contributos para melhorar a sua
validade e exequibilidade devem
ser integrados, tornando-o
suficientemente abrangente e
flexível para poder suportar
os vaivéns das orientações
pedagógicas e das políticas
partidárias.
O documento não é um Perfil
disruptivo, pois referenda muitas
das práticas já em curso nas
escolas e sintetiza inquietações
e aspirações maioritárias e
relativamente consensuais dentro
da comunidade educativa, assim
como muitas das recomendações
presentes em estudos nacionais e
internacionais publicados durante
as últimas décadas.

escolares muito diversos, onde
se pretende que todos possam
ingressar na maioridade com
os valores e as competências
que lhes permitam participar
ativa, criativa e criticamente no
Portugal do século XXI.

2. Concordamos com a inclusão
de valores e competências que
apontam para uma educação de
matriz humanista, inclusiva e
integral, para a formação das
futuras gerações. A escolaridade
de 12 anos obriga a gerir situações
muito diversas e complexas:
deverá contemplar os vários
percursos de formação que
existem ou possam vir a existir
após o ensino básico, assim como
a permanência de estudantes
com motivações e rendimentos

3. Consideramos que todas as
áreas disciplinares contribuem
para os valores e competências
assinalados no Perfil e que
o trabalho que temos pela
frente é o de definir em que
grau e de que forma o vamos
fazer. A elaboração, ainda
em curso, das Aprendizagens
Essenciais para cada disciplina
é a primeira pedra para a
articulação entre o Perfil e os
currículos. Essas Aprendizagens
supõem um trabalho de
atualização e articulação dos
programas que foram sendo
elaborados nos últimos 25
anos. Mas não só. Supõem
também um compromisso
entre a harmonização da
formação oferecida por todos os
estabelecimentos de ensino do
país e a necessária adaptação aos
contextos específicos em que essa
formação ocorre, estimulando
um ensino mais significativo e
motivador, capaz de convocar
maior interdisciplinaridade e
inovação pedagógica e didática,
três vetores que consideramos
essenciais para dotarmos de

“

O Perfil , colocada em
debate público, veio
criar a esperança
de um processo de
transformação que
contribua para a
democratização e
adaptação da Escola aos
desafios deste século
Há necessidade de
repensar o currículo
e dar-lhe coerência,
numa mudança
cuidadosamente
preparada, lançada de
modo progressivo e
com tempo
É importante que os
programas sejam
produzidos por equipas
menos efémeras e é
indispensável acompanhar
a sua aplicação, ouvir e
valorizar os seus principais
intérpretes

para o seu aperfeiçoamento,
compreensão, e para as fases
subsequentes, nomeadamente
para a sua adaptação por parte
das escolas e dos professores às
realidades em que se situam.
Parece-me que este debate
pode constituir o início de um
processo de transformação
necessário e consistente.

sentido e de maior eficiência
o trabalho discente e docente.
Estamos conscientes de que a
adoção do Perfil dos alunos à
saída da Escolaridade Obrigatória
e das Aprendizagens Essenciais
não vai mudar o estado da
educação no nosso país. Dotar
de sentido a função e o trabalho
desenvolvido por todos os
atores implicados no processo
educativo, nomeadamente
professores e alunos, é o grande
desafio. Para que tal aconteça,
não há nada mais importante do
que a motivação, que deve ser
ao mesmo tempo intrínseca e
extrínseca.

ESTABILIDADE NÃO
SIGNIFICA PARAR NO
TEMPO

Apesar de compreensíveis
receios, a mudança é
necessária porque, apesar da
competência e esforço dos
professores, estamos a falhar
no direito de todos à educação,
comprometendo o futuro de
uma parte significativa das
crianças e jovens para quem
a escola não dá respostas
adequadas ao desenvolvimento
dos seus talentos e autoestima.
Durante muito tempo, até
cerca de meados do século
passado, as reformas foram
encaradas como algo suscetível
de ser “inventado” por equipas
responsáveis, situadas nos
centros de decisão política e
abarcavam essencialmente os
conteúdos e instrumentos de
trabalho. Com a expansão da
escolaridade, a problemática
das reformas tornou-se mais
complexa e o seu estudo passou
a abranger o modo como
estas são apropriadas, bem

Para conseguirmos uma escola
de excelência é indispensável
uma melhor gestão do trabalho
pedagógico, assim como
orientações e práticas didáticas
bem articuladas. Se não acontece
de forma extensiva na atualidade
é porque não existem, de facto, as
condições para que tal aconteça.
Assim, além das iniciativas agora
promovidas pelos responsáveis
das políticas educativas,
consideramos indispensável a
adoção paralela das medidas e
condições que permitam:
a. a valorização do papel
estratégico da educação e a
proteção da escola pública na
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como os seus resultados. O
foco das reformas “deslocase da qualidade da inovação
promovida para a qualidade
do seu uso”. (Dupriez, 2015,
Peut-on réformer l’école?, Ed. de
boeck).
Tem feito caminho a
ideia de que as reformas têm
de ser progressivamente
“reinventadas” em função da
complexidade das condições
e do meio social em que são
implementadas. O desânimo
dos professores deve constituir
um alerta e um ponto de
partida para a organização de
dispositivos consistentes de
apoio às inovações e à formação
contínua, em contexto. Daqui
decorre que o próprio sistema
e em particular o Ministério
da Educação se tenham de
repensar para serem capazes de
cumprir as diferentes funções
que os processos de mudança
exigem. É importante que os
programas sejam produzidos
por equipas menos efémeras e é
indispensável acompanhar
a sua aplicação, ouvir e
valorizar os seus principais
intérpretes. J
Ana Maria Bettencourt é profª-coordenadora do Instituto Superior de Educação
de Setúbal e presidente do Conselho Geral
do Instituto Politécnico de Lisboa. Foi a
anterior presidente do Conselho Nacional
de Educação e assessora do Presidente da
República Jorge Sampaio

JOSÉ CARIA
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construção do futuro de Portugal;
b. a implementação, por parte
da tutela, de medidas de política
educativa consequentes que
permitam a articulação coerente
entre os princípios, os valores
e as competências enunciados
no Perfil, a sua concretização
curricular e a sua posterior
operacionalização;
c. a adoção de mecanismos
contrastados de controle e
avaliação da qualidade da
educação nas suas diferentes
dimensões;
d. a promoção da investigação
e da inovação pedagógica e
didática que fomentem a n
eficiência e excelência do sistema
educativo;
e. a eliminação da
precariedade endémica de
que padece a escola com o fim
de dignificar e rejuvenescer a
profissão, tornando a docência
uma opção desejada.

ASSOCIAÇÕES DE
PROFESSORES

De Informática, Educação
Musical, Alemão, Espanhol,
Francês, Inglês, Educação Visual
e Tecnológica, Expressão e
Comunicação Visual, Filosofia,
Geografia, História, Matemática,
Português e Cnapef, Conselho
Nacional de Associações de
Professores e Profissionais de
Educação Física
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A Reforma permanente

Paulo Guinote

“

MARCOS BORGA

Quando ouço falar em novas reformas educativas relembro episódios
passados, um dos quais é o do Debate
Nacional sobre Educação de iniciativa
parlamentar (resolução 4/2006, de
19 de janeiro) que decorreu durante
o ano de 2006, com o relatório final a
ser entregue e debatido na Assembleia
da República em março de 2007, após
dezenas de depoimentos e contributos (materiais disponíveis em http://
dne.cnedu.pt/). Perante a situação
política existente, de maioria absoluta
monopartidária, com uma agenda
reformista própria, a generalidade das
propostas do Debate foi abandonada,
guardada na gaveta e substituída por
todo um outro conjunto de medidas,
quase sempre impostas com um diálogo mínimo e uma estratégia comunicacional agressiva.
No entanto, gostaria de recuperar
aqui uma passagem da síntese do relatório final desse debate, em particular
o seu ponto 11 (p. 34), com a qual concordo em absoluto: “Urge reorientar
o modelo de melhoria da educação
assente em reformas permanentes e
não avaliadas, reformas centralistas e
iluminadas, assentes quase sempre em
mudanças curriculares. Estas reformas
são responsáveis por um clima de
instabilidade e por muita desorientação que atinge escolas, professores e
famílias.”
Quem se lembra do que passou na
Educação a partir de 2007, sabe que
a opção foi por impor a partir do topo
medidas quase sem espaço para debate, determinadas em primeiro lugar
por uma estratégia de conflito com o
pessoal docente e de reforço da lógica
de centralização hierárquica e iluminada do funcionamento do sistema educativo. Mesmo quando baseadas numa
retórica de reforço da “autonomia”
e “descentralização”, as reformas a
que assistimos nos últimos 10-15 anos
foram decididas de cima para baixo,
buscando pontos de apoio estratégicos
nas “bases” (em associações específicas de professores, nos diretores, em
especialistas universitários, ocasionalmente em sindicatos), mas não uma
partilha do processo de decisão.
Uma reforma educativa profunda,
que ultrapasse remendos de circunstância e interesses de grupos particulares, implica um amplo consenso
político, mas esse consenso deve ser
igualmente social e construído de
forma aberta, sem ser aprisionada pelo
ego de quem quer assumir a sua paternidade e ver o seu nome associado a
essa “sua” reforma para a posteridade
da História da Educação em Portugal.
Deve ser, como foi em 1986, a chamada “reforma Roberto Carneiro”, que
ainda hoje é assim lembrada porque
o seu promotor soube como conduzir
um processo longo e complexo numa
conjuntura política que, apesar da

crispação, permitiu o estabelecimento
de um compromisso mínimo entre
todos os partidos parlamentares.
É comum a queixa contra as sucessivas reformas, mini-reformas, acrescentos, acertos e enxertos que tornam
a Educação um labirinto legislativo,
uma manta de retalhos de leis, decretos, regulamentos, portarias e outros
normativos, muitos deles incoerentes
entre si. Isso não impede que, identificado o problema, ele seja regularmente agravado com novas “reformas”,
porque desta vez é que é e agora é que
vem a reforma das reformas.
Em termos gerais, qualquer reforma, na área da Educação ou outra,
deveria obedecer a alguns princípios
que julgo por demais evidentes:
1. Antes de mais, a reforma pretendida
corresponde a algum problema real
ou é apenas um problema artificial
e ditado por conveniências políticas particulares ou por uma agenda
ideológica em luta pela supremacia no
sector? Neste caso, o processo deve
acabar na ideia. Se o problema é real,
convém fundamentar o seu grau de
urgência e necessidade para melhorar
a vida dos alegados beneficiários.
2. Em seguida, devem analisar-se as
possibilidades de solução e respetivas
alternativas. Procurar situações similares e medidas tomadas, no passado
ou em outras paragens, assim como
os resultados obtidos para perceber
se são medidas adaptáveis à nossa
realidade e ao momento em presença,
sem a imposição de modelos únicos ou
falsamente plurais.
3. Devem consultar-se os interessados, quer os alegados beneficiários das
medidas, quer os seus implementadores no terreno, tendo a capacidade
para ouvir as opiniões mais críticas e
analisar a sua validade. É importante
a mobilização de todos, mesmo dos
menos entusiasmados.
Estabelecido um quadro geral das
medidas a implementar, convém
analisar se o seu enquadramento é

coerente com a realidade existente e
se a sua concretização não vai contra
outras medidas ainda em desenvolvimento (vão-se alterar ou inverter
políticas cuja aplicação nem sequer
completou um ciclo de escolaridade?)
ou se implica alterações substanciais
em outras áreas (na avaliação dos
alunos, na organização dos horários de
professores e alunos, na própria forma
de distribuição do serviço docente)
Decididas as medidas específicas,
deve estabelecer-se um cronograma público da reforma e definir um
período experimental seguido de uma
avaliação, antes da sua expansão ou
generalização. Recolher informação e
reavaliar o processo, se necessário.
Ponto final ou preliminar: não
iniciar um processo de reforma sem a
devida avaliação do anterior.
O processo de reforma encetado
pela atual equipa do Ministério da
Educação, com destaque para o
chamado “Perfil dos Alunos para o
século XXI” e as propostas de reforma
curricular, no sentido da redução dos
programas a conteúdos “essenciais”
e da “flexibilização” da organização
do currículo do Ensino Básico, não
se tem caracterizado por uma clareza
de processos e tem assumido, em
alguns momentos, um caráter de luta
político-ideológica, com matizes
de superioridade moral sobre quem
não adere de imediato às propostas
ou levanta obstáculos em relação à
sua implementação (ou ausência de
informação sobre essa mesma implementação). Tem sido um processo
marcado por alguma pressa, por um
debate quase unipessoal por parte da
tutela e por uma estratégia comunicacional que não se percebe se é inábil
ou se é voluntariamente confusa.
Com pré-anúncios oficiosos, fugas de
informação para vias de divulgação
seleccionadas, adaptações sucessivas
do discurso e desmentidos diversos.
Recapitulemos o que se anunciava de início, quase sempre de forma
oficiosa: uma reforma tendente a
reconfigurar e flexibilizar o currículo,

Uma reforma educativa
profunda, implica
um amplo consenso
político, social e
construído de forma
aberta, sem ser
aprisionada pelo ego de
quem quer assumir a
sua paternidade
Preferia um processo
de preparação mais
profundo e prolongado,
em que mais variáveis
fossem contempladas,
como a coragem para
dividir o Ensino Básico
apenas em dois ciclos
a reduzir os programas aos conteúdos considerados “essenciais”, com
aplicação generalizada no próximo
ano nos 1ºs anos dos vários ciclos
do Ensino Básico, incluindo uma
mudança da carga horária de algumas
disciplinas tradicionais, e a redução da
carga lectiva dos alunos. A aplicação
ao Ensino Secundário seria feita mais
tarde.
Recapitulemos agora o que se anunciou nos últimos dias: uma reforma
tendente a flexibilizar as estratégias
pedagógicas de abordar o currículo,
não alterando programas, com aplicação generalizada apenas nos 3º e 4º
anos do 1º ciclo do Ensino Básico, sem
reduzir a carga horária das disciplinas
tradicionais. A aplicação no Ensino
Secundário de uma maior permeabilidade na escolha das disciplinas pelos
alunos. O avanço com uma experiência-piloto de reconfiguração curricular
em cerca de 50 escolas com 2º e 3º
ciclo, com autonomia das escolas para
definirem áreas de trabalho comuns a
diversas disciplinas.

