
 
  

D
ES

EN
H

O
 D

E 
A

FO
N

SO
 C

R
U

Z

Fernando Campos (1924-2017)
O romance da História PÁGINA 13

Boaventura de Sousa Santos  
Para um futuro possível PÁGINA 31 

Álvaro Laborinho Lúcio
A Autobiografia PÁGINA 36

Ano XXXVII   *   Número 1214   *   De 12 a 25 de abril de 2017  
*  Portugal (Cont.)  €3  *  Quinzenário  *  Diretor José Carlos de Vasconcelos

JORNAL 
DE LETRAS, 

ARTES E 
IDEIAS 

Nos 150 anos do seu nascimento, e nos 
cem da publicação de Húmus, ‘celebra-se’ 
um grande escritor. Ensaios de Vitor 
Viçoso, Maria João Reynaud e Maria 
Helena Serôdio. A crítica de Miguel Real à 
nova edição de Memórias. As crónicas de 
Eugénio Lisboa e Valter Hugo Mãe. PÁGINAS 7 A 12

Raul Brandão 
‘ressurrecto’

Jorge Sampaio ‘apresenta’ as Memórias de Medeiros Ferreira  
PÁGINAS 27 A 29

Rui Horta
O coreógrafo  
volta a dançar
PÁGINAS 18 E 19

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:50)



Jjornaldeletras.pt   *   12 a 25 de abril de 2017

ES
TE

LL
E 

VA
LE

N
TE

Paisagem, na Sociedade Nacional de Belas-Artes - Sara Maia é 
um dos artistas de um grupo de 13 - entre os quais se incluem 
ainda Rui Mourão, Inês Cannas, Teresa Palma, Patrícia Nazaré 

Barbosa, Gina Martins, Rodrigo Bettencourt 
da Câmara e José Batista Marques, entre 
outros - que expõem obras em desenho, 
fotografia, instalação, pintura e vídeo nesta 
exposição coletiva, que inaugura a 20, na 

SNBA. Organizada pela Castelo D'If, a mostra pretende definir 
a perspetiva de paisagem enquanto conceito cultural. A mostra 
pode ser vista, nos dias úteis, das 12h às 19h e, aos sábados, das 
14h às 20h, até 6 de maio.

 Música, debates, workshops, cinema, fazem parte da intensa pro-
gramação do festival Abril em Lisboa, de 19 a 25, em diversos locais da 
capital. A destacar algumas novidades, como a exposição Condor - 
trabalho fotográfico de João Pina sobre a operação de eliminação sis-
temática de opositores políticos na América do Sul, nos anos 70 - que 
poderá ser vista pela primeira vez em Portugal, de 21 a 18 de julho, no 
Torreão Poente da Praça do Comércio. Mas há mais novidades: uma 
salinha privada, anexa ao São Jorge, que terá servido para visiona-
mentos de filmes para censura prévia, abre as portas com um filme de 
Manuel Mozos sobre a censura (de 22 a 24). O Festival Política inaugu-
ra um modo de a trazer para perto dos cidadãos, à maneira nórdica, 
como explicou ao JL Joana Gomes Cardoso, presidente do conselho de 
administração da EGEAC, responsável pela iniciativa.     

Jornal de Letras: O que destaca da programação do Abril em Lisboa?
Joana Gomes Cardoso: Começaria pela exposição Condor, de João 
Pina, não só pela temática fortíssima, mas também porque já esteve 
em vários sítios, não só na América Latina, mas também na Europa 
(Espanha e França), e nunca tinha vindo a Portugal. 

Haverá espaço para outras artes...
O festival tem ainda poesia, workshops para 
crianças, cinema. Houve a preocupação de 
chegar até ao público infantil. Mesmo que 
ele não vote, fica, desde já, sensibilizado de 
alguma forma para os direitos civis, políti-
cos e para a questão do voto. 

Mas há outras novidades, segundo o 
programa.
Não resisto a destacar, também, que ao lado do São Jorge, onde 
antes funcionavam os seus escritórios, havia uma sala privada, que 
julgamos ter, em determinados momentos, servido para visionamen-
tos para efeitos de censura.  Recuperámo-la e não a abrimos antes 
de propósito, esperámos até esta programação de Abril para poder 
abri-la simbolicamente. E vamos fazê-lo com o filme Censura: Alguns 
Cortes, de Manuel Mozos, que vai passar em loop durante três tardes.      

Diz que o Museu do Aljube é central na programação. 
O museu tem várias iniciativas e uma é particularmente interessante. 
São Os Dias da Memória. O museu convida as pessoas a deslocarem-se e 
a entregarem objetos relacionados com o 25 de Abril, ou partilhar a sua 
própria vivência da Revolução ou a dos seus familiares ou darem o seu 
testemunho. É uma parceria com a RTP, que vai registar esses testemu-
nhos. Este ano vamos mostrar alguns dos recolhidos o ano passado.

Haverá ainda música...
... Um concerto no dia 24, à noite, Canções para Revoluções. É uma 
homenagem às canções de protesto, as nacionais – destacando Zeca 
Afonso, no ano em que se completam 30 anos da sua morte –, e tam-
bém sul-americanas. Temos ainda algumas estreias, como o Festival 
Política, com debates feitos a partir da sociedade civil. 

Quem estará presente nesses debates?
Há, por exemplo, um chamado, justamente, Como Combater a 
Abstenção. É moderado por Fernando Alvim, e tem como oradores 
Tiago Fernandes, um professor universitário, Marina Costa Lobo, 
politóloga, mas também o músico Hélio Morais, dos Paus, e a jornalis-
ta Maria Flor Pedroso. E ainda há algo que me parece que será muito 
popular, o Cara-a-Cara com Deputados. Convidamos um deputado 
de cada partido com representação na Assembleia e as pessoas vão 
ter a oportunidade de se sentar com eles e fazer as suas perguntas e 
sugestões. Enfim, é uma iniciativa um pouco nórdica, de democracia 
direta (risos).J

Joana Gomes Cardoso 
Lisboa celebra Abril 

SOARES REEDITADO 
COM O EXPRESSO

A partir da edição de 22 
de abril o Expresso ofere-
ce Portugal Amordaçado, 
de Mário Soares, em sete 
volumes. A cerimónia de lan-
çamento, a 18, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, 
conta com a presença e as 
intervenções do Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa, do 
Presidente da Assembleia 
da República, Eduardo Ferro 
Rodrigues, do fundador do 
Expresso e Presidente da 
Impresa, Francisco Pinto 
Balsemão e ainda dos filhos 
do ex-Presidente, Isabel e 
João Soares. Escrito no exílio, 
na Suíça e em Paris, o livro 
traça um retrato dos anos 
do Estado Novo e foi editado 
pela primeira vez em 1972 (em 
Portugal só nos primeiros 
meses da democracia). 

MÊS DE LEITURAS

Ler em Todo o Lado, em Lisboa, 
e Abril, Livros Mil, em Melgaço, 
são duas das iniciativas de 
promoção da leitura este 
mês. Até 30, a capital alberga 
lançamentos e apresentações 
de livros, clubes de leitura, 
sessões de autógrafos, leitu-
ras públicas, workshops, expo-
sições, intervenções artísticas, 
encenações, declamações, fei-
ras de rua e horas de contos. 
Da livraria Baobá, em Campo 
de Ourique, à Biblioteca dos 
Coruchéus, em Alvalade, mul-
tiplicam-se as iniciativas, com 
destaque para um encontro, 
hoje, 12, com Luísa Ducla 
Soares na Biblioteca da Penha 
de França, das 14h às 15h. Já 
na vila minhota, a 19, o Teatro 
Aramá apresenta Posso Falar 
de Mim, para crianças, a partir 
de textos criados em oficinas 
de escrita.  

SERRALVES  
NOS AÇORES

A exposição Que Sais-Je?: 
Livros e Edições de Artista, 
desenvolvida a partir de 
uma parceria do Museu 
de Arte Contemporânea 
de Serralves e a Câmara 
Municipal de Ponta 
Delgada, leva a São Miguel 
(Açores) uma mostra sobre 
a enciclopédia de bolso 
mais famosa do mundo. 
Fundada em 1941, esta co-
leção de livros destina-se a 
apresentar ao público diver-
sas áreas de conhecimento 
e desde que foi criada já 
publicou 3.800 títulos de 
2.500 autores. A exposição, 
patente até 26 de maio no 
Coliseu Micaelense, em 
Ponta Delgada, faz parte 
da política de itinerância 
promovida pelo Museu de 
Serralves.

CONCERTO  
PARA A PAZ

Os Músicos do Tejo apre-
sentam a 13, às 21h, no 
Grande Auditório do CCB, 
um Concerto para a Paz, com 
obras de Guillaume Dufay 
(Ave Maris Stella), Tomás 
Luis de Victoria (Ave Maria), 
Monteverdi (Laetatus Sum), 
Vivaldi (Sinfonia RV 134, 
Credo, RV 591), Bach (Nimm 
von Uns, Herr, BWV 101) e 
Pärt (Da Pacem, Domine). 
Sob direção de Marcos 
Magalhães e Marta Araújo, 
o grupo tem como maestro 
convidado o finlandês Aapo 
Häkkinen, e conta com as 
vozes de Susana Gaspar (so-
prano), Carolina Figueiredo 
(contralto), Marco Alves 
dos Santos (tenor), André 
Henriques (baixo), com 
Sérgio Fontão a dirigir o 
coro.

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

¶ "Eu vivo com os Gregos e sei disso. 
Mas vocês vivem com os Gregos 
e não sabem", disse um dia. E aos 
gregos e latinos dedicou a vida in-
teira. Aprendeu a ler por uma sátira 
de Horácio, ouvia o pai, catedrático 
de Medicina, dizer Homero de cor, 
e ela própria quis estudar Filologia 
Clássica para poder ler os grandes 
textos e autores da Antiguidade no 
original. Também a herança latina 
a apaixonou. Costumava dizer aos 
seus alunos que para expressar um 
pensamento profundo em poucas 
palavras o melhor era o latim. É a 
grande helenista portuguesa, uma 
especialista a nível mundial em estu-
dos clássicos que, ao longo de muitas 
décadas de magistério e estudo, cul-
tivou e transmitiu a sua rara erudição 
e sabedoria a sucessivas gerações, e 
traduziu as obras e os autores funda-
mentais da Grécia e da Roma antiga. 
Maria Helena da Rocha Pereira, 
investigadora, tradutora, professora 
universitária jubilada, uma “mu-
lher com a paixão do saber”, como 
gostava de dizer, morreu, na passada 
segunda-feira, 10. Tinha 91 anos.

Muito discreta, de voz delicada e 
sem fazer alarde, assim passou a sua 
lição e o conhecimento, mas tam-
bém a determinação com que sin-
grou no mundo académico, no início 
da sua carreira, um universo quase 
totalmente masculino. Foi a primeira 
mulher a fazer um doutoramento 
e professora catedrática - titular 

Maria Helena da Rocha Pereira (1925-2017)
Uma humanista homérica

da cadeira de Literatura Grega, em 
1964 - da Universidade de Coimbra 
(UC), onde deu aulas de 1951 a 1995. 
"Já havia outras mulheres, mas muito 
menos do que hoje. Fui a primeira a 
prestar provas de doutoramento na 
UC, o que mostra os obstáculos colo-
cados a uma mulher que quisesse en-
veredar por uma carreira académica. 
Mas creio que nunca desanimei com 
essas atitudes menos favorávei"» , 
garantia ao JL, em 2011.

Maria Helena da Rocha Pereira 
nasceu na Cedofeita, Porto, a 3 de 
setembro de 1925. Fez os estudos 
primários em casa, depois o liceu 
Carolina Michaelis e o curso de 

Filologia Clássica na Faculdade de 
Letras de Coimbra, concluído em 
1947. Um ano depois, começou a 
lecionar latim e posteriormente 
grego, na Faculdade do Porto, no 
Centro de Estudos Humanísticos. 
Com uma bolsa do Instituto de Altos 
Estudos, aos 25 anos, fez uma es-
pecialização em Estudos Clássicos, 
em Oxford, antes de doutorar-se 
com a tese Conceções Helénicas de 
Felicidade no Além: de Homero a 
Platão, em 1956.

Na UC, chegou a lecionar seis ca-
deiras: História da Cultura Clássica, 
Língua Grega, Linguística Grega, 
História da Arte Grega, Língua 
Latina I, II e III e História do Teatro. 
Foi vice-reitora, entre 1970 e 1971, 
presidente do Conselho Científico 
(depois de 1977), diretora da 
Biblioteca Central de Letras (1965-
70), do Instituto de Estudos Clássicos 
(a partir de 1991) e das revistas 
Humanitas e Biblos. E ainda mem-
bro do Conselho Geral da Fundação 
Gulbenkian.

Publicou centenas de estudos e 
obras de referência, da literatura à 
filosofia, passando pela História, 
e também sobre a arte do vaso 
grego, outra das suas paixões. 
Ganhou todos os prémios, o PEN, o 
Jacinto do Prado Coelho, o Eduardo 
Lourenço, o Padre Manuel Antunes, 
o Universidade de Coimbra, o União 
Latina e o Vida Literária da APE (ler, 
ao lado, com. de JCV). J

Maria Helena da Rocha Pereira Uma 
mulher com a paixão dos clássicos

 Mário Laginha apresenta o seu trio na Culturgest, a 
19 (21h30), acompanhado por Bernardo Moreira, no 
contrabaixo e por Alexandre Frazão na bateria. O pia-
nista sublinha a ligação "sentimental" à sala lisboeta, na 
apresentação do concerto, que integrará novos temas no 
reportório: "Fiz o meu disco a solo (Canções e Fugas) e o 
meu disco com o Novo Trio (Terra Seca), que me permitiu 
escrever música pela primeira vez para piano, guitarra 
portuguesa e contrabaixo. Ambos nasceram de concertos 
nesta sala". 

Três dias depois, a 22 (21h30), Laginha é o convidado 
especial da Orquestra de Jazz da Escola Profissional de 
Música de Espinho (EPME), e atua no concerto desta 
formação no Auditório de Espinho, com Horn Please. A 
direção musical é de Daniel Dias e Paulo Perfeito. 

Antes, o Hot Clube de Portugal recebe, de 13 a 15, 
A Sul, pelo Ricardo Pinto Quinteto. A acompanhar o 
trompetista vão estar Ricardo Toscano - que, aos 22 anos, 
é uma das revelações no panorama do jazz nacional - no 
saxofone alto, Oscar da Graça (piano), André Rosinha 
(contrabaixo) e Luís Candeias (bateria). 

A histórica sala lisboeta apresenta, na semana se-
guinte (20 e 21), Animatronic Leviathan, com Federico 
Pascucci (saxofone tenor), Matt Adomeit (contrabaixo) 
e Tancrède D. Kummer (bateria). A 22 é a vez do trio 

Laginha em trio  
e com orquestra

formado pelos nórdicos Haftor Medbøe (guitarra), Espen 
Eriksen (piano) e Gunnar Halle (trompete e voz) subir ao 
palco do Hot.J

Corpo-Mapa-Livro 
em Coimbra

 O livro enquanto objeto e a ideia de viagem num espe-
táculo de Dança-teatro, Corpo-Mapa-Livro, de Marina 
Nabais, apresenta-se no Convento de S. Francisco, em 
Coimbra, a 22, às 16h. Com conceção e interpretação da 
coreógrafa e bailarina, a peça estreou em novembro de 
2016 na Biblioteca da Trafaria, no âmbito da Mostra de 
Teatro de Almada, tendo posteriormente passado pelas 
bibliotecas de Monção e Estarreja.