ALEXANDRE BORDALO

Paulo Guinote

Ou seja… avançou-se com algo razoável e que poderia ter sido proposto,
desde o início, sem especial polémica,
sem a necessidade de andar pelo país
a arregimentar apoios ou de encenar
vagas de fundo a apoiar as medidas.
Se o projeto inicial foi travado por
receios eleitoralistas ou veto informal
presidencial, em vez de ser por mero
bom senso, não me interessa.
Pessoalmente, preferia um processo de preparação mais profundo e
prolongado no tempo, em que mais
variáveis fossem contempladas, como
a coragem para dividir o Ensino Básico
apenas em dois ciclos, mantendo o
primeiro sem grandes alterações, com
uma carga horária a rondar os 25 tempos e uma oferta de actividades extra-curriculares, voluntárias, definidas
localmente e com qualidade, em contra-horário. O ciclo seguinte agruparia
os atuais 2º e 3º, numa lógica de áreas
multidisciplinares (Ciências Naturais,
Ciências Sociais e Humanas, Línguas,
Expressão Artística e Educação Física
com 4 a 6 tempos semanais, agrupados
preferencialmente num ou dois blocos
semanais), asseguradas por equipas
pedagógicas alargadas para cada
área, ou disciplinas mais tradicionais,
Português e Matemática (4-5 tempos),
podendo existir a possibilidade de
projetos que agregassem temas como
as Línguas pelo Mundo (Línguas e
Geografia), História da Arte (História
e Educação Visual) ou mesmo Ciências
do Corpo (Ciências e Educação Física).
Mas uma nova forma de encarar
o currículo e as metodologias do
trabalho escolar não pode submeter-se a lógicas exógenas à prática
pedagógica, ou seja, não deve ser
envolvida pela habitual torrente burocrática para registar o mais pequeno
ato educativo, assim como deve
implicar uma nova forma de gerir
o espaço escolar e a organização do
tempo, sem a obsessão pelo controle
ao minuto do trabalho docente ou
pela contabilidade anual dos horários
a dever ou a haver em cada escola.
Se a ideia é ir mais além e ousar, se
a autonomia e flexibilidade são para
levar a sério e não mais um pretexto
passageiro para poupanças (o que é
de temer quando um dos argumentos
passa por reduzir conteúdos e tempos
letivos), é imprescindível confiar nos
professores e nas escolas e quebrar o
espartilho mental e administrativo
que tem amarrado a docência na
última década. E apostar numa colaboração ativa e não apenas na busca
da anuência acrítica ou resignada da
maioria perante o voluntarismo de
uma minoria iluminada e animada
por mais uma reforma que – desta
vez é que é – vai mudar a face da
Educação em Portugal. Até porque,
contra o que muitos afirmam, já lá
vão os tempos em que estávamos na
cauda do pelotão das comparações
internacionais.J
* Paulo Guinote é professor do Ensino Básico.
Doutorado em História da Educação, é autor de
diversos livros e foi distinguido com o Prémio
Carolina Michaela de Vasconcelos pela sua tese
de mestrado. Manteve durante dez anos, a partir
de 2005, o blogue “A Educação do meu umbigo”, que chegou a ter 4 milhões de visualizações
num ano
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A Educação de Adultos é para todos
A educação de adultos é, em vários sentidos, educação permanente. As suas atividades foram
agora, feliz e oportunamente, retomadas, reorganizadas e relançadas através do programa
Qualifica. No entanto, a Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente (APCEP)
chamou a atenção para que o programa não prevê atividades de alfabetização e alertou para que
a sua necessidade persiste para quase meio milhão de pessoas residentes em Portugal.

‘Qualifica’: alargar o programa

Talvez não se percebesse a relação
imediata entre este processo de certificação e a empregabilidade mas houve casos
que contaram que perante a perspetiva
de se desenvolver na sua região determinado empreendimento, identificaram as necessidades que existiriam
em mão-de-obra comparando com as
competências próprias para procurar um
posto de trabalho. Raramente encontramos na sociedade quem saiba fazer
identificação e análise de competências,
mesmo das próprias…

¶ No passado dia 6 decorreu em Campo
Maior a sessão de lançamento do
programa Qualifica tendo sido assim
apresentado ao país o novo projeto de
educação e formação de adultos. O
primeiro-ministro António Costa mais
uma vez reiterou a importância da
Educação de Adultos, entendendo que
mais do que o nosso défice no plano
financeiro é preocupante o nosso défice
a nível educativo.
Marcado por um atraso significativo, oriundo de políticas expressas de
entendimento da não necessidade de
escolarização das camadas mais pobres
da população portuguesa, só em 1975 se
conseguiram criar condições de acesso
de todas as crianças à escola. A maior
parte dos países europeus terão conseguido esse feito muito anos atrás – alguns
nos finais do século XIX – e a relação
educação/desenvolvimento económico parece, no nosso país confirmar
a proclamação da União Europeia na
Conferência de Lisboa (2000) da importância da promoção do Conhecimento
nas nossas sociedades chamando-lhe
mesmo a Economia do Conhecimento.
Para os menos interessados nos aspetos económicos alerta então para a importância do conhecimento no emprego
e, na sua falta, o aumento exponencial da
exclusão social. Desenvolvimento económico e cidadania parecem aqui andar
de mãos dadas e, por essa razão, se saúda
o lançamento de mais Centros Qualifica,
abrindo a porta ao voltar da educação
das pessoas adultas e, por esta via, do
envolvimento das famílias e do aumento
da literacia familiar na educação das
crianças. Avança-se, deste modo, na
resolução de um outro problema educativo grave: o insucesso escolar massivo
e seletivo, desenvolvido nos primeiros
anos de escolaridade e prolongado nos
anos que se seguem nos ensinos básico e
secundário.
Que educação de adultos com sucesso?
A preocupação do aumento da educação
da população adulta que uma larga

Maria Simões, uma frequentadora do programa Novas Oportunidades

camada da sociedade civil partilha,
tem em Portugal 40 anos de história de
sucessos – em que contextos as pessoas
aprendem – e de insucessos – contextos,
sobretudo escolares a que as pessoas ou
não aderem, ou desistem, ou perdem
tempo sem aprender – que interessava
ter em conta ao lançar estas atividades.
Dos estudos destas políticas e
práticas realizados sabemos que o
modelo de aprendizagem dominante
no sistema escolar não é o adequado
para adultos que, apesar de não terem
certificação escolar adquiriram, ao
longo das sua vidas, competências
diversas com as quais é necessário interagir para desenvolver novos saberes,
novas competências. Do tempo de
Piaget sabemos que as novas aprendizagens se constroem em diálogo
com as anteriores e, por essa razão, o
sistema de Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências (RVCC)
implementado em Portugal foi o que
revelou maior sucesso no sentido em
que maior número de adultos se envolveram e conseguiram uma certificação
de reconhecimento e desenvolvimento
das suas competências.
Assistimos, no entanto, a ver
uma larga camada da sociedade
menosprezar este processo de certificação, marcados que estamos pelo

modelo escolar. No entanto, este
processo mostrou que, para além
das competências validadas nos
referenciais académicos, tornavam
os cidadãos mais ricos em vários
domínios sendo notário aquilo a que
se chama de auto eficácia. Nas entrevistas diziam “ Eu antes não era
capaz de… mas agora já consigo…” .
Referimos sobretudo, até para responder a críticas injustas, a auto eficácia
no domínio profissional. Identificámos
casos de pessoas que diziam que antes
não percebiam os gestos mecânicos que
faziam na fábrica e, indo ver à internet,
perceberam o sistema produtivo em que
se integravam e até tinham proposto
melhorias acolhidas.

“

Também para a
alfabetização de adultos
se torna necessário
construir um plano
nacional coerente e
sistémico para que
todos consigam ler e
escrever em Portugal

INÁCIO LUDGERO

LucíLia SaLgado

O gosto por aprender A maioria das
pessoas que enveredou por este tipo de
formação (RVCC) ganhou o gosto da
aprendizagem ao longo da vida e, após
terminar o RVCC de 9º ano, continuou a
estudar, rapidamente tendo frequentado um curso de formação, estudos mais
longos – um RVCC de Ensino Secundário – ou tendo ingressado mesmo
no Ensino Superior. Aliás neste nível
educativo conheci alguns casos que
após terem realizado estes percursos
de certificação de competências se tornaram dos melhores alunos no Ensino
Superior.
Outro efeito da Educação de Adultos não menos significativo refere-se
a pais e mães que tendo realizado um
RVCC se envolveram mais adequadamente na escolarização dos seus filhos
– motivando-os, entendendo as suas
dificuldades escolares, passando a ir
mais voluntariamente à escola, falando
com os professores – e enriqueceram
o contexto doméstico com a literacia
familiar facilitando o aprofundamento
da leitura e da escrita dos seus filhos
através da sua utilização conjunta.
Estas atividades com os pais constituiriam uma dupla oportunidade
de desenvolvimento aumentando os
níveis educativos dos adultos de baixas
qualificações escolares e contribuindo
para a resolução do problema do insucesso escolar junto dos mais jovens.
E a alfabetização de adultos? Apesar de
já termos criado condições para todas
as crianças em Portugal terem acesso
à escolaridade obrigatória desde 1975
(apenas!) as elevadas taxas de insucesso
nos primeiros anos de escolaridade
mostram-nos que muitas crianças
entram no 2º ciclo sem a capacidade de extrair o sentido de um texto
escrito necessário ao seu quotidiano

J

(competência literacia), que muitas
abandonam a escola e que muitas ainda
saem para a vida ativa sem saber ler.
Estes casos acrescentados a quem veio
de países que não conseguem ainda
oferecer a todas as crianças o acesso à
escola, mais aqueles que na sua infância
não conseguiram em Portugal ir à escola ou a abandonaram cedo levam os
censos a informarem que existem em
Portugal cerca de 500 mil pessoas que
não sabem ler e escrever, vulgarmente
chamadas de analfabetas.
Apesar de não saberem ler nem
escrever, foram estas pessoas que com as
suas competências também contribuíram para o avanço que tivemos neste
últimos 40 anos e que merecem uma
oferta educativa que responda às suas
necessidades, respeitando o que sabem
e tendo em conta as formas (apreensão,
transmissão e partilha de saberes) como
aprendem.
Na ausência de conhecimento
específico, a tendência é de reproduzir
com estas pessoas o modelo escolar,
indo à procura do tempo perdido, aquele
em que muitas delas, tantas vezes não
conseguiram aprender. Um grupo de
investigadores, animadores e professores
que atuam neste domínio, reunidos em
Lisboa em 27 de janeiro concluíram da
necessidade de criar um política pública
que assegure a todos os adultos que o
desejem o acesso efetivo à alfabetização. Concluíram ainda da necessidade
de mobilizar toda a sociedade para este
direito de cidadania sobretudo os órgãos
de comunicação social. Declaram não
reconhecer o modelo escolar como
adequado para promover com eficácia
estas aprendizagens apelando para a
necessidade de formação específica neste
domínio e para a respetiva produção
de materiais e criação de contextos de
troca de saberes sobre estas práticas.
Consideram que para estes cidadãos se
deve igualmente reconhecer e validar
as competências adquiridas em que
se deverá inserir a aprendizagem da
leitura e da escrita. Deve igualmente
reconhecer-se e responder-se a outras
suas necessidades à partida ou durante
o processo tal como se processa nos
processos de reconhecimento, validação
em certificação de competências.
Sabemos que é difícil conseguir uma
resposta para todos mas será mais fácil
se, tal como propõem as organizações
internacionais, o Estado reconhecer,
financiar e tiver como parceiras as organizações territoriais da sociedade civil e
solidária que conseguem criar condições
mais adequadas (e mais baratas que o ensino público) para reconhecer este direito
de cidadania. Também para a alfabetização de adultos se torna necessário
construir um plano nacional coerente e
sistémico para que todos consigam ler e
escrever em Portugal.J
* Lucília Salgado é membro da Direcção da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação
Permanente (APCEP)

links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com
inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt
www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas
www.youtube.com/user/inquietPedagogicas
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Eleição dos livros preferidos dos alunos