Prosseguem entretanto os Dias da Dança, no Porto. De 
destacar a estreia nacional de Bit, de Maguy Marin, a 29, 
às 21h30, no Auditório do Teatro Rivoli. É a 49.ª criação 
da coreógrafa francesa, 66 anos e 40 de carreira, um dos 
nomes de referência da dança contemporânea europeia.
Também em estreia, a 22, às 21,30h, na Sala Estúdio do 
Teatro do Campo Alegre, Casula, de Filipe Moreira e Sérgio 
Diogo Matias. Joana Gama e Victor Hugo Pontes apresen-
tam, por seu lado, Noturno, uma co-criação a pensar nos 
mais novos, a 22, no Café-Teatro do Campo Alegre, em duas 
sessões, às 15 e  às 17h. E Ana Renata Polónia leva Yeborath 
ao palco do Auditório do Campo Alegre, a 30, às 17h. J

A morte de Maria Helena da Rocha Pereira (MHRP) cons-
titui uma enorme perda não só para os Estudos Clássicos 
como para a Universidade e para a cultura portuguesa. E, 
além disso, para quem a conheceu e (necessariamente) 
admirou, é um acontecimento triste também pela sin-
gular personalidade humana que desaparece. O facto da 

sua morte ter ocorrido nesta segunda-feira, 10, quando este nº do JL já 
se encontrava praticamente fechado, não nos permite referirmo-nos a si 
e à sua obra como a todos os títulos se impõe e em outras oportunidades 
fizemos - o que acontecerá na próxima edição.

Permita-se-me, entretanto, uma referência, mais pessoal, à "senho-
ra" que me habituei a respeitar e admirar ainda estudante de Coimbra, 
sendo ela já professora. A primeira doutorada e depois a primeira 
catedrática. Mas sempre sem "pose". E já sábia, apesar de ainda não ter 
40 anos. Colaborando com o TEUC, dirigido pelo grande Paulo Quintela, 
que além de ter "ressuscitado" Gil Vicente fazia, como ninguém entre 
nós, teatro grego. E era aí que entrava, com as suas primorosas tradu-
ções, mas se necessário também com os seus conselhos, MHRP. Quintela 
tinha tanto de talento e afeto, como de trato às vezes difícil e agreste, 
não poupando quem entendia não dever ser poupado, incluindo colegas: 
à drª Maria Helena só lhe ouvi os mais rasgados elogios, como especialis-
ta de Estudos Clássicos, como docente, como colega, como pessoa.

E a sua excecional obra, e a forma como a construiu, ao longo do tem-
po confirmaram tudo o que o meu velho 'mestre' e 'compadre' já nesse 
tempo dizia. Com o seu discreto e modesto modo de ser e de estar só 
muito tarde chegou o justo reconhecimento de a colocar entre as figuras 
cimeiras da nossa cultura. E o estudante dos anos 60 quatro décadas 

depois teve a alegria de pertencer 
ao júri do Prémio Universidade 
de Coimbra que se honrou ao 
atribuí-lo à profª Rocha Pereira, o 
primeiro fora da sua área - ao qual 
depois muitos outros se segui-
ram, incluindo o Vida Literária, 
da Associação Portuguesa de 
Escritores, em 2010. 

Outra sua característica mar-
cante era a constante preocupação 
com o rigor, de conteúdo(s) e de 
linguagem, mesmo de um simples 
um relatório ou de uma ata. E, 
sempre apagando-se, falando mui-

to baixinho, não deixava passar nada, dizia o que tinha a dizer. Mormente 
sobre a "redação" dos textos que lhe mereciam reparos, como por vezes 
acontecia nas reuniões do Conselho Geral da Fundação Gulbenkian.   

O livro Encontros que a memória guarda, de Alfredo Duarte Costa, a 
aparecer na próxima semana, e que antecipamos na p. 6, é um bom 
exemplo de como pode ser interessante, em duplo sentido interessante, 
alguém – no caso um embaixador - que teve contacto com gente famosa 
e/ou viveu situações que vale a pena conhecer, dar testemunho das res-
petivas histórias e das suas impressões ou opiniões. Para meu gosto, esse 
género de livros, desde que os autores tenham mesmo o que contar e o 
saibam minimamente fazer, são dos de leitura mais aliciante – e amiúde 
muita(s) dessa(s) pequena(s) história(s) constitui(em) também um não 
negligenciável contributo para a própria História. 

Ainda bem, pois, que o cidadão que foi assessor diplomático de Mário 
Soares nos seus dez anos como Presidente da República e embaixador 
de Portugal em Cuba - cito estes dois momentos por serem os mais 
presentes na obra, e decerto os mais marcantes do seu percurso, muito 
influenciado pelo fundador do PS, de quem, ainda muito jovem, foi 
aluno, e depois amigo próximo até à morte -, ainda bem, dizia, que 
escreveu e publica este livro. E se aqui o sublinho é com a esperança de 
o exemplo, que aliás não é o primeiro, ser seguido por mais colegas seus 
e por outras figuras com vivências, experiências, histórias que merecem 
ser contadas. Ainda que despretensiosamente, ou sem grandes preten-
sões literárias. J

A profª Rocha Pereira

A sua morte constitui 
uma enorme perda 
não só para os Estudos 
Clássicos como para a 
Universidade e para a 
cultura portuguesa

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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 O Prémio Estação Imagem 
transforma Viana do Castelo 
na capital portuguesa da 
fotografia. Com 12 exposições 
de fotografia em vários locais 
da cidade até maio, há muito 
para ver. Eis cinco mostras 
que valem bem uma viagem ao 
Alto Minho:
- Prazeres sob Ocupação - a 
fotógrafa cisjordana Tanya 
Habjouga retrata a difícil vida 
nos territórios palestinianos 
ocupados
- Caminhos de Esperança e 
Desespero – o êxodo de refugia-
dos na Europa nas últimas três 
décadas, pelo olhar de Yannis 
Behrakis
- Exílio – os principais conflitos 
internacionais desde a II Guerra 
Mundial relembrados por 25 
fotógrafos da agência Magnum

Viana do Castelo, 
capital da fotografia

 Foi depois de fotografar 25 ex-presos políticos 
portugueses, em 2005, que o fotógrafo João Pina 
passou a conhecer e a conviver com a Operação 
Condor, o plano secreto que, em 1975, durante a 
Guerra Fria, “irmanou” seis países latino-ameri-
canos: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai 
e Paraguai. Todos vivendo sob o regime da dita-
dura militar de extrema-direita, tinham a inten-
ção de fazer calar os que pensavam de “outra ma-
neira” e eram chamados de “ameaça comunista” 
e de “subversivos”. Foram presos, torturados e 
assassinados. Muitos deles continuam “desapare-
cidos”, suas famílias devastadas, e nós, que aqui 
estamos, também vítimas desses mesmos crimes 
porque essa ausência não pertence apenas aos 
que estão “do lado de lá”, não podemos continuar 
indiferentes a um passado como se ele não fizesse 
parte da nossa realidade, do nosso futuro sempre 
à beira, num mundo contemporâneo que agoniza  
por respostas e justiça.  

Agora em Lisboa, depois de passar por São 
Paulo, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago e 
Arles, na França, João Pina traz para sua pátria o 
seu olhar, as suas inquietações diante do tempo-
-tempo: os nove anos que levou entre pesquisa, 
entrevistas e deslocamentos (muito mais que via-
gens) para chegar ao resultado final da Operação 

Condor. Sua lente (o aparelho/a câmera) fun-
cionou como um bisturi a observar os efeitos 
que esse longo período da ditadura provocou em 
nossa sociedade, em alguns sobreviventes e nos 
familiares que convivem todos os dias com os 
profundos traumas que vão de depressões agudas 
a estados de paranóia e outros problemas psíqui-
cos que transformaram a vida de várias gerações. 
Todas as imagens que aqui estão funcionam como 
um grito parado no ar: desde os retratos impreg-
nados de silêncios e lembranças de mães que 
nunca mais viram seus filhos voltarem para casa; 
de ex-presos políticos que têm no olhar as cica-
trizes dos campos de concentração; do sobrevi-
vente mutilado pelas granadas que eram deixadas 
como armadilha na guerrilha do Araguaia, no 
Brasil; de centros de torturas hoje empoeira-
dos pelo tempo, até à sinistra imagem do avião 
usado pelos militares argentinos que atiravam 
vivos militantes de esquerda no rio La Plata e no 
Oceano Atlântico e que hoje é utilizado como 
“objeto publicitário” por uma empresa de cons-
trução nos arredores de Buenos Aires. Portanto, 
estamos diante da história de um outro mesmo eu, 
ou seja, da nossa própria história. Diante de foto-
grafias que ao lado de nomes e sobrenomes aqui 
estão para romper o silêncio.J DIÓGENES MOURA

Cicatrizes não se transferem

do Prémio Estação Imagem, 
composto, entre outros, pelos 
fotógrafos Tyler Hicks (The New 
York Times) e Bénédicte Kurzen 
(agência Noor) e pelo diretor 
do World Press Photo. Tiago 
Miranda, repórter fotográfico 
do Expresso, Paulo Pimenta, do 
Público, e Ana Brígida, free-
lancer, foram alguns dos outros 
vencedores deste Prémio, que 
transforma Viana do Castelo na 
capital portuguesa da imagem 
(ver caixa).

 A partir do próximo dia 20, 
será finalmente exposto em 
Lisboa o trabalho Condor, 
de João Pina, fotógrafo que 
acaba de ser distinguido com 
o Prémio Estação Imagem 
2017 Viana do Castelo, o 
mais importante galardão 
português de fotojornalismo. 
A exposição integra-se no 
Festival Abril em Lisboa 
(ler entrevista da  p.2) e, na 
mesma altura, será lançada 
a segunda edição portuguesa 

do livro (ver JL nº 1146, 3 de 
setembro de 2014).

Aos 36 anos, João Pina é o 
mais internacional dos fotó-
grafos portugueses: colabora 
regularmente com as publi-
cações norte-americanas The 
New York Times, New Yorker e 
Washington Post, e com a revis-
ta alemã Stern. A reportagem de 
João Pina sobre o efeito no Rio 
de Janeiro dos Jogos Olímpicos 
e do Mundial de Futebol captou 
a atenção do júri internacional 

João Pina, Prémio Estação Imagem
Condor, enfim, em Lisboa

À esqª, uma das imagens de Condor; à dtª, uma das fotos da 
série que agora recebeu o mais importante prémio português 
para fotorreportagem 

Condor estará patente no 
Torreão Poente do Terreiro do 
Paço até 18 de julho e conta com 
um texto de apresentação de 
Diógenes Moura, considera-
do em 2009 o melhor curador 
de fotografia brasileiro, texto 
esse que aqui reproduzimos em 
caixa. João Pina está feliz com o 
«alinhamento dos astros» que 
lhe permitiu mostrar o trabalho 
nas vésperas do 25 de Abril, num 
local emblemático da Revolução, 
ainda por cima no ano em 
que Lisboa é a Capital Ibero-
Americana da Cultura. Não será 
exatamente a mesma mostra que 
foi vista no estrangeiro, pois o 
fotógrafo fez algumas altera-
ções. Ao iniciar a montagem da 
exposição, deu conta que uma 
das casas de banho do Torreão 
(usado como instalação mili-
tar durante o antigo regime) é 
igual a um balneário no Chile 
que tinha servido como centro 
de tortura – e decidiu incluir a 
fotografia do Chile na exposição, 
colocando-a na própria casa de 
banho. Além disso, produziu 
uma instalação especificamente 
para Lisboa. «Na exposição há 
um painel com cinco paisagens 
de morte. São locais muito bo-
nitos, e uma pessoa só percebe o 
que ali se passava quando lê a le-
genda. A instalação enquadra o 
Tejo nesse painel, para que haja 
um exercício de reflexão sobre 
o que aconteceu em Portugal 
durante a ditadura», revela.J

 MIGRANTES, de Matéi Visniec, da 

Companhia de Teatro de Almada, estreia 

a 21, no Teatro Municipal Joaquim Benite, 

Almada. Encenação de Rodrigo Francisco. 

A 22, às 18h, conversa com o dramaturgo 

romeno, que tem acompanhado a crise dos 

refugiados como jornalista da Radio France. 

Até 28 e de 3 a 14 de Maio.

 

 MARTIM BRION apresenta Pontos 

de Fuga, escultura, no átrio do Museu 

de História Natural, Lisboa. Inaugura-se 

hoje,10, às 18h.

 OS POSSESSOS levam à cena Marcha 

Invencível, de 14 a 29, no Teatro da Politécnica, 

Lisboa. Texto e encenação de João Pedro 

Mamede, interpretação de Ana Valente, 

Catarina Rôlo Salgueiro, Frederico Serpa. 3ª e 

4ª, às 19h, 5ª e 6ª, 21h, sáb., 16 e 21h.

 

 ALEXANDRE CONEFREY mostra 

desenhos de grande formato, em Peso, na 

galeria Belo-Galsterer, Lisboa. No mesmo 

espaço, uma instalação, Void, da artista 

guatemalteca María Renée Morales Lam. 

Ambas até 25 de julho.

 JOSÉ PEDRO CROFT na Chiado 8, 

Lisboa: obras da Coleção António Cachola, 

Museu de Arte Contemporânea de Elvas 

(MACE). Exposição com curadoria de 

Delfim Sardo, ao abrigo de um protocolo 

entre a Fidelidade e o MACE, que prevê oito 

mostras daquele acervo.

 TRUPE JUVENIL do LeirenaTeatro, 

3.ºano, estreia Aos Poucos, a 13, 21h30, no 

Teatro Miguel Franco, Leiria. Espectáculo 

integrado no projeto Panos da Culturgest.

 ANTÓNIO MELO, Daniel Vasconcelos 

Melim e Martinho Costa, coletiva de 

pintura, na galeria Monumental, Lisboa. 

Inauguração a 22, das 16h às 21h.

 

 E-NXADA, da Erva Daninha e a 

Binaural/Nodar, circo contemporâneo, con-

ceção e direção plástica de Vasco Gomes e 

Julieta Guimarães, no Teatro Carlos Alberto, 

Porto. 

 MÚSICA E POESIA do Barroco da 

Europa do Sul no Palácio Fronteira (Lisboa), 

a 17, às 19h. Obras de Vivaldi e Geminiani e 

recital de poesia da época.

 TIAGO CASANOVA no Arquivo 

237, em Lisboa, com a instalação vídeo 

Manipulation: The Return of Utopia. 

Inaugura a 19, às 19h30, com a curadoria de 

Andreia Garcia.

 ATELIER DE TAMBORES das Ilhas 

de Java e Bali (Indonésia), a 17, no Museu 

do Oriente, com Elizabeth Davis, chefe de 

naipe de percussão da Orquestra Sinfónica 

Portuguesa. 

 QUARTEIRA recebe A Freguesia, 

espetáculo de Ricardo Neves-Neves sobre 

a memória e a cultura daquela localidade 

algarvia. A 13, às 21h30, na Praça do Mar, 

com entrada livre.