MÁRIO JOÃO

MÁRIO JOÃO

O êxito de ‘Miúdos a votos’

Cláudia lobo
Quem está na biblioteca da
Escola Básica de Conde Castelo
Melhor, em Pombal, começa
a ouvir uns sons estranhos.
Não são horas do recreio e a
escola devia estar em silêncio.
O barulho de vozes gritando
‘Cuquedo, Cuquedo!’ e ‘O
Segredo do Rio!’ é cada vez mais
forte.
De repente, entram na sala
cerca de 20 alunos do 3.º ano,
empunhando cartazes e gritando
slogans, acompanhados pelo
batuque de um tambor.
É uma arruada, como acontece
nas campanhas eleitorais
políticas. Na biblioteca, as três
turmas do 3.º ano vibram com a
chegada da manifestação.”Está
aberta a campanha eleitoral!”, diz
a professora Maria Helena.
Cenas semelhantes a esta
viveram-se em fevereiro em
mais de 150 escolas um pouco por
todo o país, Açores incluídos. A
campanha eleitoral foi a penúltima
fase de “Miúdos a Votos: quais os
livros mais fixes?”, uma iniciativa
da revista VISÃO Júnior e da Rede
de Bibliotecas Escolares, que
visa promover simultaneamente
a leitura e a cidadania. A ideia,
simples, revelou-se eficaz:
organizar eleições nas escolas,
para que os alunos entre o 1.º
e o 9.º anos possam votar nas
histórias que mais gostaram de
ler até hoje, cumprindo todas as

Escola Conde Castelo Melhor, Pombal, e Escola Ribeiro de Carvalho, Cacém Na primeira, a
campanha eleitoral começou com uma arruada. A segunda recebeu a visita do ministro, que
se deixou contagiar pelo entusiasmo dos alunos que distribuíam propaganda sobre os seu
livros preferidos

etapas de umas eleições políticas
– recenseamento, campanha
eleitoral, votação, escrutínio – e
permitindo assim compreender
como se organiza, como decorre
e para que serve um processo
eleitoral político. Graças ao apoio
da Comissão Nacional de Eleições,
foi sendo fornecida às escolas
informação que lhes permitiu
explicar aos alunos o paralelismo
entre os dois atos.
'Recensearam-se' 406 escolas,
incluindo estabelecimentos de
ensino em Angola, São Tomé
e Príncipe e Timor-Leste. Os
alunos foram convidados, em
dezembro, a apresentarem, de
forma totalmente livre, os livros
que propunham para a eleição
nacional. Nesta espécie de eleições
primárias, foram recebidos 15 462
votos e propostos mais de dois mil
títulos.
Os livros que recolheram um
número mínimo de propostas (tal
como acontece com o número de
assinaturas para a apresentação
de um candidato à Presidência da
República) figuravam nas listas
nacionais (uma por cada ciclo de
ensino) que foram a votos a 17 de
março.
O resultado do escrutínio,
a cargo da Pordata, que apoia
também a iniciativa, será
conhecido numa cerimónia
pública a decorrer a 20 de
abril (data escolhida pela
proximidade com o Dia
Mundial do Livro, que se
comemora a 23) na Escola

Padre António. A apresentação
será de alunos que participaram
na campanha eleitoral.
CAMPANHA ELEITORAL
MUITO ANIMADA
A campanha eleitoral não
podia ter corrido melhor. Mais
de 150 escolas organizaram
e desenvolveram ações
como comícios, sessões de
esclarecimento e debates, que
decorreram maioritariamente
nas bibliotecas.
Foram produzidos tempos
de antena para rádio (emitidos,
seguindo as regras da lei
eleitoral, na Rádio Miúdos, uma
estação online que se associou
à iniciativa, e que se pode
ouvir em radiomiudos.pt) e em

Material de campanha Crachás de apoio
a livros

vídeo (disponíveis na internet
em visaojunior.pt). E foram
criados centenas de materiais de
propaganda, sobretudo cartazes,
mas também desdobráveis,
autocolantes, pins, marcadores
de livros – e até porta-chaves…. –
com slogans eleitorais.
O ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, que o diga.
Saiu da Escola Básica Ribeiro
de Carvalho, em AgualvaCacém, com os bolsos cheios de
propaganda. Reunindo apoiantes
de cinco livros diferentes, a
escola dedicou um dia inteiro à
campanha eleitoral, tornando-a
numa verdadeira festa. No recreio
foram montadas barraquinhas
para cada ‘partido’ e os apoiantes
de cada livro foram a todas as
turmas da escola mostrar o que
tinham feito: uma peça, a partir
de Teatro às Três Pancadas, de
António Torrado; o livro Diário
de um Banana – Tudo ou Nada
em tamanho gigante cheio de
jogos e puzzles; uma canção
sobre O Tubarão na Banheira, de
David Machado; um Telejornal
noticiando Diário de um Banana
– Dias de Cão; e uma sessão de
esclarecimento sobre Trincas, o
Monstro dos Livros.
A cereja em cima do bolo foi
a presença de Tiago Brandão
Rodrigues, que não se coibiu de
elogiar a prestação dos miúdos.
“Queria agradecer-vos! Não
poderia eu pensar em forma
mais especial de começar uma
segunda-feira de manhã do

Os livros que foram incluídos na votação nacional já
são vencedores, pois foram
os prefridos entre os cerca de
dois mil títulos propostos por
mais de 15 mil alunos de 406
escolas, na primeira fase de
“Miúdos a Votos”.
A autora portuguesa mais
escolhida é Sophia de Mello
Breyner Andresen: está
nomeada sete vezes, com
cinco livros diferentes. A Fada
Oriana conseguiu a proeza de
estar a votação nos três ciclos
de ensino - o que não aconteceu com nenhum outro título,
português ou estrangeiro.
A segunda escritora portuguesa com mais nomeações é
Alice Vieira, nomeada quatro
vezes com três títulos.
Jeff Kiney (Diário de um
Banana) e J.F. Rowling (Harry
Potter) são os escritores com
maior presença nas listas que
foram a votos.

que vir à vossa escola, que é
exatamente igual àquela onde eu
andei”, disse, logo à chegada, para
início de uma conversa em que não
poupou também elogios a “Miúdos
a Votos”: “Este é um projeto ímpar,
que troca por miúdos os processos
de participação e de votação, e
permite aos alunos perceberem a
importância de defenderem aquilo
em que acreditam, através do seu
livro de eleição.”
O secretário de Estado da
Educação, João Costa, partilha
da opinião do ministro. Em
visita à Escola Básica da Azeda,
em Setúbal, para assistir a uma
sessão de esclarecimento seguida
de debate com a participação dos
estudantes do 3.º e 4.º anos, disse
aos alunos: “O que vocês fizeram
hoje aqui é muito importante:
ouvir, apresentar ideias, respeitar
a opinião dos vossos colegas,
mesmo quando essa opinião é
diferente... Tudo isso é o que
significa viver em democracia. E
um primeiro sinal de liberdade
em qualquer país é podermos ler
o que queremos - porque os livros
dão-nos liberdade para pensar e
capacidade de questionar o mundo
que nos rodeia.”J
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David Rodrigues, premiado

Um vício de olhar o mundo
“Algo fica, algo vai/ Quando o vento/ Corre pelas pedras.” Acabara de escrever este haiku quando
o encontrámos, no átrio do Centro Cultural de Belém, de bloco de notas na mão e mochila às
costas. Mais do que uma aspiração literária, David Rodrigues encontrou nesta forma curta de
poesia japonesa um veículo para expressar a permanente atenção face àquilo que o rodeia. Um
“vício de olhar o mundo” que se reflete, sobremaneira, numa vida cheia e intensa dedicada à
promoção da inclusão, que lhe valeu agora a distinção de Distinguished International Leader Award
2017, atribuída pela organização norteamericana Council for Exceptional Children (CEC), a maior
e mais prestigiada instituição mundial no campo da Educação Especial e Inclusiva

Aos 65 anos, e aposentado,
David Rodrigues (DR) não
consegue, nem quer, estar
quieto. A residir em Lindaa-Velha, concelho de Oeiras,
divide o tempo entre a PróInclusão - Associação Nacional
de Docentes de Educação
Especial (Pin-ANDEE), à qual
preside desde a sua fundação,
em 2007; o trabalho de
conselheiro da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) e do
Conselho Nacional de Educação
(CNE); e os inúmeros requisitos
para ações de formação de
professores, visitas a escolas e
conferências internacionais. Um
dia-a-dia bastante agitado para
quem poderia passar o tempo
no sofá, se quisesse. Mas não
só não quer como raramente
recusa os convites que lhe
chegam de todo o lado: “Desde
que tenha espaço na agenda,
vou a todas”, diz, de sorriso
aberto. Não por workaholism,
mas, sim, por convicção: “Para
mim, o trabalho sempre se
misturou muito com a prática da
cidadania”, explica. “Já fui de
Lisboa a Guimarães só para falar
45 minutos numa sessão, por
exemplo. Muitas coisas que faço
são assim: não têm uma utilidade
imediata mas sinto que tenho de
as fazer”.
Não foi, no entanto, por
particular convicção que decidiu
ser professor de Educação
Especial. Aconteceu por mero
acaso. “Tenho um sobrinho que
é tetraplégico e muitas pessoas,
quando ficam a saber, acham que
segui esta área por causa disso,
mas não. Já estava na Educação
Especial há muitos anos quando
ele ficou tetraplégico”, conta,
para desmistificar a ideia que os
profissionais desta área sentem
uma espécie de “chamamento”.
Para DR, a vocação para a
docência é a mesma quer se fale
em ensino regular ou especial:
uma vocação “humanista”.

JOÃO RIBEIRO

Carolina Freitas

David Rodrigues

“Havia um pedagogo que dizia
que só percebemos os alunos
quando dobramos os joelhos.
Na Educação Especial, talvez
tenhamos particular apetência
para dobrar os joelhos - para, no
meio de condições de deficiência e
de dificuldades de aprendizagem
complicadas, modificarmos o
nosso comportamento no sentido
de perceber como podemos levar
essas pessoas para a frente”,
considera.
Com mais de 40 anos de
experiência no ensino Especial
- em Portugal, mas também em
países como a Bélgica e o Brasil,
onde lecionou -, garante que
aprendeu mais do que ensinou.
“Aprendi, e continuo a aprender
todos os dias, sobre a riqueza da
diversidade humana”, afirma. “É
preciso acabar com a ideia de que
existe um gap entre os ‘normais’
e os ‘outros’. Os buracos são a
essência da segregação. Temos
que reconhecer o que nos separa e
valorizar o que nos une”.

‘A inclusão navega contra o vento’
JL/Educação: Que ‘retrato’ faz da Educação
Inclusiva, hoje, em Portugal?
David Rodrigues: É a história do copo meio cheio
meio vazio. Em Portugal, 98% dos alunos com
Necessidades Educativas Especiais (NEE) frequentam o ensino regular - um valor muito elevado e
que não é comum à maior parte dos países. Este
é, a meu ver, um dos ‘legados’ do 25 de Abril e do
esforço extraordinário que se seguiu, que se relaciona com a ideia de uma Escola para todos e com
uma generosidade face às pessoas com deficiência.
E, apesar de haver visões e políticas diferentes para
a Educação Especial (EE), a tendência geral vai no
mesmo sentido: da bancada mais à direita à bancada mais à esquerda da Assembleia da República
todos são a favor da inclusão, ao contrário do que
acontece noutros países. Além disso, o facto de
nunca termos tido um sistema de EE forte fez com
que se trabalhasse as NEE no contexto do ensino
regular. Agora é preciso aprofundar e aperfeiçoar
esse trabalho.

Em que sentido?
Não estamos interessados apenas na presença
destas pessoas nas escolas mas também na sua
participação. Por exemplo, se um aluno com
deficiência está numa sala de aula com os colegas,
não pode estar a pintar as orelhas do pato Donald
enquanto os outros estão a aprender Inglês. Têm
que estar todos a aprender Inglês. Pode é não ser
o mesmo nível de aprendizagem e, para isso, é
preciso mudanças na Escola, nomeadamente no
que diz respeito à organização do trabalho em sala
de aula. A questão fundamental é atenuar cada vez
mais as diferenças entre ‘nós’ e ‘eles’, atenuar até
ao ponto de desaparecerem. Não há alunos ‘normais’ e outros ‘especiais’. Todos têm necessidade
de apoio, numa ou noutra altura da vida.
Como vê o novo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória?
Fui um dos consultores do documento, e concordo
com a generalidade do que se propõe. É um Perfil

J

Uma ‘luta’ que tem travado
com grande “entrega” e que viu
agora reconhecida pelo CEC.
Admite ter ficado surpreendido
com a atribuição do prémio,
sobretudo porque o seu trabalho
internacional passa por muitas
latitudes - da Europa à África
passando pela América Latina -,
mas nem tanto pelos EUA. “Tenho
consciência de que um dos fatores
que pesou foi ser português”,
adianta. E esclarece: “Portugal
tem uma prática de inclusão
reconhecida internacionalmente:
98% dos alunos com Necessidades
Educativas Especiais estão
integrados no ensino regular,
uma das maiores percentagens
do mundo. Não nego que seja uma
distinção pelo meu trabalho, mas
também tem a ver com o nosso
país, que tem tido uma política
sistemática e relativamente
coerente na promoção da inclusão”
(ver caixa).
Para DR, a inclusão parece
ser, antes de mais, uma forma
de olhar e de estar no mundo;
um “valor” presente nas
várias dimensões da sua vida,
nomeadamente na relação com
a arte. Além do haiku, de que se
serve também para trabalhar a
inclusão em contexto escolar,
David Rodrigues é pianista de
jazz na banda Dixie Gang (cujo
terceiro álbum será apresentado
no próximo dia 30 de abril, no
Hot Club, em Lisboa). E também
encontra no jazz uma ponte para
a inclusão: “Normalmente, o jazz
tem um tema principal sobre o
qual depois cada um improvisa. A
Escola devia ser como uma grande
banda de jazz, onde tivéssemos
um ‘tema’ - isto é, um património
comum -, mas onde tivéssemos
também uma grande capacidade
de ‘improvisar’ sobre esse tema,
de modo a que todos pudessem dar
o seu contributo”. J

centrado nas competências e não nos conhecimentos dos alunos, o que é muito importante, pois
ao dar ênfase a um conjunto alargado de competências-chave estamos a dar mais espaço para que
os alunos possam ser valorizados e expressar-se
através das capacidades que têm. Neste sentido, procura ir ao encontro da heterogeneidade
humana.
Vivemos um tempo em que parecem erguer-se cada
vez mais ‘muros’ para separar pessoas de diferentes
religiões, etnias, nacionalidades, etc. É um tempo
difícil para fazer cumprir a inclusão?
É uma excelente questão. No mundo em que
vivemos, a água não corre para o lado da inclusão.
Perante a conflitualidade mundial, a distribuição
da riqueza e os radicalismos de todo o género, é
preciso termos consciência de que a inclusão é um
valor que navega contra o vento, à bolina... Mas
isso, na minha perspetiva, não diminui a pertinência da inclusão, antes pelo contrário - aumenta
a urgência de falarmos, por exemplo, sobre Direitos Humanos. Hoje parece quase revolucionário
falar-se de Direitos Humanos. E a inclusão tem
tudo a ver com isso. É a afirmação das diferenças.
E a Escola é a primeira e decisiva experiência de
inclusão. J C.F
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Autores de língua portuguesa
na Feira do Livro de Leipzig

Literatura e mercado
Portugal participou pelo segundo
ano consecutivo na Feira do Livro de
Lepizig, no leste da Alemanha, no
quadro de um «programa estratégico na
área do livro, estruturado por diferentes iniciativas» e desenvolvido pela
Embaixada de Portugal e pelo Centro
Camões em Berlim, em articulação com
a Direção Geral dos Livros, dos Arquivos
e das Bibliotecas (DGLAB).
Essa estratégia tem compreendido
não só a participação em feiras do livro,
mas também a ida a Portugal, durante
a Feira do Livro de Lisboa, de editores
alemães, o que aconteceu em 2016 e irá
novamente ocorrer em 2017, bem como
a concessão de bolsas de residência
literária na Alemanha.
Foramoito os autores de língua
portuguesa cuja participação estava
prevista na Feira de Leipzig, realizada

de 23 a 26 de março, já depois do fecho
de redação desta edição do suplemento
do Camões, I.P. no Jornal de Letras. Os
escritores convidados para esta feira
foram os portugueses Patrícia Portela,
Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M.
Tavares, Margarida Vale de Gato, Raquel
Nobre Guerra e Miguel Cardoso, o
moçambicano Mia Couto e o angolano
Kalaf Epalanga.
Este ano todo o trabalho de preparação da presença na na feira resultou
da «cumplicidade» dos autores e de
diversas entidades, a começar pela
DGLAB, por duas editoras alemãs dos
autores já traduzidos para alemão – a
Unionsverlag e a DVA (respetivamente
de Mia Couto e de Gonçalo M. Tavares)
e pela Mertin, agência literária que representa quatro dos autores convidados
(Mia Couto, Gonçalo M. Tavares, Kalaf

Encontro da escritora Hélia Correia com leitores no stand de Portugal na Feira
do Livro de Leipzig de 2016

Epalanga e Dulce Maria Cardoso), disse
Ana Patrícia Severino, conselheira
cultural da Embaixada de Portugal na
Alemanha e responsável pelo Centro
Camões de Berlim.
A conselheira culturaldestacou igualmente o envolvimento

da EGEAC/Casa Fernando Pessoa,
que permitiu ter uma programação
de poesia, da Fundação Calouste
Gulbenkian, da TFM, «livraria sediada em Frankfurt, fundada por Teo
Ferrer de Mesquita e que é uma referência fundamental na divulgação da

O que são e como
se articulam?

Português incluído em exames norte-americanos que atribuem créditos
no acesso ao ensino superior

DESENHADO POR KATEMANGOSTAR / FREEPIK

«Uma grande vitória para
a língua portuguesa e para a
comunidade educativa, incluindo a comunidade académica
nos Estados Unidos da América
(EUA)», assim descreve a inclusão
em 2017 do português nos exames
nacionais em línguas estrangeiras
NEWL, National Examinations in
World Languages, João Caixinha,
Adjunto da Coordenação do
Ensino Português (EPE) naquele
país, tutelada pelo Camões, I.P.
Os exames, que são efetuados em linha (online), vão ter,
pela primeira vez, uma prova de
português a 28 de abril próximo.
As inscrições decorrem até 31 de
março, mas sendo a primeira vez
que os exames compreendem a
língua portuguesa, «a AC já garantiu alguma flexibilidade» nos
prazos de inscrição dos alunos
junto dos centros de exames nos
estabelecimentos de ensino aprovados pelos NEWL.
«Esta via permite que o
conhecimento do português
nos EUA seja reconhecido como
elemento curricular, ao garantir
a possibilidade de créditos, tanto
no ensino secundário, como no
acesso ao ensino superior», explica João Caixinha, que juntamente com o seu colega adjunto
da Coordenação do Ensino EPE
(Newark), José Adão, participou
num seminário para profes-

• Os National Examinations in

sores de português realizado a
11 e 12 de fevereiro passado em
Washington D.C., onde o anúncio
foi tornado público. O seminário
de Washington reuniu diversos
dirigentes dos AC, incluindo o seu
Presidente, Dan Davidson, o seu
diretor de avaliação e desenvolvimento curricular, Werner
Wothke, e de aprendizagem
em linha (online) e avaliação,
Kenneth Petersen, bem como
professores de português do ensino secundário e em universidades
norte-americanas.
Para esse reconhecimento,
conta o facto de o exame ter a
chancela das «mais prestigia-

das entidades americanas nesta
matéria», designadamente os
AC e o College Board (Programa
Advanced Placement).
O responsável português
destaca o papel da rede diplomática e consular portuguesa
nos EUA em articulação com
a Coordenação do Ensino de
Português (CEPE-EUA), os serviços do Camões, I.P., o instituto
público que tem a cargo, nomeadamente, o ensino e a promoção
da língua portuguesa no mundo,
e as organizações profissionais
americanas.
A inclusão do português nos
exames NEWL partiu da conside-

World Languages (NEWL) são
exames que testam as competências
dos alunos em língua estrangeira
em diversos domínios, tendo em
conta vários níveis de proficiência.
Os NEWL oferecem exames em 5
línguas estrangeiras consideradas
cruciais pelos American Councils for
International Education, designadamente o russo, o chinês, o coreano,
o árabe e agora o português. Todos
eles são reconhecidos pelo Programa
de Advanced Placement do College
Board.
• O College Board é uma prestigiada
organização de estabelecimentos de
ensino norte-americanos que reconhece e certifica, entre outras áreas
curriculares, o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras nos EUA,
para efeitos de contagem de créditos
no ensino secundário e no acesso ao
ensino superior.
• Os American Councils for
International Education (AC) constituem uma organização profissional
norte-americana que desenvolve
exames de proficiência em língua
estrangeira conferindo créditos no
ensino secundário e no acesso ao
ensino superior. Oferece também um
conjunto de programas de intercâmbio e de estudo no estrangeiro.
• O programa de Advanced
Placement (AP), do College Board,
reconhece os exames do NEWL, desenvolvidos pelos American Councils
for International Education, incluindo
para efeitos de contagem de créditos
no acesso ao ensino superior e
recomenda-os a todos os estabelecimentos de ensino associados.

J

literatura portuguesa na Alemanha»,
das editoras portuguesas dos autores
presentes e dos tradutores, «que são
figuras essenciais, são o pilar deste
trabalho». «A mobilização destas
instituições e agentes é uma evidência
da importância da nossa presença na
Feira do Livro de Leipzig».
Em 2016, a escritora Hélia Correia,
uma das autoras convidadas para
a Feira de Leipzig, classificou esta
como uma «festa do autor». Uma
caracterização com que Ana Patrícia
Severino concorda, quando se tem
em conta a importante Feira do Livro
de Fankfurt. «Enquanto na Feira do
Livro de Frankfurt o foco é a compra
e venda de direitos, na Feira do Livro
de Leipzig o foco são efetivamente
os autores», afirma a diplomata
portuguesa. No entanto, ressalva,
na Feira de Leipzig «estão também
presentes as editoras alemãs, desde
os grupos editoriais, às editoras independentes». Ou seja, «há um foco no
essencial – os autores e os livros – e
há, por outro lado, a possibilidade de
circulação da literatura portuguesa
e a garantia de acesso dos leitores a
autores que ainda não estão editados
em língua alemã».

ração do idioma pelos AC «como
uma das línguas cruciais e emergentes nos EUA e no mundo»,
afirma João Caixinha. O responsável da rede EPE nos Estados
Unidos lembra que, de acordo
com os dados mais recentes do
Censo Americano, «22% das
famílias nos EUA falam em casa
uma língua que não o inglês, o
que significa que tem havido uma
crescente procura na aprendizagem de línguas estrangeiras e o
português é, sem dúvida alguma,
uma delas!»