›  b r e v e s ‹
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Um editor chamado 
Fernando Pessoa

Este livro vai surpreender os leitores que julgam encontrar em 

Fernando Pessoa um poeta que se recolhe no anonimato e avesso 

à publicação da sua obra. O Planeamento Editorial de 

Fernando Pessoa é uma antologia comentada das inúmeras 

listas, manuscritas e datilografadas, de projetos editoriais que o 

escritor obssessivamente elaborava, conferindo um sentido de 

conjunto à sua obra para futura publicação. O estudo permite 

traçar ainda uma cronologia do desenvolvimento de títulos e a 

atribuição de obras a figuras autorais, onde se incluem os seus 

vários heterónimos, que não seria possível de consolidar apenas a 

partir da sua obra impressa. O terceiro volume da coleção  

Pessoana, publicada em colaboração com a Faculdade de Letras  

da Universidade de Lisboa, tem autoria de Pedro Sepúlveda e Jorge 

Uribe, numa edição da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

PLANEAMENTO-EDITORIAL-FERNANDO-PESSOA-254x300_JL2.indd   1 30/01/17   15:17
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com títulos como O Senhor Valéry e 
a Lógica (2002), O Senhor Henri e a 
Enciclopédia (2003) e O Senhor Brecht 

outras distinções literárias, Gonçalo 
M. Tavares venceu o Prémio José 
Saramago em 2005 e o Prémio 
Portugal Telecom de Literatura em 
Língua Portuguesa de 2007. A nível 
internacional, foi finalista do Prémio 
Médicis Étranger, atribuído em 
França, pelo seu Atlas do Corpo e da 
Imaginação, no ano passado.

Entre as obras mais emblemáti-
cas, contam-se os romances da série 
Um Reino - Um Homem: Klaus Klump 
(2003), A Máquina de Joseph Walser 
(2004), Jerusalém (2005), e Aprender 
a Rezar na Era da Técnica (2007). A 
série O Bairro também o notabilizou, 

 A mãe avança sozinha, já sem 
cabeça, e procura os seus três filhos. 
Está no quintal, a cabeça foi cortada 
e o sangue que vai saindo traça um 
percurso, um itinerário que será 
fundamental para os três filhos a 
encontrarem. Porque a mãe quer 
encontrar os seus três filhos, mas 
está já sem cabeça - e assim não é 
possível". 

Este o início do novo livro de 
Gonçalo M. Tavares que chegará ás 
livrarias no próximo dia 21 e que 
marca um novo caminho na carreira 
literária de Gonçalo M. Tavares, a que 
o autor chamou Mitologias. O livro 

intitula-se A Mulher-Sem-Cabeça e o 
Homem-do-Mau-Olhado (Bertrand, 
152 pp, 15,50 euros) e leva-nos, 
diz o autor, a "uma ficção que se 
passa num tempo mitológico", "num 
espaço sem localização geográfica", 
com uma "suspensão das leis físicas 
normais", "um espaço de liberdade". 
No entanto, continua, não há lugar a 
simbolismos nestas histórias, apesar 
de se inspirarem na tradição narrati-
va da oralidade e do fantástico. 

O livro, o 38.º do autor, assinala 
15 anos de carreira literária, com 
traduções em 36 línguas e edições 
em cerca de 50 países. Entre muitas 

Gonçalo M. Tavares
Mitologias, um novo ‘universo’

Gonçalo M. Tavares “Ficção em tempo 
mitológico” e próximo regresso ao JL

e o Sucesso (2004), entre outros. 
A nova série introduzida por 

este universo mitológico começa, 
então, pel'A Mulher-Sem-Cabeça..., 
e, a dado passo, continua assim: "A 
mãe sem cabeça corre no quintal e 
várias galinhas afastam-se, olham 
para cima e não percebem a forma 
daquele ser humano. O quintal é 
grande e a mulher a quem cortaram 
a cabeça continua a avançar, passo a 
passo, como um ser humano a quem 
tivessem vendado os olhos. Parece a 
brincadeira infantil - a cabra-cega - 
mas àquela mulher não taparam os 
olhos com uma venda, cortaram a 
cabeça com um machado".

Gonçalo, de novo no JL- Colaborador do 
nosso jornal, durante anos aqui man-
tendo a crónica Short Movies, que pos-
teriormente deu origem a um livro com 
o mesmo titulo, Gonçalo M. Tavares 
regressa na próxima edição a estas colu-
nas. E para já mais não dizemos...J
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Yitzhac Rabin, que estava a promo-
ver a paz com os árabes - ele e Yasser 
Arafat foram ambos, em simultâneo, 
distinguidos exatamente com o Prémio 
Nobel da Paz. Encontro e jantar na 
véspera de Rabin ser assassinado por um 
radical israelita, notícia de que tiveram 
conhecimento em conjunto com o 
mesmo Arafat, com quem nesse dia 
Soares (sempre com o seu assessor ADC) 
se tinha ido encontrar. 

Por aqui se terá uma ligeira ideia do 
que pode ser encontrado nas 424 pági-
nas (18,90 euros) de Encontros que a me-
mória guarda, dividido em 14 capítulos, 
sobre as personalidades atrás referidas, 
e mais sobre: Mikis Theodorakis (em-
baixador na Grécia foi o último posto do 
autor, e as quase 30 pp. sobre o famoso 
compositor e resistente são também 
muito interessantes), Clay Reggazoni, 
José Saramago, Antoni Tabucchi, Juliana 
Lumumba, Compay Segundo, Mireya 
Luís, Jan-Pierre Bemba e Ali Mukendi 

Encontros que a memória guarda é o 
título do livro de Alfredo Duarte Costa 
(ADC) que para a semana chegará às 
livrarias, com a chancela da Caminho. 
O autor é diplomata, jubilado desde 
2015, e o livro reúne, diz na introdução, 
“notas relacionadas com recordações de 
personalidades que conheci”, tendo-lhe 
a ideia ocorrido “quando estava em 
Kinshasa, onde os condicionalismos 
de um conflito armado me obrigaram 
a passar largos momentos limitado ao 
recinto da embaixada”. O que é uma 
forma muito eufemística ou ‘diplomáti-
ca’ do período em que viveu, na capital 
congolesa, sem poder sair de casa, e 
em certa altura sem poder estar sequer 
próximo de janelas (chegando a comer 
nos “corredores”...) protegido por 
elementos dos GOE portugueses. 

Foi isto, embaixador em Kinshasa, 
um “posto” perigoso e de degredo, de 
que nunca se queixa, depois de ter estado 
como embaixador em Havana, até 2004, 
e ter tido muio boas relações com Fidel 
Castro e mais próximas, excelentes, com 
as duas filhas de Che Guevara, Aleida e 
Célia - o que, diz o autor desta notícia, 
não o do livro, não terá sido muito do 
agrado do Palácio das Necessidades (e 
poderá ter influído nessa colocação?) ... 
A Fidel dedica, aliás, ADC o mais longo 
capítulo da obra, 72 pp., sendo o dedica-
do às filhas do mítico “comandante” o 
terceiro mais extenso, 50 pp. 

E então o segundo maior? Sendo o 
segundo, é no entanto aquele sobre a 
personalidade mais presente na obra, 
e que mais marcou todo o percurso 
humano, cívico e profissional de ADC: 
Mário Soares (MS). De facto, se o autor 
teve uma carreira diplomática que o 
levou a ter contacto com muita gente 
destacada, em diversas partes do mun-
do, e por vezes em situações singulares, 

tal principalmente se deve a essa figura 
central da democracia portuguesa: 
ADC foi colaborador de MS enquanto 
ministro dos Negócios Estrangeiros e 
mais tarde seu assessor diplomático nos 
dez anos como Presidente da República, 
acompanhando-o nas suas inúmeras 
viagens, e muitas vezes ‘preparando-
-as’. Aliás, Alfredo Duarte Costa, ado-
lescente, conheceu-o como professor, 
no seu – de Soares – Colégio Moderno, 
de que foi aluno interno, e ficou seu 
amigo muito chegado até à morte.

Ora, aquelas suas funções, além da 
rara experiência que lhe deram, propor-
cionaram-lhe encontros memoráveis – 
de que dá expressivo testemunho neste 
volume. O capítulo que lhe dedica tem 
60 páginas, mas além dele há nume-
rosas referências a Soares, e a situações 
com ele vividas, ao longo de toda a obra. 
Algumas bem singulares, “históricas” - 
como, por exemplo, o encontro e jantar 
com o primeiro-ministro de Israel, 

Alfredo Duarte Costa
Encontros, de Soares a Fidel

A. Duarte Costa com Fidel de Castro, em Havana, onde foi embaixador 

 Após Mikis Theodorakis regressar 
do Chile, no decurso de um dos jan-
tares com Pablo Neruda, na residência 
da embaixada chilena em Paris, o poe-
ta propôs-lhe que fizessem uma série 
de espetáculos em diversas cidades 
da América Latina, associando a sua 
poesia à música do compositor grego. 
Este ficou entusiasmado com a ideia 
e prosseguiu intensamente o trabalho 
iniciado no voo entre Santiago e Paris. 
Passados alguns dias Theodorakis re-
cebeu um telefonema de Pablo Neruda 
a convidá-lo para mais um jantar na 
embaixada. O poeta recebeu-o desta 
vez com um semblante carregado, que 
deixava supor que algo o inquietava. 
Quando se sentaram à mesa o seu 
anfitrião começou por lhe dizer, 
segurando o seu braço: “Mikis, estou 
preocupado com a situação no Chile. 
O Presidente Allende telefonou-me e 
disse-me que estavam a ocorrer acon-
tecimentos graves no país e pediu-
-mepara regressar o mais rapidamente 
possível a Santiago.” Após uma breve 
pausa, acrescentou: “Vou partir ama-
nhã para o Chile mas não te preocupes 
porque durante a digressão vou estar 
ao teu lado. Encontrar-nos-emos em 
Buenos Aires.” 

Terminado o jantar o compositor 
deixou a residência da embaixada algo 
perplexo, pois Pablo Nemda não tinha 
sido suficientemente claro quanto à 
natureza dos acontecimentos a que se 
referia. Passadas algumas semanas, em 
setembro de 1973, Mikis Theodorakis 
partiu para a capital argentina, onde 
deveria ter início a digressão num 

recinto com capacidade para 12 mil 
espectadores. Quando já se encontrava 
em Buenos Aires o compositor recebeu 
um telefonema de Neruda, que estava 
na sua casa na Isla Negra. Comunicou-
lhe que, por razões de saúde e devido à 
situação política no Chile, não iria estar 
presente no primeiro espetáculo na 
Argentina. Seguidamente, transmi-
tindo um pedido de Salvador Allende, 
disse ao seu amigo para adiarem o 
segundo evento, que estava previsto 
realizar-se no estádio Chile, na capital 
chilena, sugerindo que o próximo 
espetáculo fosse em Caracas. Antes de 
se despedir o autor de Vinte Poemas 
de Amor e Uma Canção Desesperada 
disse a Mikis Theodoralds: “Não me 
sinto muito bem de saúde, mas não 
deixarei de estar contigo no estádio, 
em Santiago.” Seria a última vez que 
os dois amigos falaram um com o 
outro. Poucos dias depois ocorreu o 
golpe de Estado e Neruda, que tinha 
visto a sua casa invadida por elementos 
do Exercito, morreria no dia 23 de 
setembro, duas semanas após o golpe. 
Interrompi o relato de Theodorakis 
para lhe referir que as últimas palavras 
do poeta pareciam uma premonição. 
Com efeito, nas semanas que se segui-
ram, milhares de chilenos foram leva-
dos para o estádio Chile, onde foram 
torturados e muitos deles assassinados, 
como aconteceu com Vítor Jara. Quis 
o destino que Neruda e Theodoralds 
acabassem por nunca estar juntos no 
estádio de Santiago, mas o seu pensa-
mento estava certamente lá, com as 
primeiras víti mas da ditadura militar. 
O compositor concordou com a minha 
observação e disse-me que o episódio 
que me ia relatar a seguir era ainda 
mais extraordinário e impressionante.

Fragmento

(“uma das 30 mil crianças abandona-
das que vivem e deambulam pelas ruas 
da capital da República Democrática 
do Cono, sem família, sem casa e sem 
comida”).

O volume tem um curto prefácio 
do colega, como diplomata, de Alfredo 
Duarte Costa, o atual ministro da 
Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, 

segundo o qual este “não é mais um 
livro de memórias de um diplomata, 
interessante para os historiadores pelos 
pormenores que revela dos aconteci-
mentos ou pelos segredos presenciados. 
É uma experiência que vimos partilhar e 
que nos oferece um olhar novo e despo-
jado sobre tudo aquilo que o autor viveu 
e consente em nos contar.” J
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No sesquicentenário do grande escritor, quando se assinala também o centenário da edição de um seu livro fundamental 
e emblemático, Húmus, e saiem em um único volume os três volumes das suas Memórias, dedicamos-lhe estas páginas. 
Que abrem com textos ensaísticos de dois universitários, reconhecidos especialistas da sua obra - o primeiro, de Vitor 

Viçoso, que nos dá uma ampla visão e análise de toda ela, o segundo, de Maria João Reynaud, sobre aquele livro, a vários 
títulos inovador e marcante. Também o teatro é um aspeto a destacar na produção do escritor e sobre ele escreve outra 

universitária e perita na matéria, Maria Helena Serôdio. Por fim, três dos nossos excelentes colunistas/cronistas, Miguel 
Real, Eugénio Lisboa e Valter Hugo Mãe (na p. 34), escrevem, respetivamente, sobre as Memórias, certos infundados "juízos" 
críticos e a "ânsia de alma" da sua obra. Por absoluta falta de espaço têm de ficar para próxima edição textos de Matteo Rei, 

sobre Os Pescadores, e de José Manuel Vasconcelos, sobre A Farsa     

Da escrita duma crise à crise da escrita

Alguns meses antes da morte 
(4-12-1930), numa carta a Albino 
Forjaz de Sampaio, que lhe pedira 
uma “autobiografia literária”, Raul 
Brandão centraria simbolicamente 
a sua vida e obra na “luta com um 
fantasma”, um dialogismo tenso 
e patético com esse alter ego, algo 
que se projetaria nuclearmente na 
sua ficção como uma dominante e 
criativa pulsão noturna, em opo-
sição à face apolínea e euforizante 
(a luz, o azul e a paisagem) da sua 
escrita. Embora esta cena fanta-
siada de um binarismo opositivo 
luz/trevas (eu/o fantasma), porque 
demasiado esquemática, atenue a 
interação entre as duas vertentes 
do seu imaginário, pois das trevas 
também nasce a luz, tem óbvia re-
levância na análise da sua obra. De 
facto, espectador comprometido 
agonicamente com o espetáculo do 
mundo (historicamente, marcado, 
entre nós, pelo trágico estertor 
da monarquia constitucional e 
a ascensão e queda da primeira 
República, e, no plano internacio-
nal, pela I Guerra Mundial ou pela 
revolução bolchevique de 1917 – 
um trajeto convulso que reinven-
taria fragmentariamente nas suas 
Memórias), a sua prática estética 
é uma peculiar convergência do 
imaginário decadentista finisse-
cular e de um expressionismo no-
turno, alternando com um lirismo 
telúrico de configuração mística.

No “Prefácio” ao volume I das 
Memórias (1919), instala-nos num 
cenário de crise com contornos 
simultaneamente existenciais, 
sociopolíticos e religiosos, e que 

constitui um leitmotiv da sua obra: 
“A vida antiga tinha raízes, talvez 
a vida futura as venha a ter. A 
nossa época é horrível porque já 
não cremos – e não cremos ainda. 
O passado desapareceu, de futuro 
nem alicerces existem. E aqui es-
tamos nós sem teto, entre ruínas à 
espera…” (setembro de 1910).

Este desenraizamento socio-
cultural, uma reescrita criativa de 
uma mundividência herdada do 
romantismo, constitui uma postura 
fundadora do seu modo idiossincrá-
tico de se dizer e de dizer o mundo. 
Se toda a sua obra é a escrita de uma 
crise, ela é também a manifestação 
de uma crise da linguagem literária, 
ou seja, há uma homologia entre a 
deriva ou a derrocada dos valores 
tradicionais e o modo de as expri-
mir ficcionalmente. Esta orfandade 

crepuscular no que concerne a um 
sistema de referências condutoras 
ir-se-ia cristalizar numa estética 
expressionista do pânico (o grito) 
sobretudo desde A Farsa (1903) a O 
Pobre de Pedir (ed. póstuma,1931). A 
erosão da identidade, com proje-
ções óbvias na representação do 
sujeito da escrita, articula  con-
junturalmente  a Questão Social 
(miserabilismo e eventual revolta 
da plebe) e a Questão Religiosa 
(a morte de Deus), numa patéti-
ca interrogação reiterada sobre o 
sentido da vida no intervalo entre 
o “já-não” e o “ainda-não”, bem 
expresso na cenografia de Húmus 
(1917), um signo da crise simbó-
lica afetando simultaneamente a 
Sociedade, a História e o Sagrado, 
onde o sujeito acossado  procura em 
vão o fio de Ariadne num labiríntico 

ra grotesca, algo que consagraria 
dramaticamente nas suas obras 
historiográficas El-Rei Junot (1912) e 
A Conspiração de 1817 (1914).

Elemento activo da “geração 
de 90”, influenciada pela estética 
decadentista/simbolista de matriz 
parisiense, superado o período 
do “nefelibatismo”– seria um dos 
elementos do cenáculo portuense 
responsável pela elaboração do 
opúsculo Os Nefelibatas (1892), si-
multaneamente manifesto em prol 
da arte moderna, em rutura com 
os códigos naturalistas, e pastiche 
decadentista –, do esteticismo 
sacralizado e do ludismo libertário 
que comungara com os seus com-
panheiros da juvenília (António 
Nobre, Alberto de Oliveira, Júlio 
Brandão, Justino de Montalvão, 
D. João de Castro), foi desenvol-
vendo, num clima visionário, uma 
perspetiva crítica relativamente à 
predação burguesa dominante na 
sociedade do seu tempo. Da fase 
da originalidade “nefelibata” e 
do artificialismo “dândi”, o autor 
transitaria para uma fase de uma 
obsessiva responsabilização ético-
-social, no âmbito duma interro-
gação paroxística sobre o sentido 
de um mundo sem valores e em 
acelerado processo de dessacrali-
zação, e aí fundaria a sua sensibili-
dade estética.

Em História d’um Palhaço 
(1896), detetamos já uma projeção 
desta temática numa tensão entre 
a idealidade juvenil (o sonho) e o 
pragmatismo do princípio de real, 
assente numa mentira fundadora a 
legitimar uma sociedade iníqua. O 
protagonista, K. Maurício, um al-
ter-ego do autor, tipifica simulta-
neamente um onirismo específico 
do ensimesmamento finissecular 
(o romance do eu), uma centração 
angustiada no tema da morte, a 
rutura com a panaceia positivista e 
cientista e o regresso atormentado 
às interrogações metafísicas.

O catastrofismo de pendor 
apocalíptico, ora desesperante ora 
esperançoso, atinge progressiva-

A sua prática estética 
é uma peculiar 
convergência do 
imaginário decadentista 
finissecular e de 
um expressionismo 
noturno, alternando 
com um lirismo telúrico 
de configuração mística

“
Raul Brandão  “A casa do ser e da linguagem está em ruínas, mas, se alguém abre a porta, espera-o a tempestade” 

Vítor Viçoso

mundo desprovido de sentido. A 
História tornara-se um pesadelo 
e a realidade uma mera caricatu-

a

› Raul Brandão (1867-1930) e os cem anos de Húmus ‹
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mente na sua obra uma dimensão 
patética e interrogativa. Orientado 
por uma polarização discursiva 
egocêntrica, aquele oscila entre a 
angústia face a um mundo despo-
voado de sinais condutores e a bus-
ca do reencontro com o sagrado ou 
a apetência ambivalente por uma 
messiânica revolução popular, algo 
que emergirá nebulosamente em 
Húmus, nas Memórias (1919-1923-
1933) e em O Pobre de Pedir. Este 
fascínio ambíguo pela rebelião ou 
pelo drama social dos pobres não 
seria alheio à sua relação simpática 
com o anarquismo desde a última 
década do século XIX, pois, como 
confessou, “foram os pobres que 
[o] obrigaram a pensar”.

No opúsculo de teor parenético 
O Padre (1901), podemos ler: "A 
época é de tragédia. O que domina 
é o oiro". Este apelo a uma nova 
espiritualidade, não poupando a 
Igreja Católica, pretendia redimir 
o mundo então dominado por um 
hedonismo predador, revalorizan-
do a vertente sacrificial de pendor 
sacralizante como um alicerce 
fundamental de toda a arquitetura 
social. De outro modo, o darwi-
nismo social e o hegemonismo 
do “Deus-Milhão” só poderiam 
conduzir vertiginosamente a 
um Apocalipse sem Deus e a um 
demonismo carnavalesco, pelo que 
só uma postura neo-franciscana, 
com evidentes ecos do evangelis-
mo socializante de Tolstoi, poderia 
ser um contraponto soteriológico: 
“O futuro é daqueles a quem o he-
roísmo da pobreza atrai”. É, aliás, 
desta obsessão pela sacrificialidade 
dos humildes, ora absurda ora 
redentora, que se fará a narrativa 
poética Os Pobres (1906). O fluxo 
dolorista desse submundo urbano 
– a sua colaboração regular com a 
imprensa, a partir de 1902, pos-
sibilitar-lhe-ia um conhecimento 
profundo das classes pobres de 
Lisboa – constitui um energetis-
mo indutor de perplexidades em 
função do enigmático sentido da 
dor num mundo desabitado por 
Deus, mas, numa mitologia da dor 
fecundante, capaz de o orientar 
para uma nova religiosidade: "Uma 
terra toda alma". Como diria na 
“Introdução” a O Cerco do Porto 
(1915), "cada vez que um Deus 
morre o seu cadáver corrompe o 
mundo".

A dor do outro social interio-
riza-se e traduz-se em visões 
alucinadas e as feridas íntimas  
transcendem o espaço da subjeti-
vidade individual e projetam-se 
nas figuras ambulantes e esboça-
das (os grotescos) que simbolizam 
tanto o ceticismo agónico  que o 
obceca, como a irrisão da condi-
ção humana, destruído o cenário 
legitimador das práticas sociais 
e o ecrã imaginário (o muro) que 
mediava a relação de cada ser 
com a sua finitude. Nesta falência 
das convicções identitárias e dos 
papéis sociais é, então, nuclear 
a oposição reiterada entre o eu 
social (a máscara) e o eu profundo 
(o sonho); a imposição do ser para 
consumo social (o domínio do pa-

recer) e a vertigem do ser autênti-
co – uma latência obscura apenas 
revelável socialmente em momen-
tos de crise. O recalcado aí emer-
ge, abalando então a arquitetura 
frágil que sustentava a identidade 
e a sua coesão. A ordem desinte-
gra-se e a desordem instala-se. 
Sem o sonho a vida reduzir-se-ia 
aos protocolos da rotina, num 
tempo cíclico e na espera absurda 
do desenlace final, às palavras 
rançosas ditas e reditas, ou seja, 
à banalização do ser e da lingua-
gem que o sustenta. Aliás, a sua 
estética do grotesco estrutura-se 
a partir da fusão promíscua entre 
a vida e a morte ou da tensão entre 
a função repressora da máscara 
e uma pulsão profunda, caótica e 
inominável. O sonho dá um senti-
do alternativo à vida abolerecida, 
pois, sem ele, o homem ver-se-ia 
condenado à insignificância e 
ao simulacro. Daí a polivalência 
do onirismo em A Farsa ou em 
Húmus. Mais do que projeção para 
a ação, o sonho é uma virtualida-
de que coloca o tempo vetorial en-
tre parêntesis e aponta para uma 
vertical mítico-poética. Mesmo 
na sua visão da História universal 
(cf. El-Rei Junot) aquele crista-
liza-se simbolicamente numa 
árvore matricial, com raízes na 
dor, que condensaria as aspirações 
irrealizadas pelos homens, desde 
tempos imemoriais até aos confins 
dos tempos.

No caso de A Farsa, a prota-
gonista, Candidinha, simulta-
neamente vítima e carrasco, é a 
encarnação ensimesmada do ódio 
aos seus hipócritas benfeitores. 
Ela é tanto a comparsa submissa 
e histriónica dos rituais de uma 
burguesia provinciana (a másca-
ra), como o vetor onírico de uma 
rebeldia, embora frustrada, face 
aos códigos socioculturais dessa 
casta dominante, fossilizada e di-
vidida entre os rituais da caridade 
e os temores do inferno, a bisca 
e o infinito. Este exorcismo da 
mentira e esta dissecação dos for-
malismos de uma moral burguesa 
perpassam, aliás, toda a sua obra e 
atingirão o seu acme com a revolta 
milenarista de O Pobre de Pedir.

A articulação entre o egocen-
trismo catastrofista e o expressio-
nismo materializa-se, sobretudo 
em Húmus, num teatro de títeres 
manipulados em função dos fluxos 
e refluxos emocionais e reflexivos 
do “autor” ou dos seus duplos (a 
encenação dos seus fantasmas), 
comprometido numa inquiri-
ção  sobre a natureza humana (o 
espanto) e na busca paradoxal do 
seu sentido na dinâmica universal. 
Daí que na sua ficção haja uma 
evidente desvalorização da história 
(a intriga), como se esta servisse 
apenas, no seu fragmentarismo e 
na sua desconexão discursiva ou 
na sua temporalidade descontí-
nua, para ilustrar simbolicamente 
as pulsões que se confrontam no 
teatro interior do  narrador. As 
burlescas velhas burguesas da vila 
paralisam-se em gestos feiticistas 
e, quando o sonho de Gabiru (o de 

das formas e do policromatismo da 
paisagem, escrevendo ao jeito im-
pressionista de quem pinta. Nesta 
narrativa do percurso ao longo 
da costa atlântica (de Caminha a 
Olhão), uma montagem de frag-
mentos dispersos que nos revelam 
a paisagem litoral, num registo 
elíptico de impressões que tatua-
ram o seu corpo (a retina e alma), 
e os seus povoadores, a quem o 
uniam não só antigas imagens e 
afetos familiares, mas também 
uma simpatia espontânea pela 
gesta desses seres humildes que, 
muitas vezes, tal como o seu avô 
materno, morriam no mar, selando 
tragicamente o seu destino com e 
com esse espaço que representava 
simultaneamente uma fonte de fe-
cundidade e um túmulo. A  paisa-
gem com os seus povoadores é não 
só aquela que regista no presente, 
mas também aquela que ressuscita 
do seu tempo doirado da infância, 
na Foz do Douro, onde nasceu em 
1867. Viagem dupla, portanto, no 
espaço e no tempo.

Do mesmo modo, nos 
“Prefácios” das Memórias, projeta-
-nos para um intimismo autográ-
fico que é tanto uma reinvenção 
dos espaços e seres que habitaram 
a infância e a adolescência, como 
a  reflexão eticamente atormentada 
dum médio proprietário rural sobre 
as suas relações de poder relativa-
mente aos camponeses (em 1912, 
passou a residir na Nespereira, 
perto de Guimarães, alternando 
com longas estadias em Lisboa), ou 
a sacralização da ternura, como via 
salvífica num tempo crepuscular, o 
seu e o do mundo.  Do trajeto entre 
o princípio e o fim, ressaltam so-
bretudo, para lá dos factos e figuras 
que, num turbilhão sociopolítico, 
perpassam nas Memórias, as ima-
gens  efémeras (o afago longínquo 
duma mão feminina, o rumor da 
bica da casa da infância, a velha 
laranjeira tolamente a florescer 
no Inverno em que secou, o mar 
desfeito em pó de azul), mas car-
regadas de afeto que o extasiaram 
para sempre.

No intervalo entre o já-não e o 
ainda-não, ora projeta uma eterni-
dade negativa (a vila/vida sepul-
cral) ora uma desordem onírica (os 
pesadelos da mobilidade abissal), 
abolindo-se caoticamente as fron-
teiras entre a vida e a morte, numa 
dialética alucinada entre a putre-
fação e a geração. Convulso trajeto 
também das palavras da insigni-
ficância para a busca das palavras 
novas que pudessem  reinventar 
o sentido da vida. Um debate 
interminável, ritmado pelo som 
do tempo corruptor, “entre mim e 
mim”, que oscila entre a convicção 
dos elos de ternura, conjugada so-
bretudo no feminino, que o religam 
ao todo e a inquietante desespe-
rança face a um mundo despovoa-
do de sinais remidores. O fantasma 
nunca chega de facto a abandonar 
o tablado. J

* Vitor Viçoso é prof. da Faculdade de 
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eliminar as fronteiras entre a morte 
e a vida) se expande no burgo-
-necrópole, como contraponto 
à falência das crenças antigas (o 
dever, o céu e o inferno), acele-
ram grotescamente os braços dos 
desejos até então interditos, mas 
nenhuma das suas histórias conhe-
ce o desenlace.

Uma obsessiva 
responsabilização 
ético-social, no âmbito 
duma interrogação 
paroxística sobre o 
sentido de um mundo 
sem valores e em 
acelerado processo 
de dessacralização, 
e aí fundaria a sua 
sensibilidade estética

Angelina e Raul Brandão  “Convulso trajeto também das palavras da insignificância 
para a busca das palavras novas que pudessem   reinventar o sentido da vida”

Num outro plano, a enunciação 
enquanto espaço de estranheza 
extremada associa-se à emergên-
cia de duas entidades enquanto 
alteridade ameaçadora na voz do 
enunciador: eu sou os outros (a 
máscara social ou o inconscien-
te) e eu sou o não-ser (a morte). 
Ou, num enunciado paradoxal: 
"Eu não sou quem falo". As suas 
ficções desenvolvem-se, portanto, 
a partir deste “teatro da consciên-
cia”, no qual as forças ocultas e 
abissais, numa situação-limite, se 
revelam (o apocalipse interior) e 
se expõem enquanto transgressão 
caótica da Lei, em suma, de um 
mundo até então vivido como ilu-
são e baseado numa mentira, mas 
sem a qual paradoxalmente o ho-
mem se submeteria à voragem do 
caos. A casa do ser e da linguagem 
está em ruínas, mas, se alguém 
abre a porta, espera-o a tempes-
tade. A intrusão, mais ou menos 
abrupta, desse outro niilista na 
sua própria voz constitui um dos 
cernes da estrutura enunciativa, 
quer das suas narrativas, quer do 
seu teatro,  sobretudo em  O Gebo 
e a Sombra e O Doido e a Morte 
(1923).

Outra face da sua cosmovisão 
sugere-nos um lirismo telúrico, 
arquitetado nos símbolos nucleares 
da pedra, da árvore e dos humil-

des (expressão da ternura matri-
cial do húmus), ou seja, de uma 
religiosidade que se pontua por 
uma simpatia irradiante por tudo 
aquilo que, na sua simplicidade 
espontânea e pregnante, exprime 
o esplendor enigmático da alma 
universal. Para lá, portanto, da 
efemeridade do social, com o seu 

cortejo de máscaras, e da mesqui-
nha luta pelo poder, releva-se essa 
comunhão com a capacidade de 
dádiva dos humildes (a Joana de A 
Farsa ou de Húmus, por exemplo) 
ou com a magia duma paisagem. 
E às palavras da sua ficção cabe, 
por vezes, iluminar esses instantes 
eternizados que atualizam, num 
recolhimento místico, a redentora 
e poética presença do absoluto.