IMPACTO

Uma nota do Ministério dos
Negócios Estrangeiros português sublinhou que a decisão,
que «beneficiará em particular a comunidade portuguesa
e lusodescendente nos Estados
Unidos», se insere «dentro de um
objetivo mais global de promoção
da língua portuguesa junto de
todos os estudantes que queiram
aceder ao ensino superior norte-americano», ou seja – explica
o Adjunto da Coordenação – o
«exame terá um grande impacto»
não só junto das comunidades de
língua portuguesa, mas também
«de todos os alunos que estejam a
frequentar o ensino secundário,
bem como aos que se irão candidatar ao ensino superior, visto
que a aprendizagem da língua
portuguesa passará a ser creditada e certificada».
Os American Councils for
International Education tiveram
aliás este universo global em
consideração durante o processo
inicial de desenvolvimento da
estrutura do exame, revela João
Caixinha. O exame incluirá as
variantes do português, língua
global.
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COMPLEMENTARIDADE

Esta «complementaridade» entre uma
perspetiva mais estritamente comercial
e outra mais acentuadamente literária
e autoral é, a contrario, extensível à
própria Feira do Livro de Frankfurt
onde, recordou a conselheira cultural,
em 2016, foi organizada uma leitura no
stand nacional com a autora Patrícia
Portela em colaboração com a DGLAB
e com a Associação Portuguesa de
Editores e Livreiros (APEL). «Há mais
de uma década que não se organizavam
leituras no stand nacional em Frankfurt,
precisamente por se encarar a presença
estritamente numa perspetiva de mercado», explicou Ana Patrícia Severino,
que sublinha a importância de «encarar
estas duas feiras do livro em termos
estratégicos e de forma articulada». «É
um trabalho de resiliência, dedicação e
continuidade», diz.
Enquanto se aguarda pelos resultados de 2017, Ana Patrícia Severino fez
um balanço «muito positivo» da participação em 2016 na Feira do Livro de
Leipzig, em cujo pavilhão internacional
Portugal teve um stand «muito visitado». «Dos quatro autores convidados
o ano passado, apenas um tinha já sido
editado na Alemanha – João Tordo –

e, apesar disso, todas as leituras que
organizámos tiveram muito público».
«A pergunta ‘já li Pessoa, Saramago e
Lobo Antunes, quem posso ler agora?’
foi colocada com frequência, o que
evidencia o interesse na descoberta de
novos autores». «O interesse e a procura por parte do público e a interação
com as editoras alemãs mantêm-se,
desde então, muito ativos», garantiu a
Ana Patrícia Severino.
A conselheira cultural fez também um balanço «muito positivo» do

convite que em 2016 foi feito a editores
alemães para visitarem a Feira do
Livro de Lisboa, no âmbito do projeto
de Promoção da Tradução de Autores
Portugueses. A iniciativa de convidar editores estrangeiros para visitar
a Feira do Livro de Lisboa partiu da
Embaixada e do Camões, I.P. em Berlim,
tendo a APEL acolhido a iniciativa e o
Embaixador João Mira Gomes tomado
a decisão de afetar parte do Prémio
Diplomacia Económica 2016, atribuído
à Embaixada portuguesa, ao projeto.

Ensino do português nos EUA
Crescimento considerável
O ensino da língua portuguesa
nos Estados Unidos da América tem
crescido consideravelmente no básico
e secundário, sobretudo nas escolas
públicas e privadas americanas, mas
também nas escolas comunitárias
portuguesas da rede apoiada pelo
Camões, I.P., afirma João Caixinha,
Adjunto da Coordenação da rede de
Ensino Português no Estrangeiro
(EPE) daquele país.
Um total de 15.677 alunos e 383
professores estão referenciados várias
áreas consulares, como em Boston
(MA), Nova Bedford (MA) e Providence
(RI); Washington (DC); Palm Coast,
Fort Lauderdale e Miami (FL); Newark
(NJ e Pensilvânia), Nova Iorque (NY) e
Connecticut (CT); e São Francisco (CA).
O mesmo se passa, segundo ele,
no ensino superior, onde se estima que
cerca de 12.415 mil alunos aprendam
a língua portuguesa nas diferentes
universidades norte-americanas, de
acordo com o ultimo relatório (2013) da
Modern Language Association (MLA):
O número de alunos de Português
inscritos nas universidades passou de
1.034, em 1960, para 4.048 20 anos
depois, em 1980, 8.385 em 2002 e 12.415
em 2013.
João Caixinha salienta os desafios
que se colocam ao ensino de português
nos Estados Unidos: o dos recursos humanos, incluindo na própria

O Adjunto da Coordenação admite que a inclusão do português
nos exames NEWL vai ter «um
impacto grande» na oferta do
ensino e aprendizagem de língua

Coordenação, dada a vastidão do país, e
o da inserção da língua portuguesa nos
currículos das escolas.
«As escolas portuguesas comunitárias fazem um trabalho extraordinário
e essencial para o ensino da língua
portuguesa ao nível do ensino básico»,
mas em seu entender, «para haver continuidade é necessário que a língua portuguesa passe a fazer, cada vez mais,
parte do currículo, e que seja uma das
línguas estrangeiras oferecidas pelos
estabelecimentos de ensino secundário,
sejam eles públicos ou privados».
Nesse sentido, diz, «há que envidar
esforços para a assinatura de mais
memorandos de entendimento com os
diversos departamentos de Educação
e School Boards que permitam a contratação de professores portugueses,
professores esses que são pagos pelos
distritos escolares americanos, à luz
do que já acontece com o memorando celebrado entre o Camões, I.P.
e o Departamento de Educação de
Massachusetts».
Existe também um memorado
de entendimento com o Miami-Dade
Public Schools e negociações com o
Departamento de Educação do Utah,
«uma vez que existe um grande
interesse desta entidade americana em
promover programas de imersão linguística em língua portuguesa e noutras
línguas».

portuguesa no ensino secundário e superior norte-americano.
«Irão aumentar o número de
alunos inscritos nos cursos de
Português Língua Estrangeira,

João Caixinha

Português Língua Segunda e
Português Língua de Herança
nos ensinos básico, secundário e
superior, uma vez que este exame
NEWL em língua portuguesa vem
agora colmatar a inexistência de
atribuição de créditos nesta língua estrangeira». Acrescenta que
«será, sem dúvida alguma, uma
oportunidade para muitos alunos
nos EUA verem agora reconhecidas e certificadas as suas aprendizagens em língua portuguesa,
sobretudo para quem pretende
prosseguir estudos ao nível do
ensino universitário».
Ainda não existe uma estimativa do número de inscritos
neste primeiro exame – as inscrições ainda decorrem – mas a
Coordenação de Ensino sabe que
«muitas escolas e professores de
Português se estão a organizar,
em vários estados americanos,
para se candidatarem a centro
de exames NEWL». No entanto,
a rede diplomática e consular
em articulação com a CEPE-EUA
está a divulgar a informação,
até porque «há que garantir que
as escolas secundárias americanas que oferecem cursos
de Português se candidatem a
centros de exame NEWL aprova-

O convite «permitiu antever um
mecanismo, até então nunca usado, de
convidar editores a deslocarem-se a
Portugal como forma de melhor dar a
conhecer autores portugueses e assim
promover possibilidade de edição em
outros mercados». A iniciativa foi replicada, ainda em 2016, pela Embaixada de
Portugal em Londres e, este ano, vai
alargar-se a editores italianos e franceses.
Este ano, a Embaixada portuguesa já
foi contactada por editoras alemãs interessadas em integrarem a delegação que
se deslocará para visitar a Feira do Livro
de Lisboa de 2017, indicou Ana Patrícia
Severino, para quem a intenção «revela
um interesse que, a longo prazo, se traduzirá expectavelmente num aumento
da circulação de autores de língua portuguesa nos territórios de língua alemã e
em mais edições de autores nacionais».
Além da presença na Feira do Livro
de Leipzig e convites a editores estrangeiros para a Feira do Livro de Lisboa, o
Centro Camões em Berlim lançou, em
2016, uma Bolsa de Residência Literária
que este ano terá a sua 2ª edição, revelou
a conselheira cultural. A bolsa em causa
destina-se a autores de língua portuguesa que residem durante um mínimo
de um mês em Berlim.

dos pelos AC». As escolas que não
reúnam as condições para ter um
centro de exames poderão enviar
os seus alunos a uma outra escola
que seja centro de exames.
O exame tem um custo de
93 dólares, igual ao dos que o
programa AP, do College Board,
pratica, nos EUA, indica João
Caixinha. «Os alunos, cujos pais
têm rendimentos mais baixos,
desde que tal seja comprovado
pela escola, pagam um valor mais
reduzido - 53 dólares».
Para fazerem o exame em 2017,
os alunos «devem frequentar o
grade 9 ou ter pelo menos 14 anos
de idade, concluídos antes de 1 de
setembro de 2016».
O exame avaliará as competências dos alunos, nas seguintes
componentes: compreensão de
textos (Reading Comprehension
- 60 minutos), compreensão
oral (Listening Comprehension
- 45 minutos), apresentação
escrita (Presentational Writing
- 30 minutos) e conversação
(Interpersonal Listening/Speaking
- 30 minutos). A prova tem uma
duração total de 3 horas, compreendendo um intervalo de 15
minutos entre as duas primeiras
componentes e as duas últimas.
Quanto aos níveis de proficiência, os exames NEWL seguem as
orientações do American Council
of Teachers of Foreign Languages
(ACTFL) e situam-se entre os
níveis Novice High e Intermediate
High, o que quer dizer, segundo o Adjunto de Coordenação
do CEPE-EUA, que se situam
entre os níveis A1 e B1, os três
primeiros níveis (em cinco) do
Quadro de Referência para o
Ensino Português no Estrangeiro
(QuaREPE).

3

A Solidão Acompanhada
na Literatura
Lusófona em debate
na Universidade de
Massachusetts
O português João Tordo, o
brasileiro Paulo Scott e o cabo-verdiano José Luiz Tavares são
os escritores convidados para a
6ª edição da VI Conferência de
Literatura em Língua Portuguesa,
que tem lugar a 7 de abril na
University of Massachusetts Boston
(UMass Boston), integrada na
12ª edição do Boston Portuguese
Festival (2017).
A conferência, intitulada A Solidão Acompanhada na
Literatura Lusófona, pretende
«repensar modos e meios complexos de refletir» sobre aquele
tema, «quer através da aproximação e pontos de contacto entre
estes três escritores de língua
portuguesa, quer através de outras fontes».
A moderar o painel literário com
a participação dos 3 autores estará
o professor e escritor Onésimo T.
Almeida, da Brown University.
O evento resulta de uma
parceria entre os consulados-gerais de Portugal, Brasil e Cabo
Verde em Boston, do Centro de
Língua Portuguesa/Camões I.P.
de Boston, do Latin American and
Iberian Studies Department da
UMass Boston e do Department of
Romance Languages and Literatures
da Universidade de Harvard, em
articulação com a Coordenação
do Ensino de Português nos EUA
(CEPE-EUA).
O objetivo primordial da
conferência é «aproximar
culturas, vozes e identidades
em comum com a língua
portuguesa». «Todos os anos
é lançado um tema comum
aos países parceiros (Portugal,
Brasil e Cabo Verde), para que
cada escritor possa dar o seu
testemunho pessoal e intimista
sobre o mesmo. O que se espera
é que cada escritor possa fazer
uma apresentação sobre o tema
com base na sua obra e na sua
experiência pessoal e empírica,
numa troca de ideias entre o
público e o painel».
A iniciativa propõe-se ainda
«refletir sobre o que estes autores
produzem nestes três espaços da
Lusofonia, o que pensam, como
pensam, como dão voz às suas
palavras, diante da ideia da Solidão
Acompanhada na Literatura
Lusófona, dentro do cânone literário».
Durante a conferência será
feita uma homenagem ao escritor
caboverdeano, Teobaldo Virginio
de Melo.
O leitor do Camões, I.P. e
responsável pelo Camões-Centro
de Língua Portuguesa na UMass
Boston, José da Cunha Rodrigues, é
o coordenador do evento.
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Luxemburgo