Para lá da vertente noturna da 
sua obra, em Os Pescadores (1923), 
a sensualidade contida implode 
e abre-nos  à embriaguez da luz, 
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Húmus, um livro intemporal
Maria João reynaud

 Por uma feliz coincidência, em 
2017 podemos celebrar os 150 anos 
do nascimento de Raul Brandão (RB) 
e o centenário de Húmus. Este facto 
permite trazer à atualidade uma das 
figuras literárias mais marcantes 
do século XX. Escritor da condição 
humana e inquiridor do sentido 
do Universo e da História, legou-
nos uma obra singular, repartida 
por diversos géneros, às vezes 
indelimitáveis. A singularidade 
fascinante da sua escrita resulta 
do equilíbrio prodigioso entre a 
intuição metafísica que alimenta o 
sentido íntimo da Transcendência e 
a atenção ao real. Olhando o futuro 
com os pés no húmus do presente, 
RB é o farol que ilumina a vertente 
do Modernismo que permanece 
ainda hoje na sombra. Aquela que 
procede de uma poética romântico-
simbolista cujo sentido profundo 
foi apontado por F. Schlegel, ao 
conceber uma “poesia universal 
progressiva” que abraçaria todos 
os géneros, ganhando assim a 
dimensão de”um horizonte próprio 
à expressão literária”, como 
argutamente observou Fernando 
Guimarães . 

Pertencendo à geração, coautor 
do opúsculo Os Nefelibatas, atribuído 
a Luís de Borja e publicado no início 
da última década do século XIX, RB 
afasta-se programaticamente do 
romance realista-naturalista e da 
visão do mundo que este veicula, 
extraindo da intuição poética a 
força que lhe permite criar uma 
forma de expressão desconhecida e 
fundante, mais apta a operar a fusão 
alquímica dos géneros e a penetrar 
nos arcabouços da alma humana. 
O seu fragmentarismo narrativo é o 
signo fulgurante da dinâmica de um 
pensamento aporético, que só pode 
ser plenamente compreendido no 
âmbito de uma teoria da alteridade 
(Martin Buber; Bakhtine, Lévinas).

Entre as grandes obras publicadas 
nas primeiras décadas do século 
XX, Húmus destaca-se pela sua 
estranheza perturbadora e pela 
incerteza do género. No ensaio 
"Raul Brandão, Poeta" (1931), 
Gaspar Simões recorre à noção 
de "espaço psíquico", proposta 
por Charles du Bos , para concluir 
que”as suas obras pertencem ao 
domínio da criação poética, embora 
o seu espetro formal indique o 
contrário” . O seu juízo tem como 
base A Farsa, o Húmus, A Morte dum 
Palhaço. Revelando uma perspetiva 
inovadora, não alcança contudo 
a acuidade crítica de José Régio, 
patente no artigo”Raul Brandão 
e o Húmus” (1952), obra onde vê 
refletida a grandeza e a miséria 
da condição humana. Não tendo 
dúvidas quanto à”qualidade genial” 

do livro, Régio afirma que”nele tudo 
fica garantido, ou transcendido, 
pela estrutural sinceridade [do 
autor] e o seu natural génio de 
artista-escritor” . As abordagens 
ulteriores da obra de Brandão, 
compaginadas com diversas 
tendências estéticas e correntes 
de pensamento novecentistas (o 
neorrealismo, o surrealismo, o 
existencialismo, o nouveau-roman), 
vieram confirmar, ao longo de 
sucessivas décadas, aquilo que já se 
sabia: a sua importância excecional 
decorre da posição que o escritor 
deliberadamente assumiu contra 
a corrente das ideias dominantes, 
expressando sem deflexões um 
absoluto inconformismo. 

Na 1ª edição o Húmus encerra com 
a referência ao lugar e ao ano da sua 
conclusão:”Foz do Douro – 1916”. 
Através deste traço inequívoco, RB 
liga a escrita do livro à terra natal, 
não obstante a sua subsequente 
supressão. Aquilo que estamos a 
comemorar é pois o centenário da 
publicação de Húmus, em 1917, pela 
Renascença Portuguesa, facto que 
justifica um breve comentário. Na 

verdade, a obra foi posteriormente 
submetida a um profundo trabalho 
de refundição, de que resultaram 
mais duas versões: a de 1921 
(Anuário do Brasil) e a de 1926 
(Livrarias Aillaud & Bertrand), que 
corresponde à edição”de última 
mão”. Esta submissão periódica do 
livro a um processo de reescrita, 
de que há significativos ecos na 
correspondência trocada com o 
poeta Teixeira de Pascoaes, seu 
grande amigo, é uma questão 

aliciante, que já tivemos ocasião de 
aprofundar num estudo consagrado 
às três versões da obra. 

As três edições do Húmus 
publicadas em vida do autor 
são efetivamente três versões 
diferentes de uma mesma obra. 
Qualquer uma delas, se fosse a 
única, seria uma obra-prima. 
Mas é a”última vontade” do autor 
que prevalece, possibilitando 
que o livro atinja, na edição ne 
varietur, um esplendor intenso 
e diverso. Húmus aspira a ser 
o espelho de uma mobilidade 
espiritual indissociável de um 
sistema de pensamento que 
recusa a identificação hegeliana 
da verdade com a totalidade, para 
apenas reivindicar uma verdade 
fragmentária, regida pelo princípio 
do inacabamento. RB pressente, na 
tensão que se gera entre a palavra 
e o pensamento, que a escrita só se 
realiza na medida em que afirma 
a sua própria impossibilidade. Foi 
o processo de feitura da obra que 
criou a folga que permite a sua 
infinita respiração. 

Húmus é um livro avassalador 
– escrito por um existencialista 
avant la lettre – em que o absurdo 
da morte se contrapõe ao espanto 
da vida desde as primeiras 
páginas. A omnipresença dos 
temas dostoievskianos da culpa 
e do sacrifício não impede que a 
natureza se manifeste de múltiplas 
formas, das mais rudimentares 
às mais violentas, no cenário de 
uma vila que se abre à infinidade 
do cosmos. Uma vila que não é 
mais do que a própria vida e cujo 
quotidiano é captado pelo olhar 
impiedoso do narrador nas páginas 
de um diário fictício e elíptico:”A 
vila é um simulacro. Melhor: a vida 
é um simulacro” . Os habitantes 
da vila são representados por seres 
grotescos que se sentam quase 
diariamente à volta de uma mesa de 
jogo, tecendo a teia da hipocrisia, 
do ódio e da inveja, como antídoto 
contra o terror da morte. Por trás 
de uma vida fruste oculta-se uma 
espécie de resistência monstruosa, 
feita de ressentimento e de”hábitos 
acumulados”. Na sua dissimulação 
equívoca, as velhas de Húmus têm 
um contrato selado com”o dever”,”a 
obediência” e o”pois sim”. Opõe-
se-lhe a Joana, uma velha serviçal 
que a luta pela sobrevivência 
descarnou até aos ossos, sem que 
ela alguma vez perdesse o dom da 
dádiva e da ternura. 

Mas o narrador tem um alter ego 
que irrompe na cena do texto para 
se lhe contrapor dialogicamente 
e lhe disputar a voz. É um filósofo 
louco e”um sonhador ridículo”, 
que acredita ter o poder de suprimir 
a morte. A verdade é que o seu 
sonho acaba por realizar-se e os 
habitantes da vila, trespassados 

de espanto, descobrem-se eternos 
e confrontados com a verdade 
insuportável de si mesmos. 
Suprimida a morte, já não há 
céu nem inferno, podendo cada 
um arrancar a máscara com que 
escondia a sua verdadeira natureza. 
O pendor abstrato do romance 
desloca o tema da máscara, já 
presente em livros anteriores, 
para o campo grave da meditação 
ontológica e da dialética do ser e do 
parecer. Diz o narrador:”E quando 
tiro a máscara? Mas eu já não posso 
tirar a máscara, mesmo quando 
me fecho a sete chaves: a mentira 
entranhou-se-me na carne” («A 
vila e o sonho”). 

Por ação do”sonho” do 
Gabiru,”a vila” vai transformar 
se numa”outra vila” – e numa 
outra vida – em que cada um 
se deixa guiar pelas paixões e 
pelos instintos desde sempre 
recalcados. A vila banal, governada 
pela insignificância, ganha 
subitamente uma dimensão feroz 
e apocalíptica. E o que se revela 
é o abismo tenebroso do ser. O 
processo de mutação que ocorre no 
espaço”vila” está pois radicalmente 
ligado à ação transfiguradora do 
Gabiru, sendo este acontecimento 
fulcral que assegura um grau 
mínimo de narratividade a 
Húmus. O sonho é o instrumento 
ficcional que permite realizar a 
experiência do conhecimento da 
alma humana e tornar patente 
uma visão do mundo que aponta 
para as filosofias da existência. A 
abolição da fronteira entre a vida e 
a morte confronta os habitantes da 
vila com uma existência edificada 
sobre princípios morais e sociais 
destituídos de qualquer valor, 
que apenas lhes serviram para 
dominar o instinto e ocultar os 
seus verdadeiros sentimentos. A 
suspeita de que Deus não existe 
destitui o seu sacrifício de qualquer 
significado transcendente, 
tornando-o grotesco: à luz de uma 
eternidade vazia, torna se evidente 
que o sentido da vida está nas mãos 
dos mortos, ou de um Deus morto. 

O autor de Húmus denuncia 
este mal-estar geral, ao tornar 
inseparável a vida da morte numa 
eternidade eclodida, ficando a 
pairar a ideia de que a autêntica 
espiritualidade é incompatível 
com uma religião que se tornou 
cúmplice de uma ordem social 
injusta e anti-humana. Raul Brandão 
abre assim um novo horizonte 
especulativo, em que a escrita 
ficcional de Vergílio Ferreira se 
virá mais tarde inscrever, como se 
prolongasse a ressonância desse 
grito que continua a repercutir-se 
na consciência dilacerada do leitor 
atual. Dos traços expressionistas que 
marcam o Húmus, destaco o grito 
que transborda da obra e é signo da 
condição humana – um apelo ao 
Outro desconhecido a repercutir-se 
no silêncio de um tempo a vir.J 

* Maria João Reynaud é profª da Faculdade 
de Letras da Un. do Porto e investigadora do 
CITCEM

O grito que transborda 
da obra e é signo da 
condição humana – 
um apelo ao Outro 
desconhecido a 
repercutir-se no 
silêncio de um tempo  
a vir

Raul Brandão, por João Abel Manta “Escrito por um existencialista avant la lettre – em 
que o absurdo da morte se contrapõe ao espanto da vida desde as primeiras páginas”
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A pulsação humana  no teatro 

Maria Helena Serôdio

 Para uma mais consistente carac-
terização da obra de Raul Brandão 
(RB) justifica-se, de algum modo, 
inscrevê-la na estética finissecular, 
de um decadentismo simbolista que 
ele, nesse final do séc. XIX, partilhava 
com escritores como António Nobre 
ou Camilo Pessanha, entre outros da 
"geração de 90, e que, na opinião de 
Luiz Francisco Rebello, "é toda ela 
percorrida por um frémito de espanto 
e comoção perante o mistério abismal 
da condição humana". Como jornalis-
ta ou no âmbito das suas narrativas de 
viagens - como Os pescadores (1923), 
ou As ilhas desconhecidas (1926) -, a 
sua aproximação ao humano revelava 
uma consciência crítica relativamente 
às desigualdades sociais do seu tempo, 
assumindo uma corresponsabilização 
ética pela indiferença - do mundo, em 
geral - face aos princípios humanistas 
e aos valores do cristianismo, conver-
gindo assim, de algum modo, com a 
sensibilidade evangelista de Tolstoi, 
ou com a compaixão pelos deserda-
dos de Dostoievski. Como escreveu 
Luciana Stegagno Picchio, em História 
do Teatro Português: "Raul Brandão é o 
poeta dos hospitais, dos cárceres, dos 
casebres. A sua piedade missionária e 
revoltada não pára em face do delito, 
da loucura, da blasfémia; e o seu uni-
verso, em que o grotesco dá o braço ao 
sublime, é povoado de miseráveis, de 
disformes e de alucinados." 

Em 1893, RB declarava-se "ne-
felibata", como Eugénio de Castro, e 
reivindicava ainda ser "anarquista das 
Letras", "bombista do Ideal" e "ateu 
do Preconceito e da Opinião Pública", 
adotando, porém, e diferentemente 
de Eugénio de Castro, um caráter 
anarquizante (Picchio), mas integran-
do, de forma evidente também, claros 

sinais de uma estética expressionista.
Iniciou-se no jornalismo, tendo 

passado por jornais e revistas como 
O Imparcial, Correio da Manhã, Dia, 
Século, Seara Nova e Diário de Notícias, 
entre outros. Mas é, sem dúvida, mais 
conhecido pela sua obra narrativa, de 
que se destaca o romance Húmus, de 
1917, pela singularidade de uma escri-
ta apelativa e pela extrema comoção 
com que revela a fragilidade humana 
num universo que não se pauta nem 
pela justiça nem pela misericórdia, 
antes atira muitos para a solidão, a 
miséria e o infortúnio.

 Terá escrito em 1894, enquanto 
finalista da Escola do Exército, a peça 
O arraial, num formato semelhante 
ao de um ligeiro teatro de revista, em 
que se limitava a celebrar o fim do 
ano recordando os colegas com quem 
convivera, bem como a aprendiza-
gem em comum. Terá merecido uma 
representação - amadora - em Mafra, 
na presença dos que com ele passaram 
pela Escola, mas o texto perdeu-se.

Provavelmente o passo mais 
importante para a sua declarada opção 
pela escrita dramática veio em forma 
de colaboração com Júlio Brandão 
(1869-1947) na escrita de duas peças: 
Noite de Natal e O maior castigo. A 
primeira estreou a 4 de fevereiro de 
1899 no contexto da récita comemo-
rativa de Garrett no Teatro D. Maria II, 
e a segunda, de 1902, em dezembro 
desse ano no Teatro D. Amélia (hoje 
São Luiz) com um elenco que reunia 
Adelina Abranches, Augusto Rosa, 
António Pinheiro, Eduardo Brazão e 
Lucinda Simões, entre outros grandes 
nomes de cartaz.

Embora mais conhecido pela sua 
obra narrativa, o seu teatro reserva 
um lugar especial a RB na dramaturgia 
portuguesa. Com efeito, rompendo 
com os códigos realistas, que domi-
navam a cena em princípios do século 

de Carlos Wallenstein e Norberto 
Barroca, estreando no São Luiz a 23 
de junho, com um elenco de 41 atores 
em palco (para 67 personagens) e um 
grupo de quatro músicos, marcan-
do um momento de alguma euforia 
teatral em Lisboa. Que, todavia, não 
veio a ter grande seguimento… Aliás, 
as dificuldades de levar ao palco esta 
peça tinham sido já referidas por João 
Pedro de Andrade num texto de 1967.

 Tinha sido em 1923 que saíra o seu 
1º volume de teatro, que integrava O 
Gebo e a Sombra, O rei imaginário (um 
monólogo) e O doido e a morte (farsa 
em um ato). Duas outras peças serão 
ainda publicadas separadamente: Eu 
sou um homem de bem (na revista Seara 
Nova, em 1927) e O avejão (episódio 
dramático, na mesma revista, em 
1929). Rerá havido uma tentativa – 
segundo parece, gorada - para levar 
à cena, no D. Maria II, A noite de 
Natal, em 1899. Mas, três anos mais 
tarde, em 1902, representou-se, no 
D. Amélia, O maior castigo, com um 
elenco de luxo, que integrava Adelina 
Abranches, Augusto Rosa, Eduardo 
Brazão, Lucinda Simões e António 
Pinheiro, entre outros. A sua peça 
maior – O Gebo e a Sombra – subiu 
ao palco do Nacional em 1928 e teve 
por intérpretes Alves da Cunha, 
Adelina Abranches, Berta de Bivar, 
Elvira Velez e Luís Pinto. Em 1946, 
por iniciativa do Grupo da Faculdade 
de Letras de Lisboa, foram à cena as 
peças Mar e O doido e a morte, e no 
ano seguinte estreou, em Coimbra, a 
peça Terra firme, pelo TEUC (Teatro 
dos Estudantes da Universidade de 
Coimbra).

Ainda em contexto universitá-
rio, O avejão foi encenado, em 1955, 
numa produção também do TEUC e, 
posteriormente, quando se celebrava 
o centenário de RB, por aquele grupo 
de Letras da Un. de Lisboa. Foi uma 

iniciativa de excecional qualidade e 
no elenco estiveram Jorge Silva Melo, 
Luís Miguel Cintra, Eduarda Dionísio 
e Helena Domingos, entre outros. Ou 
seja, podemos dizer que o Teatro da 
Cornucópia teve ali o seu momento 
seminal...

Apesar de a sua presença cé-
nica ter estado inicialmente mais 
ligada a grupos universitários, não 
demorou muito a que várias compa-
nhias profissionais percebessem as 
potencialidades teatrais da escrita de 
Raul Brandão. É assim que o TEP - 
Teatro Experimental do Porto estreia 
(1958), o espetáculo Mar, peça que o 
TEC -Teatro Experimental de Cascais 
leva à cena em 1966. E muitas têm 
sido, desde então, as companhias 
a representar peças de RB, de que 
recordo TEAR (Teatro Estúdio de Arte 
Realista), com O doido e a morte E 
Avejão (1977), ou o TEP  com O Gebo 
e a Sombra (1966). Várias outras pro-
duções usaram os seus textos, como 
se pode ver na internet acedendo à 
CETbase, no sítio eletrónico do Centro 
de Estudos de Teatro da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.

Duas recentes criações sobre 
textos de RB – em teatro e em cinema 
– mostraram a sua inesgotável capa-
cidade de nos deslumbrar e comover 
na recriação de uma pulsação humana 
que nos fala da infinita tristeza que 
se abate sobre os mais frágeis. Uma 
delas foi o espetáculo A farsa, levado 
ao sótão do Teatro Nacional D. Maria 
II, em 2014, pelo Karnart (Criação 
e Produção de Objectos Artísticos). 
Apresentava uma só atriz em cena – 
Sara Carinhas – belíssima e vestindo 
uns leves tules negros, não falando, 
mas que se apresentava com um me-
ticuloso trabalho de composição per-
formativo, recordando a Candidinha a 
remoer a sua dor  e  revolta, enquanto 
uma voz off  (de Luís Castro) lia pau-

Habitado pela solidão 
e pelo grito, o seu 
teatro surge como 
uma expressão da 
mundividência trágica de 
alguém que se vê “entre 
ruínas”, ou seja, repartido 
entre “um passado que 
já não existe e um futuro 
sem grandes alicerces”

Imagem de O Gebo e a Sombra, último filme de Manoel de Oliveira a partir da peça 
de Raúl Brandão; e Sara Carinhas no espetáculo do Teatro Nacional Dona Maria II a 
partir de A Farsa, também de RB

- Companhia Nacional - 1, que não 
foi além dos quatro anos somando 
ao todo seis produções. Ainda assim, 
o espetáculo apresentou-se com 
dramaturgia de Alexandre O'Neill 
e Mendes de Carvalho, encenação 

XX, criou espaços fantasmáticos onde 
projetava a cisão do eu em duplos e 
sombras. As suas peças, publicadas 
entre 1923 e 1929, incluem O Gebo 
e a Sombra, O Doido e a Morte, O Rei 
Imaginário, Eu sou um Homem de Bem 
e O Avejão. Habitado pela solidão e 
pelo grito, o seu teatro surge como 
uma expressão da mundividência 
trágica de alguém que se vê “entre 
ruínas”, ou seja, repartido entre “um 
passado que já não existe e um futuro 
sem grandes alicerces”.

Num momento singular e em 
coautoria com Teixeira de Pascoaes, 
RB coassinou a peça Jesus Cristo em 
Lisboa (1924), que veio a inspirar, em 
1978, uma grande produção, que mar-
cou também o lançamento de uma 
nova companhia, o Teatro Popular 
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sadamente  o texto de Brandão. Não 
era, de resto, a primeira vez que Luís 
Castro e Vel Z  e se aventuravam pela 
escrita do autor que, aliás, surge nesta 
companhia como um dos referen-
tes privilegiados da sua estética da 
"perfinst" (anagrama de performance 
e Instalação).

O contraste entre um mundo 
degradante e mau, que reconhece-
mos pela leitura do texto, e a beleza 
da figuração em cena pelo trabalho 
performativo de Sara Carinhas, con-
feria a este espetáculo uma estranha 
contradição, ao mesmo tempo que 
cenicamente articulava, com grande 
rigor, a voz dorida e sonhadora que 
RB trouxe à representação daquele 
mundo. O espetáculo iniciava-se com 
a atriz erguendo-se lentamente de 
uma cama onde aparecia enredada 
em tules negros – como larva que 
surge da morte mais do que da vida –, 
desenvolvendo ao longo do espetá-
culo um trabalho meticuloso, feito de 
contenção e rigor, mas abrindo – em 
breves momentos – à  explosão da rai-
va (só dita pela voz off e não mostrada 
gestualmente), dando assim conta da 
inevitável revolta contra a desumana 
exploração dos mais fracos. 

Na segunda parte, a atriz aparecia 
transfigurada, entrando em cena por  
uma porta lateral da sala: com uma 
bela saia branca, comprida e rendada, 
um corpete de alças de generoso 
decote, um gracioso toucado de renda 
no cabelo, os olhos "vazados" – mercê 
de uma espécie de lente opaca – e 
uma assombrosa caracterização facial, 
evocando a dimensão romântica de 
uma boneca de luxo. Ultrapassava, 
certamente, a breve anotação do 
romance brandoniano que se referia 
à mulher de Antoninho como a 
figura dramática da Cega. Mas será, 
certamente, nessa cegueira do mundo 
real – acedendo ao lugar de um sonho, 
ainda que impossível de se cumprir 
– que a atriz mobilizava os muitos 
objetos minúsculos que compunham 
as instalações que estavam expostas 
em várias prateleiras de uma estante. 
Como se o espetáculo aí apontasse 
para a abertura ao desejo, mas que 
o mundo social antes evocado não 
poderia consentir aos mais frágeis, 
àqueles que parecem empurrados para 
a "farsa  da submissão" que o mundo 
real lhes impõe. 

Outra excecional recriação recente 
do mundo brandoniano veio-nos no 
belíssimo filme de Manoel de Oliveira 
O Gebo e a Sombra, de 2012, que 
contou com desempenhos inesque-
cíveis de Jeanne Moreau, Luís Miguel 
Cintra, Claudia Cardinale, Leonor 
Silveira e Michael Lonsdale, entre 
outros. Filmado num cenário lúgubre 
- de casa pobre e sem luz numa viela 
escura da cidade – e na dorida forma 
de mostrar a desolação da pobreza e 
desamparo, resultou numa inesque-
cível recriação do universo trágico 
do dramaturgo. Num estilo depurado 
e com momentos de confrangedora 
ternura e medo, foi indubitavelmente, 
uma recriação do humilíssimo mundo 
de Raul Brandão. Porque foi essa  a 
visão dorida da injustiça do mundo 
que ele soube criar nos seus textos e 
que não pode deixar de nos perturbar 
ainda hoje. J

OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

“

 › Raúl Brandão
MEMÓRIAS (EDIÇÃO EM 
UM VOLUME ÚNICO)
Quetzal/ Câmara Municipal de 
Guimarães, 2017, 624  pp., 19,90 euros

O absurdo trágico da existência, o 
Nada mais sólido que alguma vez 
foi registado na cultura portuguesa 
do século XX, que ficará a ecoar, 
perturbante, como símbolo de uma 
fantástica obra escrita

Coexiste uma unidade estilística na totalidade da 
obra de Raul Brandão que une ficção (romance e 
teatro), ensaio histórico e memorialismo. O seu 
estilo literário, fragmentado, expressionista - re-
presentação literária de uma humanidade trágica 
dividida entre essência e aparência, apenas passível 
de ser figurada por via de “máscaras” (Vítor Viçoso, 
A máscara e o sonho: vozes, imagens e símbolos na 
ficção de Raul Brandão, 1999), por ações extrema-

das e gestos caricatos, não raro absurdos, e 
por personalidades burlescas, grotescas ou 
irrisórias -, contamina os três volumes de 
Memórias.

Com efeito, em Brandão, na ficção como 
no memorialismo, coexistem o sentido 
reflexivo e filosófico do texto (a famo-
sa personagem Gabiru, por exemplo), a 
referência realista (a descrição historiográ-
fica) e a imagem simbolista (como aponta 
Álvaro Manuel Machado em Raul Brandão. 
Entre o Romantismo e o Modernismo, 1984), 
sempre no interior de uma atmosfera menos 
decadentista e mais trágica, ou decaden-
tista porque trágica (Maria João Reynaud, 
Metamorfoses da Escrita: Húmus, 2000).

No I volume, Raul Brandão regista o 
pensamento que se encontra na base da 
sua filosofia e de toda a sua obra, reflexo 
da rutura civilizacional e cultural provo-
cado pela irrupção da I República: “A vida 
antiga tinha raízes, talvez a vida futura 
as venha a ter. A nossa época é horrível, 
porque já não cremos e não cremos ainda. 
O passado desapareceu, do futuro nem 
alicerces existem. E aqui estamos nós, sem 
teto, entre ruínas, à espera”. A sua obra 
evidencia a descontinuidade histórica en-
tre o universo cultural português até 1910, 
fundado no Trono e no Altar, e o novo mundo republicano, positivista 
e profano. Os três volumes de Memórias (1919, 1925 e 1933, este último 
póstumo) refletem igualmente esta descontinuidade de fundo, seme-
lhante ao Nada ou a Vazio de que, segundo Eduardo Lourenço, Orpheu 
(1915) é expressão estética.

Para além do notável “Prefácio”, elemento verdadeiramente 
autobiográfico, o I volume, fragmentário e não cronológico, como 
que desenha os Outros, os protagonistas ou figuras 
públicas do tempo do autor, retratados mais por tra-
ços caricatos (ora grotescos, ora afetuosos…) do que 
segundo as regras das descrições biográficas (Latino 
Coelho, Rafael e Columbano, D. João da Câmara, 
Junqueiro, Fialho, Gomes Leal…). São personagens 
de um “mundo elegante” e de um mundo “político”, 
evidenciando cada uma o seu peculiar destino às 
avessas com o mundo. Todos são, ao fim e ao cabo, 
“máscaras” de uma arquinatureza presente em 
todos os homens, que o autor designa por “Vida”, 
organização biológica que vincula ontologicamente 
plantas, animais e homens, sobre a qual se levanta o 
artificialismo da vida social. Se a primeira é coman-
dada por forças obscuras mas deterministas, a vida 
social reside em leis, convenções e preceitos morais 
em si não só artificiosas e hipócritas como sobretu-

do absurdas, destinadas a conservar as classes baixas num reduto 
moral de medo e resignação. 

De facto, a saúde do corpo é a força e a vitalidade dos instintos e a 
riqueza a força e vitalidade dos vencedores sociais. Porém, se a saúde é 
natural, a riqueza própria é artificial, significa que na divisão de bens da 
terra alguém animalescamente se afirmou face aos outros, atreveu-se, 
pela força ou pela persuasão, a chamar para si o que de todos era, e assim 
nasceram, injusta e primordialmente, os ricos e os pobres, repetindo na 
sociedade as leis naturais que de uns fazem fortes e outros fracos. Se origi-

nariamente assim fora, na primeira metade 
do século XX a riqueza não é já expressão 
direta da força ou da persuasão, mas de leis 
morais, políticas e penais que condenam a 
grande maioria dos homens à pobreza e à 
enfermidade, à decrepitude precoce, ao anal-
fabetismo e à imbecilização. E a República, 
como regime político, não se mostrou capaz 
de nivelar as classes em função do valor mo-
ral (artificial mas benigno) da Igualdade.

O II volume de Memórias abre com um 
dos textos mais belos (“belo” significa, 
neste autor, um cruzamento semântico de 
admirável e assombroso, o que espanta mas 
aterroriza) de Raul Brandão: “O silêncio e o 
lume”, outro texto verdadeiramente auto-
biográfico. Neste volume o autor compendia 
“impressões” (não verdades históricas) sobre 
o Regicídio e a implantação da República, 
que permite ao leitor concluir que esta, 
nascida torta, não mais se endireitou por 
ausência de figuras políticas de nomeada.

O III volume contém o célebre “Balanço 
à Vida”, finalizado com a conhecida frase 
“O futuro é Jesus no alto da montanha”, 
cujo significado aponta para a necessidade 
da prevalência futura de uma moral social 
harmónica com o “Sermão da Montanha” 
ou, em alternativa, para a autodestruição da 

humanidade ( As Memórias estão publicadas em três volumes - saídos em 
1998, 1999, 2000 - pela Relógio d’Água, com prefácios de referência de 
José Carlos Seabra Pereira).

Neste sentido, na historiografia da literatura portuguesa do século XX, 
a sua obra, de que Memórias é exemplo paradigmático, estatui-se menos 
como um pré-modernismo e mais como uma alternativa em prosa ao 
modernismo órfico de Pessoa/Mário de Sá Carneiro. A conhecida frase de 

introdução de Húmus (“Ouço sempre o mesmo ruído 
de morte que devagar rói e persiste...”) reflete o terror 
assombroso da prevalência de um Nada (semelhan-
te à “aventura ontológica negativa” de Pessoa – E. 
Lourenço) que, no fundo de tudo, sob e sobre tudo, 
alimenta o mistério da existência, nivelando as “insig-
nificâncias” da vida, gerando a lucidez brandoniana 
da consciência da morte e da necessidade de a resgatar 
por via da eternidade dos símbolos estéticos.

“Estou pronto para tudo. Desde que não há Deus, tudo 
são palavras” (Húmus, ed. M. J. Reynaud, p. 145) – é esta, 
possivelmente, a frase que melhor condensa a totalidade 
da escrita de Raul Brandão e aquela que mais corretamente 
exprime o absurdo trágico da existência, o Nada mais sóli-
do que alguma vez foi registado na cultura portuguesa do 
século XX, que ficará a ecoar, perturbante, como símbolo 
de uma fantástica obra escrita.J

As Memórias, exemplo 
paradigmático de uma obra

Fragmento de página do original de Memórias
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 Guimarães tem-se distinguido na 
celebração destas efemérides brando-
nianas, com uma série de inicativas 
da sua Câmara Municipal, umas já 
realizadas, outras a realizar ainda. A 
primeira responsável pela sua coor-
denação, a vereadora da Educação 
Adelina Pinto, sublinha ao JL que a 
cidade-berço "sempre valorizou Raul 
Brandão, que escolheu Guimarães 
para viver e onde escreveu muitas das 
suas obras, e daí ter atribuído o seu 
nome à Biblioteca Municipal. E agora 
organizamos um ano de comemo-
rações centrado em três áreas: no 
contexto escolar, nos espaço público 
e no espaço académicco". 