Ana Luísa Amaral no Printemps des Poètes

bendo-se da evolução dos bairros,
mas também das grandes mudanças
sociais e urbanas que ali têm vindo a
ocorrer resultantes dos processos de
imigração, guetização, gentrificação
e turismo.
Ao longo de quatro episódios
somos levados a conhecer as soluções
encontradas por Siza Vieira para os
diferentes desafios. São quatro casos,
provenientes de quatro tempos e
geografias diferentes do norte e do
sul da Europa, mas sempre com o
denominador comum de se tratarem
de bairros sociais desenhados pelo
arquiteto português.
É esta série, intitulada Vizinhos,
onde Álvaro [Siza] se encontra com Aldo
[Rossi] e produzida pela SIC numa
colaboração com a Royal Danish
Academy of Fine Arts, School of
Architecture, que vai ser agora o centro do ‘retrato’ do arquiteto português
(Portrait of Álvaro Siza) a ser apresentado com o apoio do Camões, I.P. na
edição de 2017 do festival de arquitetura de Copenhaga CAFx (Copenhagen
Architecture Festival), que decorre de
27 de abril a 7 de maio próximos.
Trata-se de um Festival fundado
em 2014, por iniciativa de Josephine
Michau, Peter Møller Rasmussen e
Mads Farsø, que anualmente tem
o objetivo de «espalhar a ideia do
que a arquitetura é e pode ser».
«Pretendemos olhar para a arquitetura como algo que é muito mais do que

apenas tijolos, espaço e meio ambiente; em vez disso, pretendemos estudar
a arquitetura através da sua dimensão
sensorial, física, social, política e humana», explica a arquiteta sérvia Maja
Popović Vračar, uma das programadoras do festival de Copenhaga.
Segundo ela, o festival tem este
ano como tema principal os ‘aspetos sociais da arquitetura’, e os seus
organizadores «acharam importante
incluir e aprender com o trabalho de
Siza, porque ele sempre foi inclusivo e
girou à volta das pessoas e da própria
vida».
Maja Popović Vračar acrescenta
que no festival de 2017 se aborda o
‘tema amplo’ da relação entre ‘plano e
vida’ (A Cidade Social entre o Plano e a
Vida), isto é, de que forma «o sistema
de planeamento modernista de novas
cidades e bairros de habitação públicos não ficaram intocados enquanto
planos genéricos utópicos, mas
gradualmente se tornaram lugares
habitados e apropriados, moldados
pela vida quotidiana dos seus moradores». E acrescenta: «os fracassos
dos grandes planos do período do
pós-guerra têm sido muito focados,
mas aqui queremos também realçar o
seu potencial e os casos de transformação bem-sucedidos, sustentados
por valores diferentes e ideais de uma
vida boa».
A contribuição de Siza Vieira para
o debate deste tópico será feita pelo
visionamento da série documental
Vizinhos na Space 10 Gallery, onde se
espera a presença (ainda não confirmada à data de fecho de redação) da
realizadora. Os filmes também serão
mostrados em loop no mesmo espaço,
no âmbito da exposição sobre o projeto da autoria de Lacaton & Vassal,
em colaboração com Fréderic Druot e
Christophe Hutin, com curadoria de
Ruby Press, que apresenta o rejuvenescimento de 530 habitações situadas num bloco de habitação social dos
anos 60 do século XX em Bordéus.
A obra de Siza será também
apresentada num outro filme, Having
a Cigarette with Alvaro Siza, de Iain
Dilthey, nos cinemas em Copenhaga e
Arhus, cidade a que o festival também
se estende. A apresentação será feita
por Ina Valkova, diretora de One
Architecture Week, em Plovdiv, na
Bulgária, a qual «tem trabalhado para
Siza e sabe muito acerca do seu trabalho», de acordo com Maja Popović
Vračar.
Igualmente prevista está a presença de André Tavares, o curador de
Lisboa Trienalle 2016, para falar sobre
o trabalho de Siza.

Père, de Paulo Brighenti, está patente no
Centro Cultural Português/CamõesI.P. no
Luxemburgo.

Camões, I.P.

Entre o projeto e a vida

FOTO RICARDO CASTELO / LUSA

A poetisa Ana Luísa Amaral
representa este ano Portugal no
Festival internacional de poesia
Printemps des Poètes, que se realiza
no Luxemburgo a 31 de março, 1 e 2
de abril.
A iniciativa, que existe desde
2005, encoraja os participantes a
celebrar a poesia em todas as suas
formas. Durante três dias, poetas
de diversos países participarão
em saraus literários, lendo os seus
poemas.
De Portugal já participaram,
entre outros, Nuno Júdice, Amadeu
Baptista, Rosa Alice Branco, José Luís
Peixoto e António Carlos-Cortez,
cabendo este ano a Ana Luísa
Amaral a tarefa de representar o nosso país.
O evento é organizado pela PPL (Printemps des Poètes Luxembourg)
e conta com o apoio de diversas embaixadas, dos centros culturais de
Portugal, França, Alemanha e Espanha, entre outros.
Aliado ao prazer da escrita, a 10ª edição da PPL promove o 6° concurso
de poesia Concours Jeune Printemps, destinado a todos os alunos que
frequentem o ensino secundário no Luxemburgo.
A iniciativa, que mobiliza um vasto e diversificado público, tem lugar
em diferentes instituições culturais de grande prestígio, como o Théatre
National du Luxembourg, a Abadia Neimenster ou a Kulturfabrik.

Habitação social de Siza Vieira
evocada em festival de Copenhaga

Reino Unido

Simpósio Futuro Português – O futuro
da língua portuguesa na Europa
O simpósio Futuro Português – O futuro da língua portuguesa na Europa,
organizado pela PARSUK (Portuguese Association for Researchers and
Students), em parceria com a Universidade de Lancaster, no Reino Unido,
tem lugar a 8 de abril naquele estabelecimento de ensino superior.
Com mais de 2,3 milhões de portugueses a residir atualmente no
estrangeiro, o simpósio procurará discutir o futuro da língua portuguesa
na Europa, com particular foco nos principais países de destino da
emigração portuguesa: Reino Unido e França.
Entre os oradores convidados estão o secretário de Estado da
Educação, João Costa e as coordenadoras do Ensino de Português (EPE)
em França, Adelaide Cristóvão, e no Reino Unido, Regina Duarte, que é
também diretora da escola bilingue Anglo Portuguese School of London.

Dinamarca

Concerto de Nathalie Pires no Museu
Louisiana de Arte Moderna

FOTO MATTHEW DUNEHOO

A intérprete lusoamericana Nathalie Pires
dá um concerto de fado
sexta-feira, 31 de março, no
Museu Louisiana de Arte
Moderna, um importante
museu internacional de arte
moderna, localizado a norte
de Copenhaga, na Dinamarca,
instalado numa área costeira
onde se verifica uma rara
interação entre paisagem,
arquitetura e arte.
A fadista, que «nasceu e
cresceu na cidade de Perth
Amboy, Estado [norte-americano] de New Jersey, no seio de uma família
de emigrantes portugueses», será acompanhada por Bernardo Dias, ao
piano, Pedro Oliveira, na guitarra portuguesa, e Bernardo Moreira, no
contrabaixo.
A sua discografia conta com dois trabalhos: Corre-me o Fado nas veias,
ao qual foi atribuído o ‘Prémio Lusíada - Melhor álbum de Fado 2007’
dos Artistas Unidos da América, e Fado Além, alternando temas originais
escritos e compostos por artistas consagrados «com fados tradicionais
com um som evoluído», lançado em 2016 pela Sony Music Portugal.
O concerto é organizado em colaboração com a Embaixada Portuguesa
em Copenhaga e Camões I.P.

Siza Vieira com um morador de La Giudecca, no documentário Os Vizinhos de
Cândida Pinto

«Porque é que não projetaram uma
janela na casa de banho?». A pergunta é disparada assim, sem contemplações, pela moradora a Álvaro Siza
Vieira. E a resposta do arquiteto vem
com a candura do reconhecimento da
‘culpa’: «é pecado, é porque não era
belo…». E acrescenta: «na composição da fachada provavelmente não
era bonito... Mas não é uma razão,
hoje fá-lo-ia». A queixa da ausência
de janela na casa de banho repete-se
com outra moradora mais adiante,
acompanhada agora pelo lamento de
uma janela realmente existente ser
fixa por força dos regulamentos...
As cenas passaram-se em 2016,
na ilha da Giudecca, frente a Veneza,
onde nos anos 80, o Prémio Pritzker
de 1992 projetou habitação social
e onde voltou. E – filmadas pela
jornalista Cândida Pinto para a série
documental sobre Álvaro Siza Vieira
realizada para acompanhar a homenagem que foi dedicada ao arquiteto
pelo Pavilhão de Portugal na Bienal
de Arquitetura de Veneza – como que
sintetizam o conflito recorrente entre
funcionalidade e estética ou, num
plano mais geral, entre o projeto e a
vida real deste.
Alguns meses antes da abertura
da Bienal de Veneza, Siza regressou
aos quatro bairros onde deixou obra
nas cidades de Veneza, Haia, Berlim
e Porto. Visitou e conheceu vários
moradores, antigos e novos, aperce-

J

Camões no Mundo
Alemanha
Retrospetiva e exposição sobre a obra do
cineasta Manoel de Oliveira no Kino Arsenal
de Berlim, de 07 a 30/04.
Gallery Weekend Berlin com exposição do
artista Nuno da Luz no Espaço Cultural do Instituto Camões em Berlim, de 28/04 a 04/06.

Luxemburgo
Até 13 de abril a exposição de pintura

Namíbia
Até 15 de abril está patente na National Art
Gallery of Namibia, em Windhoek, as obras
resultantes do Workshop Tulipamwe 2017
em que participaram 25 artistas de múltiplas
áreas e nacionalidades, incluindo a artista
plástica portuguesa Vera Gonçalves

Av. da Liberdade, n.º 270
1250-149 Lisboa
TEL. 351+213 109 100
FAX. 351+213 143 987
www.instituto-camoes.pt
jlencarte@camoes.mne.pt
PRESIDENTE Ana Paula Laborinho
COORDENAÇÃO Vera Sousa
COLABORAÇÃO Carlos Lobato
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Pagliacci / Der Zwerg
Duas óperas, um único espetáculo, uma estrutura cénica comum. De 31 de março a 8 de abril, no Teatro Nacional de São Carlos

AlmADA
Teatro municipal Joaquim Benite

Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360

T Ulisses de Volta à Casa Partida

Criação e interpretação de Carla Galvão,
Cláudia Andrade e Mafalda Saloio.
1 de abril – 16h
2 de abril – 11h

D Antes Que matem Os Elefantes

Direção de Olga Roriz. Interpretação de André
de Campos, Beatriz Dias, Bruno Alexandre,
Bruno Alves, Carla Ribeiro, entre outros.
1 de abril – 21h30

m Espiritualidade

Pela Orq. Sinfónica Portuguesa e Coro do
Teatro Nac. de São Carlos, sob a direção musical
de João Paulo Santos (obra de J. MacMillan) e
Henning Kraggerud (L. Beethoven).
7 de abril – 21h30

E Between

Exposição de pintura de Marta Moura.
8 de abril a 25 de junho

T As Criadas

De Jean Genet- Dramaturgia e
encenação de Rui Madeira. Interpretação
de Mariana Reis, Sílvia Brito e Solange Sá.
9 de abril – 16h

ANgrA

DO

HErOíSmO

Centro Cultural e Congressos
Canada Nova de S/N. Tel.: 295 206 120

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

Um filme de Cláudia Varejão. Uma
encomenda da Companhia Nacional
de Bailado com produção da Terratreme.
3 de abril – 21h

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

BEJA

E Paisagens e o mar Sempre Presente

Núcleo museológico
da rua do Sembrano
E Sob a Terra e as Águas. 20 Anos
de Arqueologia entre guadiana e Sado

Exposição de pintura de Paulo Serra.
até 2 de abril

CASCAIS

até maio

Centro Cultural de Cascais

BrAgA

3ª

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

Theatro Circo

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

T Justiça

E Bedate: Sensações, Pintura e Desenho

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170
3ª

A

D OM .,

10 H

DAS

àS

13 H

E DAS

14 H

àS

18 H

E Quarto de Espanto

BrAgANçA

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

Centro de Arte
Contemporânea graça morais

Cine-Teatro Avenida

Av. Gen. Humberto Delgado. Tel.: 272 349 560

R. Abílio Beça, 105. Tel.: 273 302 410
àS

até 16 de abril

Centro Cultura
Contemporânea Castelo Branco

Produção Companhia de Teatro de Braga.
6 a 8, 11 a 13 de abril – 21h30

10 H

18 H

CASTElO BrANCO

T Os Cegos

DAS

àS

7 de abril a 9 de julho

Diretor e encenador de Sergii Pavliuk.
Espetáculo em russo legendado português.
4 de abril – 21h30

D OM .,

10 H

DAS

E De rubens a Van Dyck: Pintura
Flamenga da Coleção gerstenmaier

T Cuidado, mulheres!

A

D OM .,

31 de março a 18 de junho

De Camilo Castello Branco.
Produção Companhia de Teatro de Braga.
29 de março – 15 e 21h30
30 de março – 11h e 15h

3ª

A

E man: Uma Viagem Simbólica:
Bairro Histórico de Cascais

D Balanchine/Forsythe/Van manen

18 H 30

Produção Companhia Nacional de Bailado.
30 de março – 21h30

E Eduardo Souto de moura:
Proporção e Desígnio
até 28 de maio

COImBrA

E graça morais - Diários sem
Ordem: As Imagens e as Palavras
até 4 de junho

Teatro Académico de gil Vicente

museu do Abade de Baçal

T Clube de leitura Teatral

Pç. da República. Tel.: 239 855 630

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

A

D OM .,

DAS

09 H 30

àS

12 H 30

E DAS

14 H

àS

18 H

m Victor Herrero

D Uníssono – Composição
para Cinco Bailarinos

3 de abril – 22h

CAlDAS

DA

Leitura coordenada por Cláudia Carvalho.
4 de abril – 18h30

rAINHA

Centro Cultural e
Congressos das Caldas da rainha

R. Dr. Leonel Sotto Mayor. Tel.: 262 094 081

D Balanchine/ Forsythe/
Van manen/Keersmaeker

Programa de reportório onde se
reúnem alguns dos coreógrafos que mais
marcaram a História da Dança numa
produção da Companhia Nacional de Bailado.
2 de abril – 17h

Centro de Artes das Caldas da rainha
R. Dr. Ilídio Amado. Tel.: 262 840 540

Direção artística de Victor Hugo Pontes.
Interpretação de André Cabral, Bruno
Senune, Elisabete Magalhães, Teresa
Alves da Silva, Valter Fernandes.
4 de abril – 21h30

D ready, Steady, go!