Especificando, Adelina Pinto 
refere que, em 2016/2017, "RB 
foi e é uma figura trabalhada nas 
escolas, dos jardins de infância ao 
secundário, com leituras, escrita de 
textos, concursos, etc. - tudo com 
o apoio das bibliotecas escolares. E 
foi distribuída uma agenda escolar, 
o Brandinho, com a biografia do 
autor". No espaço público destaca "o 
Festival de Teatro, coordenado pela 
Oficina, onde todas as peças de RB 
foram levadas a cena, por 13 grupos 
de teatro amador do concelho, num 
toral de 170 pessoas, o que teve um 
grande impacto, passando agora 
estas peças para as escolas e as fre-
guesias. Houve também pinturas de 
frases do escritor nas passadeiras da 
cidade, textos, cartazes, desdobrá-
veis." Mais, até foi criado um Jardim 
Rauliano, além de diversos escri-
tores terem estado em Guimarães a 
falar de Raul Brandão - como Afonso 
Cruz, Lídia Jorge, Mário Cláudio e 
Pedro Mexia, entre outros. Criado 
foi ainda um site dedicado apenas ao 
escritor: www.raulbrandao.pt.

"No espaço académico, em 
parceria com a Sociedade Martins 
Sarmento - continua a vereadora 
da Educação -  promovemos um 
colóquio com os Brandonianos, coor-
denado pela profª Mª João Reynaud, 
apoiamos já várias edições - entre 
elas a das Memórias, pela Quetzal - e 
vamos apoiar outras. E organizamos 
o Festival Literário Húmus, de 7 a 
12 de março, com poetas, músicos, 
escritores, atores, um festival para 
continuar mas diferente de outros 
que se espalham pelo país."

Mas existem ainda outras ativida-
des previstas. No próximo dia 23, por 
exemplo, na assembleia municipal 
comemorativa do 25 de Abril, haverá 
leituras encenadas de RB. As peças de 
teatro continuarão a percorrer o con-
celho e as escolas, novos colóquios 
mostrarão as outras facetas do autor 
de Os Pescadores, como as de militar 
e jornalista. Além da Sociedade 
Martins Sarmento, onde está o 
espólio do escritor e de sua mulher, 
Maria Angelina, Adelina Pinto realça 
a colaboração da Junta de Freguesia 
de Nespereira, que também realizou 
um mês cultural dedicado a Raul 
Brandão, e do Teatro Oficina.

As ‘comemorações’ 
em Guimarães

Nada tem tanto êxito como o excesso
"Moderation is a fatal thing, Lady 
Hunstanton. Nothing succeeds like 
excess."

Oscar Wilde, in A Woman of No 
Importance

Comecei a ler 
Raul Brandão, 
quando, nos 
meus primeiros 
anos de estu-
dante de enge-
nharia, vi uma 
referência às 
suas memórias, 

num artigo da revista Vértice. Comecei, 
pois, precisamente, pelas Memórias e, 
depois, livro após livro, uns comprados 
em livrarias, outros em alfarrabistas, fui 
lendo quase tudo quanto escreveu o au-
tor de Húmus. Fiquei, para sempre, seu 
caloroso admirador. Assinalam-se, este 
ano, 150 anos do nascimento do grande 
escritor. E, por todo o lado, espera-se, 
se sublinhará a efeméride. Há que 
aproveitar estas datas para se sacudir 
o pó que, apesar de tudo, vai sempre 
enxovalhando mesmo os melhores.

Raul Brandão (RB) nunca foi 
muito lido: não é um best-seller. É um 
daqueles escritores mais badalados 
pelos happy few do que propriamente 
apropriado pelas grandes massas de 
leitores. Com a divulgação cada vez 
mais materialmente eficaz dos grandes 
“best-sellers” estrangeiros (e não só: 
também por cá já vão aparecendo, 
entre nacionais, essas “bestas céleres”, 
como lhes chama o meu editor…), os 
escritores como RB ou António Patrício 
são relegados inevitavelmente para 
uma sombra: respeitável, mas sombra. 
Contrariando esta secundarização 
injusta mas real, diria que estes aniver-
sários em que, por meses ou semanas, 
se sublinha a desprezada eminência de 
autores mal amados do grande público, 
desempenham um papel útil, embora 
de pouca duração. RB beneficia, neste 
momento, dessa atenção aniversa-
riante. Bem hajam todos os que, para 
este objetivo, se afadigam, escrevendo, 
conferenciando, editando, divulgando.

Há, no entanto, neste louvável 
afadigar-se, no sentido de se chamar 
a atenção do grande público para um 
grande escritor injustamente mar-
ginalizado, um perigo que espreita: 
no desejo compreensível de o tirar da 
sombra, pode imiscuir-se, algum tanto, 
a tentação de derramar, sobre o feste-
jado autor, um enviesado excesso de 
luz: um exagero qualquer, uma ênfase 
desmedida, ainda que lateral, ao afir-
mar a sua indiscutível grandeza ou a sua 
inequívoca singularidade. Dizer algo 
de gritante, de excessivo, que cative o 
olho e o ouvido – é uma tentação e uma 
vingança que se compreendem, mas 

que são perigosas. Em ocasiões destas, 
desculpem-me a expressão, o excesso 
atrai o estudioso como o excremento 
atrai as moscas.

Vem tudo isto a propósito de um 
excelente summing-up do que se vai 
passando e se projeta fazer para celebrar 
o aniversário de RB, da autoria de Luis 
Miguel Queirós (LMQ), no Público de 15 
de março. Por aí se pode ter uma boa 
ideia do muito que se faz e se vai fazer, 
nos tempos mais próximos, a bem de 
um melhor conhecimento do autor de A 
Farsa – tudo isto contribuirá, favoravel-
mente, para tirar um pouco do oblívio o 
admirável autor de Os Pescadores, de As 
Ilhas Desconhecidas e de tantas outras 
obras assinaláveis. De toda a excelente 
reportagem ressalta, contudo, uma 
coisa: a particularíssima atenção que 
se está a dar a essa obra singular que é 
Húmus. E é sobre esta atenção, ou antes, 
sobre a natureza e particularidade desta 
atenção, que me quero debruçar, por 
uns momentos. Diga-se, desde já, que 
se não trata, da minha parte, de querer 
minorar o gabarito deste livro nem 
achar estranho que se sinalize a sua 
eminência, de entre os livros publicados 
pelo autor de Os Pobres. Mas tão só de 
questionar algumas afirmações exor-
bitantes – que nada têm que ver com a 
excelsa qualidade do livro – propostas 
por alguns prospetores da obra brando-
niana. (Essas opiniões, repito, colho-as 
todas no texto de LMQ). 

São esses “excessos” avaliadores 

que me parecem questionáveis, sem 
que isso, insisto, tenha que ver com a 
grandeza da obra em questão. Eu dou 
um exemplo: LMQ cita o ensaísta Luis 
Mourão, dizendo isto: “Acho que há 
dois Raul Brandão: um é o autor de 
Húmus, que é uma obra ímpar, o outro 
escreveu as memórias, os livros de 
viagens, tudo o resto.” Ora parece-me 
que é difícil de defender este ponto 
de vista e precisamente não o acei-
tará quem tenha lido com cuidado a 
restante obra de RB. Muitas páginas das 
Memórias, de Os Pobres, entre outros 
livros do autor, caberiam bem no 
Húmus ou não chocariam a seu lado ou 
seriam perfeitamente dignas dele. Há, 
nessas páginas, momentos intensos de 
congeminação e ruminação sombria 
que fazem lembrar o melhor de Húmus. 

Separar a obra de Brandão em duas 
geografias inteiramente diferentes e não 
miscíveis pode ser uma tentação com 
algo de sensacionalista, mas não tem, 
creio eu, pernas para andar. É um dos 
tais excessos, com algo de jornalístico 
e gozadamente “recortado”, mas não é 
simplesmente verdade.

Outra afirmação de Mourão, tam-
bém reportada por LMQ, mostra-se 
igualmente – e gritantemente – sensa-
cional, mas também não faz qualquer 
sentido: segundo ele, Húmus é maior 
do que RB. Esta afirmação faz algum 
ruído, mas não significa rigorosamente 
nada ou, então, poderíamos inter-
minavelmente sugerir que o Fausto é 
maior do que Goethe, que o Quixote é 
maior do que Cervantes, o Rei Lear ou o 
Macbeth maiores do que Shakespeare, 
a Chartreuse de Parme maior do que 
Stendhal, a Cousine Bette maior do que 
Balzac, ou, já agora, o Frei Luis de Sousa 
maior do que Garrett. Que quer tudo 
isto dizer? Podemos, sim, inculcar que 
o Fausto é a obra maior de Goethe ou 
que a Chartreuse é o 'magnum opus' 
de Stendhal, isto é, que, naquelas duas 
obras, os seus autores deram o máximo 
de que eram capazes. Essas obras serão, 
quando muito, maiores do que as outras 
que os seus autores escreveram, mas 
de aí a dizer-se que são maiores do que 
os autores delas, vai todo um mundo 
de razoabilidade ofendida. É um dos 
tais “excessos”, bons para chamativos 
cabeçalhos de jornal, mas sem qualquer 
significado que preste. 

É, repito, o perigo que nos espreita, 
quando nos entregamos ao exercício 
meritório mas delicado de revalorizar-
mos um escritor injustamente mar-
ginalizado: o risco de sublinharmos 
demais, de enaltecermos demais umas 
coisas e desvalorizarmos excessiva-
mente outras. Para chamar a atenção 
para Húmus, não merece a pena apagar 
tantas assombrosas páginas de outros 
livros do autor. Seria até estranho que, 
de uma bibliografia tão abundante, de 
um escritor tão intenso, se salvasse, 
apenas, ou mesmo, sobretudo, um 
único volume, em gritante contraste 
com “tudo o resto”. Não é verdade, não 
rima com os factos e é soberanamente 
injusto para com a excelsa qualidade 
patente em tantos outros livros do 
escritor.

A personagem da peça de Wilde 
citada em epígrafe, segundo a qual, 
nada tem tanto êxito como o excesso, 
tinha razão. Tenho a certeza de que 
as duas afirmações de Luis Mourão, 
com que acima contendo, irão fazer 
afortunada escola: são apimentadas q. 
b., surpreendentes, desarrumadoras – 
em suma, citáveis e, portanto, poderão 
facilmente fazer fortuna, mesmo que 
pouco ou nada queiram dizer.J

Para chamar a atenção 
para Húmus, não 
merece a pena apagar 
tantas assombrosas 
páginas de outros livros 
de Raul Brandão. Não 
rima com os factos e é 
soberanamente injusto 

Raul Brandão

PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa
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Fernando Campos (1924-2017)
O romance (com rigor) da História

Deana Barroqueiro

 Sempre preferi ao conhecimento pes-
soal dos escritores, cujas obras admiro, 
a intimidade da sua escrita, a nudez de 
alma das personagens, a geografia en-
coberta de mundos criados para regalo 
do meu imaginário. Como escritora 
de romance histórico, sem jamais me 
ter cruzado com Fernando Campos 
(FC), considero-o uma das influên-
cias maiores que me levaram a optar 
por este género literário que, além da 
imaginação criativa e do domínio das 
técnicas narrativas, mais exige do seu 
autor, em termos de tempo, trabalho de 
investigação e sacrifício pessoal.  

Identifiquei-me de tal modo com 
a sua conceção de romance, atura-
da investigação documental, estilo, 
linguagem e universo ficcional que, 
por quatro vezes, tive de renunciar a 
temas e personagens sobre os quais 
pesquisara longamente e estava já 
a escrever, por FC se ter 'adiantado' 
a dar vida a D. Francisco Manuel de 
Melo, Damião de Góis, D. João II e ao 
falso D. Sebastião. A minha frustração 
e agastamento esfumavam-se, toda-
via, na leitura dessas obras que nunca 
me desiludiam. "Não quero imitar 
ninguém, embora saiba que temos 
sempre em nós algo dos outros. Por 
isso leio muito pouco de quem poderia 
imitar". Fiz o mesmo com ele, por 
isso só mencionarei nesta memória os 
romances que mais me marcaram.  

Apesar da qualidade inquestionável 
da sua obra e da sua importância como 
autor de referência, talvez tenha sido o 
perfil discreto de FC, avesso a festivais 
literários, tertúlias e conferências, a 
impedi-lo de receber a merecida aten-
ção dos media, que nas últimas déca-
das, excetuando o JL, praticamente o 
ignoraram, privando-o de um maior 
reconhecimento público. Bastou uma 
consulta à internet, para constatar 
como, fora do breve período do lan-
çamento de um novo livro e, agora, as 
notícias da sua morte, são escassíssi-
mos os textos sobre o escritor – recolhi 
cerca de uma dezena, sendo os mais 
relevantes uma curta entrevista e duas 
teses de mestrado, uma portuguesa e 
outra brasileira –, gritante testemunho 
da pequenez do nosso universo cultural. 

Fernando Campos sabia que o 

esquecimento dos seus maiores faz 
parte do ADN dos portugueses, um 
erro que procurou redimir com os 
seus romances, ao convocar do limbo 
Damião de Góis, D. Francisco Manuel 
de Melo, Frei Pantaleão de Aveiro, 
Gonçalo Mendes da Maia, a Beltraneja 
e outras personagens femininas, gente 
injustiçada no seu tempo e ignorada 
no Portugal dos nossos dias. Quis, 
assim, "fazer justiça ao esquecimento, 
(porque) nós esquecemo-nos de nós, 
somos preguiçosos, não gostamos de 
nós próprios. Somos uns infelizes e 
desgraçados, que dizemos mal de nós e 
não cuidamos das nossas coisas".

Um dos aspetos aliciantes dos seus 
romances resulta do modo como es-
tabelece as difíceis relações do tempo 
passado da diegese, com o tempo 
presente da escrita. Entendia que, se 
o autor não respeitasse a veracidade 
dos factos e documentos, os vários 
níveis de contextualização e o espírito 
de época (que reflete a atmosfera 
humana do tempo passado), acabaria 
por desacreditar e comprometer o 
romance histórico, enquanto género 
literário, ao despojá-lo da sua matriz, 
daquilo que o distingue dos outros 
tipos de romance. FC recorre à ironia 

e à sátira para se distanciar e desmis-
tificar a História, mas sem nunca cair 
no grotesco da paródia, tão nociva ao 
romance histórico como a exaltação 
cega dos heróis, que essa corrente 
desconstrutiva repudia.

No âmbito do confronto de ideias e 
teorias, cabe a discussão das relações 
da História e da Literatura, em que a 
verdade histórica, documentada, de 
uma época passada é confrontada, no 
tempo presente, pela verdade da ficção 
que a critica, contraria ou desmen-
te. Campos arroga-se a liberdade de 

preencher os lapsos, lacunas, rasuras 
e silêncios da História, criando teses, 
interpretando e narrando aquilo que 
a historiografia não pode contar por 
falta de provas. "Respeito o que está 
documentado, o resto, invento", disse 
a propósito da pesquisa de anos para 
cada romance e do rigor que pautava 
a sua recriação de factos, ambientes, 
espaços, costumes, mentalidades e 
personagens. 

Uma conceção de romance históri-
co mais ligada à História da Literatura 
do que à Historiografia, construindo 
em cada obra uma teia de intertex-
tualidades documentais, literárias, 
filosóficas, religiosas, culturais, que 
envolvem o leitor e o transportam, 
em espírito e coração, para essa outra 
realidade, ficcionada contudo verosí-
mil, onde ele se perde e se reencontra, 
numa viagem por universos paralelos 
de Passado/Presente. FC afirmou que 
não buscava imitar outros escritores, 
mas tinha consciência de existirem nas 
suas obras "características aprendidas 
com os demais". Contudo, se a sua for-
mação clássica foi, nas origens, beber 
inspiração a Alexandre Herculano, o 
criador do romance histórico portu-
guês do séc. XIX, o seu espírito criativo 

seguiu-lhe a sugestão para a inovação: 
o noveleiro pode ser mais verídico do 
que o historiador; porque está mais 
habituado a recompor o coração do 
que é morto pelo coração do que vive, 
o génio do povo que passou pelo do 
que passa.