Coreografia e direção de àfrica Martinez
Ferrin. Interpretação de Ana Rita Ferraz,
Denise Adelino, Inês Bonito, Joana
Crisóstomo Silva, Luís Bonito, entre outros.
5 e 19 de abril – 18h

A 10ª Festa do Cinema Italiano
5 a 7 de abril

ElVAS

2 ª , 4 ª A 6 ª , DAS 9 H àS 12 H 30 E DAS 14 H àS 17 H 30;
S áB . E D OM ., DAS 9 H àS 13 H E DAS 15 H àS 18 H

museu de Arte Contemporânea de Elvas

E …A Presença de momentos
em Espaços Permanentes

E Crystal Clear

até 1 de abril

3ª,

DAS

14 H

àS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

11 H

àS

18 H

Mostra de obras inéditas de Augusto Alves e Silva.
até 16 de abril
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ÉVORA
Fundação Eugénio de Almeida

Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300
3ª

a

D oM .,

DaS

10 h

àS

13 h

E DaS

14 h

àS

18 h

E A Reserva das Coisas
no seu Estado Latente

Mostra de trabalhos de Fernanda Fragateiro.
até 28 de abril

M Mistura Fina

oficina de jogos musicais para pequenos
e grandes compositores (para maiores
de 5 anos) da responsabilidade do música
antónio Bexiga. Inscrição prévia.
9 de abril – 11h

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

D oM .,

DaS

9 h 30

áS

17 h 30

E Curiosidades de
D. Frei Manuel do Cenáculo
3ª

a

D oM .,

M Nuno Costa: Saga Cega

De Cláudia Varejão. Uma encomenda
da Companhia Nacional de Bailado.
7 de abril – 21h30

Museu de Lamego

C Distância Crítica:
Barozzi / Veiga Arquitetos

M Recital de Piano a
Solo e Trombone e Piano

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

DaS

9 h 30

àS

17 h 30

até final de abril

E Legado Francisco Barahona Fernandes
até dezembro

2ª

Kiril Ribarski - trombone.
Milica Sperovik-Ribarski – piano.
obras de Chopin, Debussy, Ravel,
albéniz, de Falla, Pryor, Monti.
9 de abril – 18h

Pç. Joaquim antónio de aguiar. Tel.: 266 703 112

D Balanchine/ Forsythe/
Van Manen/Keersmaeker

Programa de reportório onde se reúnem
alguns dos coreógrafos que mais marcaram
a história da Dança numa produção da
Companhia Nacional de Bailado.
6 de abril – 21h30

3 ªa 6 ª , DaS 14 h 30 àS 18 h 30;
S áB . E D oM ., DaS 14 h 30 àS 17 h 30

até 27 de junho

até 9 de outubro

Biblioteca Nacional de Portugal

GUARDA

E Pela Saúde, Aviso-te!
Os Avisos ao Público no Portugal
Moderno (ca 1770 - ca 1820)

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

até 31 de março

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

E Testemunhos da Escravatura

T Lições de Dança para
Pessoas duma Certa Idade

até 31 de março

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

Por João Lagarto.
31 de março – 21h30

D 14º Dançarte

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

Teatro Municipal Baltazar Dias
av. arriaga. Tel.: 291 220 416

T 8ª Festival “AMO-TEatro”
até 31 de março

M Ciclo Jovens Solistas (III)

olexander Petryakov – solista.
Com a orquestra Clássica da Madeira,
sob a direção do maestro Maxime Tortelier.
obras de a. Khachaturian, J. Brahms.
1 de abril – 18h

R. Barata Salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200

E Os Anos de Cine-Revista (1917-1924)
2ª

a

6ª,

DaS

14 h

19 h 30

àS

até 9 de junho

M Ballrogg

30 de março – 18h30

a

S áB .,

DaS

10 h

àS

13 h

E DaS

14 h

àS

até 6 de maio

19 h

E «Insólita Ofensiva de
Corrupção»: a Afrodite de
Fernando Ribeiro de Mello
durante o Estado Novo (e depois)

até 3 de junho
Encenação de Nuno Cardoso.
Interpretação de afonso Santos,
antónio Parra, Carolina amaral, Cristina
Carvalhal, Dinarte Branco, entre outros.
1 de abril – 21h30

até 20 de maio

E & etc: Prolegómenos a uma Editora
até 31 de maio

A Nós Falamos a Mesma Língua!

M Westway Lab Festival 2017

Encontro no âmbito do festival primavera
Literária Brasileira e com a participação
especial da escritora Teolinda Gersão.
30 de março – 18h30

5 a 8 de abril

Centro Internacional
das Artes José de Guimarães

E Resistência Civil.
Acordo com a Natureza.
Bicentenário de H. D. Thoreau

av. Conde Margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª

a

D oM .,

DaS

10 h

àS

13 h

E DaS

14 h

àS

19 h

E Destinerrância - O Lugar do
Morto é o Lugar da Fotografia

10 de abril a 6 de maio

Exposição de fotografia de Edgar Martins.
até 4 de junho

até 31 de dezembro

D oM .,

DaS

10 h

àS

Mostra de trabalhos têxteis de Sofia de Medeiros.
até 30 de abril

10 h

àS

18 h ; D oM .,

DaS

14 h

àS

18 h

E Hermano Noronha: Meia Laranja
até 2 de abril

19 h

Pç. Marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
2°

a

6°,

DaS

9h

àS

19 h

E Da Fuga e do Encontro:
Inversões do Olhar

obras da coleção de fotografia
contemporânea do Novo Banco.
até maio

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª

a DoM .. DaS

10 h

àS

18 h ;

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

a

D oM .,

DaS

Mostra de trabalhos de ana Vidigal.
até 21 de maio

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª

10 h

àS

18 h

M Francisco Lima Santos
e António Mont’Alverne

obras de V. da Motta, W.a. Mozart e C. Franck.
30 de março – 19h

a

D oM .,

DaS

10 h

18 h

até 3 de abril

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

M Concerto De’Cavalieri

até 18 de novembro

Marcelo di Lisa - direção musical.
ana Quintans – soprano.
1 de abril – 21h

àS

E Noruz, Festividades na primavera

M Virgem Suta

31 de março – 21h

av. Dr. Rocha Madahíl. Tel.: 234 329 990
DaS

àS

30 de março – 21h

Museu Marítimo de Ílhavo
S áB .,

15 h

M João Barradas Trio

ÍLHAVO
a

DaS

até 1 de maio

3ª

18 h

E Era Preciso Agradecer às Flores

3ª

S áB .,

Pç. do Império. Tel.: 213 612 400

R. alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
a

a

Centro Cultural de Belém

Museu de Alberto Sampaio
3ª

Espaço Novo Banco

E Mas ao Brasil Jamais Voltaria

E Los Carpinteros

18 h

Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema

até 30 de abril

4ª

àS

11 de abril a 18 de junho

E Pascoaes: de Amarante
(Solar de Gatão) ao Universo

FUNCHAL
9 h 30

E Victor Palla e Bento d’ Almeida:
Arquitetura de Outro Tempo

até 29 de abril

R. de São Lázaro, 72.

DaS

Pela orq. Sinfónica Portuguesa e Coro do
Teatro Nac. de São Carlos, sob a direção musical
de João Paulo Santos (obra de J. MacMillan) e
henning Kraggerud (L. Beethoven).
7 de abril – 21h30

E Alice Creischer

E Cosmic, Sonic, Animistic.
Coleção Permanente e Outras Obras

6ª,

M Espiritualidade

Centro Cultural Vila Flor

até 5 de junho

a

Conceito e direção de alexandre Farto
(Vhils). Encenação e coreografia de anaísa
Lopes (Piny). Interpretação de alberto
Perdomo, Douglas Silva, Leonor Ramos,
Lúcia afonso, Maria antunes, Nelson Teunis.
7 e 8 de abril – 21h

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

Carpintarias de São Lázaro

2ª

D Periférico

Culturgest

E Rui Moreira: Os Pirómanos

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

6 de abril – 21h

E Bibliotecas Móveis do
Corpo Expedicionário Português

11 a 14 de abril

Museu Henrique e Francisco Franco

M Macy Gray

até 29 de abril

T Veraneantes

Programa de reportório onde se reúnem
alguns dos coreógrafos que mais
marcaram a história da Dança numa
produção da Companhia Nacional de Bailado.
9 de abril – 18h30

4 de abril

GUIMARÃES

M XIX FARTUNA

D Balanchine/Keersmaeker/
Forsythe/Van Manen

18 h

E Testemunhos da
Escravatura: Memória Africana

E Resende: Anos 60

3ª

Concerto Ibérico orquestra Barroca
integrado no 3º Festival Internacional
de Música Barroca da Cidade de Faro.
obras de F. antónio de almeida, Carlos
Seixas, antónio Pereira da Costa e David Peres.
2 de abril – 18h

àS

2ª a 6ª, DaS 9h30 àS 19h30 ; SáB., DaS 9h30 àS 12h30

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

Teatro das Figuras

M O Triunfo da Música Barroca Portuguesa

10 h

al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

Exposição de fotografia de José almeida Pereira.

1 de abril – 21h

DaS

Arquivo Nacional Torre do Tombo

GONDOMAR

E Bufos

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

D oM .,

LISBOA

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

FARO

a

até 31 de março

Teatro Municipal da Guarda

Teatro Garcia de Resende

1 de abril – 21h

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230

Lugar do Desenho - Fund. Júlio Resende

Museu de Évora
3ª

LAMEGO

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
M Concerto n.º 2 de Brahms

Pela orquestra Gulbenkian, sob a direção
do maestro Lawrence Foster e a participação
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de Rudolf Buchbinder (piano).
Obras de I. Stravinsky e J. Brahms.
30 de março – 19h

Museu da Música

M Concerto n.º 1 de Brahms

até 31 de março

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

E Cantores de Ópera - Coleção de Gravuras

Pela Orquestra Gulbenkian, sob a direção
do maestro Lawrence Foster e a
participação de Rudolf Buchbinder (piano).
Obras de I. Stravinsky e J. Brahms.
30 de março – 21h

M Solistas da Orquestra Gulbenkian

Por Joana Valente (mezzo-soprano)
e Nuno Caçote (piano).
Obras de Pedro Blanco e Rui Soares da Costa.
30 de março – 19h

Museu de Arte Popular

M Hélène Grimaud: Espelhos d’Água

4 ª A D OM ., DAS 10 H ÀS 18; S ÁB . E
D OM ., ENCERRADO DAS 13 H ÀS 14 H

Obras de H. Berio, T. Takemitsu.,
G. Fauré, M. RavelI. Albéniz, entre outros.
1 de abril – 19h

M Conrad Tao: Quadros de uma Exposição

Obras de F. Rzewski, A. Copland,
F. Rzewski, M. Mussorgsky.
2 de abril – 17h

Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200

Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª

M Recital de Piano por Yuja Wang

Obras de F. Schubert, J. Brahms e F. Chopin.
9 de abril – 19h

M Requiem de Mozart

D Terça-feira: Tudo o Que
é Sólido Dissolve-se no Ar

Conceito e direção artística de Cláudia Dias.
Artista convidado: Luca Bellezze.
Interpretação de Cláudia Dias e Luca Bellezze.
18 H 30

M Quest + Orquestra de Guimarães:
At the Still Point of the Turning World
8 de abril – 22h

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

CCB. Pç. Do Império. Tel.: 213 612 878
A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

19 H

E Fernando Lemos: Para
um Retrato Coletivo em
Portugal, no Fim dos Anos 40
até 2 de abril

E Visualidade & Visão — Arte
Portuguesa na Coleção Berardo II
até 16 de abril

18 H ; 6 ª ,

DAS

E Obra Convidada: O Canal
Grande a partir do Campo San Vio

10 H

ÀS

12 H

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado

até 31 de dezembro 2018

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

Museu Nacional de Arqueologia

E O Gosto Parisiense no Museu
Nacional de Arte Contemporânea

3ª

Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Lusitânia dos Flávios.
A Propósito de Estácio e das Silvas
até 1 de outubro

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

até 6 abril

E Valter Ventura:
Observatório de Tangentes
até 7 de maio

3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H , 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Arquitetura Timorense
até 9 de julho

Museu Nacional do Azulejo

R. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340
3ª

A DOM ., DAS

10 H

ÀS

18 H

P Visita Orientada ao Museu e
Convento da Madre de Deus

Gratuita. Inscrição prévia até às
16h do dia 31 de março, sexta-feira.
2 de abril – 10h30

P Oficina de Pintura de Azulejo

Mediante inscrição prévia até às
16h do dia 31 de março, sexta-feira.
2 de abril – 12h

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª

A

D OM .,

10 H

DAS

ÀS

18 H

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

Exposição repartida entre o Museu
Nacional do Teatro e da Dança e Museu
Nacional do Traje, com percurso feito através
do Parque Botânico do Monteiro-Mor.
até 30 de maio

Museu Nacional do Traje
DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

Exposição repartida entre o Museu
Nacional do Traje e Museu Nacional
do Teatro e da Dança, com percurso feito
através do Parque Botânico do Monteiro-Mor.
até 30 de maio

E Revisitando 1977: O Ano de
Abertura do Museu Nacional do Traje
até 31 de dezembro

Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H . E NCERRA

À

2ª

FEIRA

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

Av. Brasília. Tel.: 213 031 950

E Al Final del Paraíso
até 2 de abril

Palácio Nacional da Ajuda

Galeria de Pintura do Rei D. Luís.
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
T ODOS

OS DIAS ( EXCETO À

4ª

FEIRA ), DAS

10 H

ÀS

18 H

E Um Olhar Real. Obra Artística da
Rainha D. Maria Pia
até 21 de abril

Museu Coleção Berardo
3ª

até 9 de abril

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

Padrão dos Descobrimentos

Av. Brasília, Central Tejo

20 H . E NCERRA

3ª A 5ª E DOM., DAS 10H ÀS 18H; 6ª E SÁB., DAS 10H ÀS 20H

Museu Nacional de Etnologia

até 15 de abril

MAAT - Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia
ÀS

E A Cidade Global.
Lisboa no Renascimento

10 a 14 de abril

Museu Nacional dos Coches

29 de março a 2 de abril

12 H

ÀS

18 H

D P! Performance na Esfera Pública

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800

TODOS OS DIAS , DAS

10 H

ÀS

até 29 de outubro

3ª,

Maria Matos Teatro Municipal

ÀS

DAS

10 H

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620

Pelo Coro e Orquestra Gulbenkian,
sob a direção do maestro Michel Corboz.
Obras de G. Fauré e W.A. Mozart.
11 de abril – 21h

21 H 30; D OM .,

D OM .,

E A Ópera Chinesa

Björn Schmelzer – direção.
Obras de G. de la Hèle, D. Lobo e O. Vecchi.
8 de abril – 21h

ÀS

A

DAS

Obra de Giovanni Antonio Canal Il Canaletto,
pertencente a Villa Vauban, Musée d’Art
de la Ville de Luxembourg, Luxemburgo.
até 2 de julho

Museu do Oriente

M Graindelavoix:
Impressos em Antuérpia

S ÁB .,

18 H

até 18 de junho

Pela Orquestra Gulbenkian, sob a direção
do maestro Lorenzo Viotti e participação
de Waltraud Meier (meio-soprano).
Obras de A. Webern, G. Mahler,
S. Rachmaninov e G. Mahler.
6 de abril – 21h

A

ÀS

E A Lisboa Que Teria Sido

M Waltraud Meier

4ª

10 H

D OM .,

até 18 de junho

Museu de Lisboa
DAS

A

E Um Gosto pela Alegoria: Desenhos
Europeus Dos Séculos XVI a XVIII

até 1 de outubro

D OM .,

3ª

até 30 de abril

E Da Fotografia ao Azulejo

A

Museu Nacional de Arte Antiga

E Pinball Bosch: Venha Jogar
com Deus e com Demónio BoCA Biennial of Contemporary Arts

Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282

3ª

até 31 de dezembro

R. das Janelas Verdes. 213 912 800

M Recital de Canção Portuguesa

Obras de A. Bruckner e R. Strauss.
31 de março – 21h30

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa.

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

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam! Acudam!
até 30 de abril
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Teatro aberto

M Pagliacci / Der Zwerg

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

S áb .,

àS

21 h 30; D oM .,

àS

16 h

até 16 de abril

Duas óperas, um único espetáculo, uma
estrutura cénica comum. Produção TNSC.
31 de março, 4, 6 e 8 de abril – 20h
2 de abril – 16h

Teatro Politeama

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

T amália – o Musical

Teatro Camões

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

Parque das Nações. Tel.: 218 923 470

até 2 de abril

D a Perna Esquerda de Tchaikovski

T a Pequena Sereia

Texto e direção de Tiago Rodrigues.
Interpretação de barbora hruskova (bailarina)
e Mário Laginha (música e piano).
30 de março – 15h (escolas)
31 de março – 21h
1 de abril – 18h30
2 de abril – 16h

Teatro da Trindade

Teatro Villaret

Av. Fontes Pereira de Melo, 30ª. Tel.: 213 538 586

T Dois Homens Completamente Nus

Texto de Sébastien Thiéry. Encenação de Tiago
Guedes. Interpretação de Miguel Guilherme,
Sandra Faleiro, Jorge Mourato e Susana blazer.

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

A

S áb .,

àS

21 h 30; D oM .,

àS

16 h 30

até 23 de abril

5ª

A

S áb .,

àS

21 h 30; D oM .,

àS

16 h 30; S áb .,

àS

16 h

até 1 de abril

T Pedro Tochas – Descobrimentos
5ª

A

S áb , 21 h 45

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, entre outros.
4ª

A

S áb .,

àS

21 h 30; D oM .,

àS

16 h 30

T Memorial do Convento
D Blimunda. Sete Luas

A partir de Memorial do Convento, de
José Saramago, com percurso e jantar.
8 de abril - 18h

E Memorial do Convento

M VII Ciclo de Concertos a 6 Órgãos
2 de abril – 16h

D Ensaio para uma Cartografia

àS

19 h 30; 5 ª

A

S áb .,

àS

21 h 30; D oM .,

àS

16 h 30

até 9 de abril

Museu Carlos Machado

a Videoteca BoCa

Núcleo de Santa bárbara. Tel. 296 20 29 30/31

até 30 de abril

E a Imagem Paradoxal francisco afonso Chaves (1857-1926)

E Teatro em Cartaz - a Coleção
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª

A

D oM ., 30 MIN . ANTES Do INíCIo DoS ESPETáCu S ALA G ARRETT PARA PoRTADoRES DE bILhETE

LoS DA

até 29 de julho

E avantesma fantasma
6ª

A

D oM .,

DAS

16 h

àS

18 h 30

31 de março a 2 de abril

E DAS

20 h

àS

23 h

S áb .,

àS

21 h ; D oM .,

M Choque frontal ao Vivo
S áb .,

DAS 19 h àS

21 h

até 28 de junho

De Maksim Gorki. Encenação de Nuno
Cardoso. Interpretação de Afonso Santos,
António Parra, Carolina Amaral, Cristina
Carvalhal, Dinarte branco, entre outros.
A

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

T Veraneantes

5ª

até 3 de setembro

TEMPo – Teatro Municipal de Portimão

Exposição de artes visuais de
João Maria Gusmão & Pedro Paiva.

àS

16 h

6 a 9 de abril

T a Visita Escocesa

Criação de Inês barahona e Miguel
Fragata. Interpretação de Cirila bossuet,
Lara Matos, Tomás Varela ou bruno bernardo,
Carolina Dominguez, Catarina Claro.
8, 22 e 29 de abril, 13, 20, 27 de maio

Teatro Nacional de São Carlos

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

M Schubert, Mozart, Dvořák

Com Artur Pizarro e solistas da Metropolitana.
obras de F. Schubert, W.A. Mozart e A. Dvořák.
30 de março – 18h

Teatro Campo aLegre

R. das Estrelas. Tel.: 226 063 000

Pelo Remix Ensemble Casa da
Música e Coro Casa da Música.
Peter Rundel - direção musical.
Digitópia Collective – eletrónica.
4 de abril – 19h30

T Boca Muralha

De Catarina Miranda. Interpretação
de Catarina Miranda, Luísa Saraiva.
6 a 8 de abril – 21h

M Macy Gray

Teatro Nacional São João

5 de abril – 21h

Pç. da batalha. Tel.: 223 401 900

M Tablao

T al mada nada

M Ensemble de Jazz da Jobra
6 de abril – 22h
7 de abril – 22h

M Via Sacra

Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Peter Rundel.
obras de J. Dillon, o. Messiaen e b. britten.
8 de abril – 18h

M Duo Marialena fernandes
e ranko Markovic (piano)

obras de Schubert, Tchaikovsky e Rachmaninoff.
8 de abril – 21h30

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

M Sexteto Valentim de Carvalho
30 de março – 22h

M Sinfonia nº 2 de rachmaninoff

Pela orquestra Sinfónica do
Porto Casa da Música, sob a direção
musical de baldur brönnimann.
31 de março – 21h30

M Luca argel

31 de março – 22h

ToMar
Convento de Cristo

M Concerto de Páscoa

E a Botica do real Convento de Thomar

M anthony Strong

VIaNa

Tel.: 249 315 089

8 de abril – 22h30
Pela banda Sinfónica Portuguesa,
sob a direção musical de Douglas bostock.
9 de abril – 12h

11 de abril – 19h30

Centro Português de fotografia

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3 ª A 6 ª , DAS 10 h à S 12 h 30 E DAS 14 h
D oM . E F ERIADoS , DAS 15 h àS 19 h

àS

até 3 de julho

Do

aLENTEJo

Castelo de Viana do alentejo
E a Vaquinha Violeta
e o Coelho Malaquias e a
andorinha filó e o urso Serafim

18 h ; S áb .,

Mostra de ilustração infantil de Sandro Parreira.
até 28 de maio

E olhares de rua

VILa fraNCa

E anatomia do Tempo

Museu do Neorealismo

até 16 de abril

Mostra de fotografia produzida por Katty Xiomara.
até 23 de abril

E Tirée par... a rainha
D. amélia e a fotografia
até 21 de maio

Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª

A

S áb .,

DAS

12 h 30

àS

DE

XIra

R. Alves Redol, 45. Tel.: 263 285 626
3 ª A 6 ª , DAS 10 h àS 19 h ; S áb ., DAS
15 h àS 22 h ; D oM ., DAS 11 h àS 18 h

E alexandre Cabral,
Memória de um resistente
até 25 de junho

Culturgest Porto

18 h 30

E otelo M. f. – Chama Xamânica

VISEu

até 15 de abril

Teatro Viriato

fundação de Serralves

T De Dentro para fora e de
Pernas para o ar (e para o Chão)

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

Casa da Música

De Ricardo Pais. Textos de Almada Negreiros
com Pedro Almendra, Rui Silva e Momentum
Crew. Interpretação de Pedro Almendra, bruce
Almighty, Deeogo oliveira, Max oliveira, Mix
Ivanou, Pedro França, Roberto Mendes e Rui
Silva.
6 a 8 de abril – 21h
9 de abril – 16h

M João Morais

M aurora

DELGaDa

T Júlio César – Peças Soltas

M Stabat Mater

9 de abril – 21h30

PoNTa

R. de São bento da Vitória. Tel.: 223 401 900

M Tais Quais

M filipe felizardo

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

Mosteiro São Bento da Vitória

De Romeo Castellucci. Interpretação de
Gianni Plazzi, Maurizio Cerasoli, Sergio
Scarlatella e Joaquim Martins, Paulo Ferreira.
30 e 31 de março – 17h e 21h

Palácio Nacional de Mafra

Teatro Nacional D. Maria II

4ª,

Pela orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música, sob a direção
musical de baldur brönnimann.
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas.
2 de abril – 12h

Mafra

Exposição da Fundação José Saramago.
até 31 de maio

Encenação de Mónica Calle. Interpretação
de Ana água, Carolina Varela, Cleo Tavares,
Inês Vaz, Joana de Verona, entre outros.

M rachmaninoff em Concerto

6 de abril – 22h

até 2 de abril

Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800

até 4 de junho

1 de abril – 22h

M Diana Martinez & The Crib

De José Saramago.
1 de abril – 18h e 22h

até 1 de abril

M Lince

6 de abril – 20h30

T Vanessa Vai à Luta

De Luísa Costa Gomes. Encenação de António
Pires. Interpretação de Carolina Campanela,
Cátia Nunes, hugo Mestre Amaro, João Veloso.

E Haegue Yang: Parque de
Vento opaco em Seis Dobras

1 de abril – 22h

2 de abril – 21h

até 2 de abril

5ª

M Criatura

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

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

29 e 31 de março – 10h30 e 15h

E Projetos Contemporâneos ana Manso: Yo-Yo

Exposição de fotografias de José Alfredo.
até 31 de março

E Por Delicadeza

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
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