A Casa do Pó é exemplar. Encantou-
me, e a milhares de leitores, pela quali-
dade do texto, da linguagem primorosa, 
dúctil e variada, próxima das suas 
fontes, mas também pela novidade do 
tratamento do romance histórico e pela 
coragem do autor em escolher persona-
gens e temas portugueses, considerados 
menores pela elite intelectual. A partir 
do texto quinhentista Itinerário da Terra 
Santa, de Frei Pantaleão de Aveiro, o 
autor concebe um romance, na sua 
perspetiva mais abrangente, de género 
híbrido que, à recriação rigorosa de 
uma época passada, alia a narrativa de 
viagens na peregrinação a Jerusalém, a 
decifração de um enigma e a dolorosa 
busca do conhecimento do eu por Frei 
Pantaleão. O relato histórico é feito na 
primeira pessoa, com monólogos inte-
riores, descrições subjetivas da intimi-
dade da personagem, que o aproximam 
do leitor e, simultaneamente, num 
processo de metaficção, criam um outro 
itinerário – o de A Casa do Pó – livre da 
censura da Inquisição e das convenções 
do romance tradicional. 

Um processo retomado com 
Damião de Góis, na sua narrativa 
dentro da narrativa, em A Sala das 
Perguntas, ou ainda, em A Esmeralda 
Partida, a partir de dois narradores, 
Garcia de Resende e a Tia Filipa, em 
que o primeiro apresenta a versão 
oficial dos factos, com a sua Crónica 
de D. João II, uma das fontes históricas 
de FC, e a segunda mostra a "verdade 
íntima" dessa história, indizível no 
tempo das personagens. E, em O Lago 
Azul, crónica de menor fôlego, num 
registo mítico ou fantástico, a voz do 
vento relata uma vertiginosa sucessão 
de factos históricos, ao modo de um 
Tratado dos Descobrimentos de António 
Galvão, os quais deixam de ser o pano 
de fundo para a história da família do 
Prior do Crato, assumindo o estatuto 
de personagem principal. Narradores 
que dialogam com o leitor, refletindo e 
questionando a história e a sua escrita. 

O universo ficcional de Fernando 
Campos não é povoado de heróis épi-
cos, sem mácula, mas de personagens 
sofridas, de carne e osso, sejam reis e 
rainhas em luta pelo poder (D. João II 
e D. Leonor em A Esmeralda Partida), 
um enigmático vagabundo-rei (A 
Ponte dos Suspiros), princesas pindé-
ricas a viver de aparências, em O Lago 
Azul, livres-pensadores perseguidos e 
amordaçados, como Damião de Góis 
(A Sala das Perguntas) e D. Francisco 
Manuel de Melo (O Prisioneiro da Torre 
Velha) ou gente humilde e extraordi-
nária na sua pequenez, vagamundos 
da vida percorrendo a senda de um 
sonho, em busca da felicidade num 
mundo melhor. 

Como qualquer de nós.J

* Deana Barroqueiro é escritora, autora de 
oito romances históricos e livros de contos. 
Professora do Ensino Secundário, tem 
promovido vários projetos nas áreas do teatro e 
da escrita criativa 

Qualidade do texto, 
da linguagem 
primorosa, dúctil 
e variada, próxima 
das suas fontes, mas 
também novidade 
do tratamento do 
romance histórico

Fernando Campos Um “universo ficcional não povoado de heróis épicos, mas de personagens sofridas, de carne e osso”

Morreu em Lisboa, no passado dia 1, com 92 anos, o escritor que, já com 62, se estreou com um excelente 
romance histórico, A Casa do Pó, que constituiu um assinalável êxito e desde logo o impôs como figura de 
referência do género, dentro dele publicando depois mais 14 títulos. Licenciado em Filologia Clássica, em 
Coimbra, foi sempre professor do ensino secundário, nomeadamente no Liceu Pedro Nunes, e autor de 
obras didáticas e de investigação etimológica. Figura discreta, e voluntariamente afastada dos círculos da 
moda e do ‘poder’ literários, foi ainda colaborador do JL, com a crónica/coluna ‘Os trabalhos e os dias’, 
no início dos anos 90. E publicamos a sua ‘Autobiografia’ no nº 901, de 13/4/2005  
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CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

 Carlos Alberto Braga (CAB) é um poeta 
que vem dos anos 80, pois o seu primeiro 
livro foi publicado em 1987. A passagem 
da década de 70 para as seguintes mar-
cou, entre nós, uma significativa viragem 
de poéticas, com o aparecimento de uma 
tendência que se convencionou designar 
por Pós-Modernismo. Ela representa 
certas opções muito marcadas pela sub-
jetividade, pela desconstrução do poema 
que deflui ao sabor instável de recorda-
ções, vivências, descrições de uma qual-
quer situação quotidiana. Foi esta última 
característica que levou a falar-se de um 
“novo realismo”, o qual por vezes andava 
a par, um pouco inesperadamente, com 
uma opção de pós-vanguarda, muito 
marcada pela ironia, pela provocação ou, 
mesmo, pela jocosidade.

A poesia de CAB segue um cami-
nho diferente. Isto pode ver-se no seu 
último livro, o qual - o que não deixa de 
ser revelador - se intitula Razão Poética. 
Nele ficam reunidos os seus três livros 
entretanto publicados, aos quais se junta 
um alargado conjunto inédito intitulado 
“Matriz do Tempo”. Se em todos eles há 
um distanciamento relativamente àquelas 
movimentações que marcam a pós-mo-
dernidade, isto não quer dizer que não 
exista uma nota predominante que é a 
do seu intimismo. Leia-se este poema: 
“Prostro-me./ Ecoa em mim/ o som do 
castigo,/ a negação da montanha./ Aceito 

e renuncio./ O que as larvas me revelam/ 
é, porventura,/ o regresso da noite”.

Ou ainda: “Vazios teares nos braços./ 
Nos olhos emerge o esquecimento, as 
margens omitidas / onde os corpos 
foram sugados./ No limite da vigília/ a 
lama saboreia a febre./ A noite esmae-
ce,/expõe a natureza do relâmpago./ 
Ergo-me./ Tão próximas soam as vozes,/ 
os ecos da casa,/ que o caminhar se faz 
firme,/ transpostas as águas,/ serei por 
fim acolhido”.

Mas tudo isto é compatível com um 

sentido em que se configura o papel 
estruturante que a própria verbalização 
vem garanTIR. Excertos de uma das poe-
sias do seu livro inédito, intitulada “Ar”, 
revelam, pois, o modo como a “razão” 
do poema se equilibra com o intimismo 
que também aí se revela: “A medida do 
tempo é um privilégio da fala./ O poema 
é retido no lastro da maré./ Fogo, água 
e terra vicejam em uníssono, / símbolo 
e ponte, lugar de ideação./ […] É nos 
interstícios da pedra/ que agora habito./ 
Uma metáfora, uma só,/ infiltra-se 

Subjetividades ou não

Pintura da Ângelo de Sousa

› Carlos Alberto Braga  
RAZÃO POÉTICA 
 Ed. Cosmorama, 290 pp.

› Fernando de Castro Branco 
CARTA A MIM MESMO 
 Ed. Cosmorama, 210 pp.

› DESDE PORTUGAL 
 Ed. Cosmorama, 70 pp.

› Amadeu Baptista 
FRAGMENTOS DE VENEZA 
Ed. Lua de Marfim, 50 pp., 10 euros

de FCB. Tais marcas de escrita aponta-
das por ambos os ensaístas poderiam 
ser exemplificadas por estes excertos 
de um dos seus poemas: “A cor do 
mundo é uma indefinição./ […] Como 
então intentar o traço,/ a pincelada, a 
paisagem que não tenho/ para inventar 
quando nada se vê/ e tudo é superfície: 
ar, pele, névoa.// Outro dia cai na terra 
e se perde, chuva que dá corpo a este 
inverno e / pressagia o novo rosto da 
areia./ […] Toda a árvore será ainda o que 
falta ao fogo”.

Fragmentos de Veneza, um dos 
últimos livros de Amadeu Baptista (AB), 
deixa adivinhar no próprio título um 

no elemento mineral, priva-me 
da respiração./ Eis a realidade,/ a 
montanha erigida,/ enfim apreendida 
/ pelo domínio do som./ No fim é o ar,/ 
esplendor e advento”. 

Talvez se anuncie aqui uma arte 
poética: o ar é a grande metáfora da lin-
guagem ao atingir-se o nomeável atra-
vés de um pendor expressivo que acaba 
por ganhar uma dimensão simbólica. 
E a linguagem, assim como o símbolo 
que pode haver nela, torna-se então 
numa “ponte, lugar de ideação” capaz 
de atingir aquele “esplendor e advento” 
que dá à poesia uma dupla possibilidade 
de conhecer e ser.

Fernando de Castro Branco (FCB) 
publica ao mesmo tempo dois livros. 
Intitulam-se Carta a Mim Mesmo E Desde 
Portugal. O também poeta José Rui 
Teixeira (JRT), prefaciando este último, 
refere-se ao seu “tom profundamente 
disfórico e elegíaco” onde existe “um 
rumor de perda, uma saudade metafí-
sica”. A este sentido sobrepõe-se uma 
expressão que se caracteriza pela sua 
amplitude ou expansão narrativa: “Cedo 
à reiteração, à anáfora”. Há uma maior 
discursividade que parece ir ao encontro 
de um espaço, ou, até, de uma região, 
por alguns indícios a de Trás-os-Montes, 
o que cria ocasionalmente nesta poesia 
uma bem sugestiva atmosfera de rura-
lidade: “Escolho agora os lugares pelos 
cerros,/ respirar horizonte a horizonte, 
ver/ que lá no fundo deverá correr um 
rio/ como sempre corre um rio na raiz/ 
de uma montanha”.

Por vezes há um tom coloquial e, 
através dele, a poesia adquire um maior 
intimismo, sobretudo quando se volta 
para um “tu” que está ausente, expri-
mindo aquela tonalidade elegíaca a que 
JRT se refere. Por seu lado, Luís Adriano 
Carlos, que prefacia Carta a Mim Mesmo, 
salienta a componente autobiográfica 
ou confessional que caracteriza a poesia 

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

 Quando certos debates então na 
ordem do dia, muitas vezes há a 
tentação de considerar tudo quanto 
possa estar relacionado como tendo 
surgido como reação. Mas o osca-
rizado “Moonlight” fala de uma 
dupla ostracização (ser homossexual 
na comunidade negra norte-ame-
ricana) muito anterior a 2017. Já a 
banda desenhada “Rendez-vous 
em Phoenix” de Tony Sandoval 
(Kingpin Books) evoca a emigração 
ilegal para os EUA através da frontei-
ra mexicana, matéria com longo his-
torial em termos de representação. 
Mas, apesar da data em que foram 
concebidos, o momento em que são 
apreciados cola-se, inevitavelmente 
à “era-Trump”, no caso concreto do 
trabalho de Sandoval à tentativa por 

parte dos EUA de fechar (simbolica-
mente ou menos) fronteiras.

Fugindo dos registos anteriores 
do autor em termos temáticos, mas 
mantendo o traço semi-caricatural, 
“Rendez-vous em Phoenix” é um 
relato autobiográfico da passagem do 
autor para os EUA, em busca de um 
futuro melhor. Só que esta é uma his-
tória distante das habituais, patentes 
em filmes como “Sin Nombre” (Cary 
Joji Fukunaga, 2009), ou o recente, e 
algo esquemático, “Desierto” (Jonás 
Cuarón, 2015). Desde logo é imediata 
a perceção de que Tony Sandoval não 
é o imigrante ilegal mexicano típico. 
A sua situação pessoal não é a mesma 
da maioria dos migrantes, e, para 
além de ter uma namorada norte-a-
mericana à sua espera (em Phoenix, 

no Arizona), a tentativa de passar 
a fronteira relaciona-se mais com 
alguma inconsciência juvenil e pressa 
em retornar aos EUA, que já visitara 
(legalmente), de modo a assumir 

o sonho de desenhar “comics” de 
super-heróis, do que com necessida-
de. Se é interessante ver representado 
percurso menos habitual, a distância 
é visível no modo como a história 

se desenrola, sobretudo na relação 
com os outros companheiros de 
aventura, com os quais se estabelece 
uma distância narrativa que a custo 
se transcende. Mas sobretudo o que 
transparece é mais inconveniência 
e repetição do que propriamente 
perigo, como se o autor vivesse uma 
versão mais radical de umas férias em 
percursos naturais pelo deserto; uma 
sensação que o traço de Sandoval não 
consegue ajudar a resolver, apesar 
da cor, sobretudo a luminosidade 
opressiva do branco, ser muito boa a 
definir o ambiente. 

O final do livro, o reencontro 
numa cidade cujo nome sugere no-
vas oportunidades, não dá grandes 
indicações sobre o futuro a médio 
prazo (nem tinha de dar), mas não 
deixa de ser algo irónico que, apesar 
do sonho americano, Tony Sandoval 
esteja a fazer carreira sobretudo 
na BD francófona, nomeadamen-
te na editora Paquet. Na verdade, 
“Rendez-vous em Phoenix” é um 
livro mais interessante que os algo 
pueris, mas profissionalmente 
consistentes, e premiados, regis-
tos de fantasia do mesmo autor 
(“As Serpentes de Água”, “Mil 
Tormentas”, também editados em 
Portugal pela Kingpin). Mas, e sem 

Fronteiras
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sentido que se prende nestes poemas 
com o fragmento. Ele, o fragmento, 
tem na evolução da poesia um passado 
que muito se reporta aos tempos do 
Romantismo alemão, aos “grãos de 
pólen” como assim era evocado para 
que tudo estivesse contido nas suas 
pequenas dimensões. No caso da poesia 
de AB o que se entrevê é a imagem de 
uma cidade mítica, plena de lugares 
que ganham múltiplas possibilidades 
de metamorfose – no caso da poesia, 
metaforização – que são evocadoras e, 
ao mesmo tempo, reveladoras. Veneza 
é, com efeito, uma cidade cultural e isto 
quer dizer que o seu espaço é feito de 
múltiplas e diversificadas representa-
ções e, mesmo, citações, como se pode 
ver neste poema, onde, de um modo 
tão sugestivo, se alude a um pintor 
barroquizante que compunha os seus 
retratos a partir da junção de frutos, pe-
ças de caça, peixes, plantas: ”Nenhuma 
colina, escassa terra, mas uma grande/ 
extensão de torres e cornijas, que o sol 
favorece/ com dóceis pigmentos. Agora 
sei porque veio em 1562/ Arcimboldo 
a  este mercado comprar um cesto/ de 
verduras a um velho de turbante/ e com 
ele levou legumes magníficos para erigir 
em Veneza/ o viço inverosímil”. 

São poesias que elegem a própria ca-
pacidade de ver e, por isso mesmo, não 
recusam todas as vivências a que ela se 
encontra associada. Daí a abertura para 
uma secreta subjetividade que, depois de 
uma enumeração aparentemente obje-
tiva de imagens diversas, o último verso 
deste poema parece confidenciar: “Os 
mosaicos, o santoral de ouro, os púlpitos 
de mármore,/ os anjos rutilantes no te-
lhado bizantino da basílica, o baldaqui-
no/ e a abóbada em que o Pentecostes se 
manifesta, com as concrescíveis línguas/ 
de fogo sobre a cabeça – neste mistério,/ 
o que significa um beijo, o claro céu, a 
tua mão na minha?”J

› Argumento e desenhos de 
Tony Sandoval. 
RENDEZ-VOUS EM 
PHOENIX. 
Kingpin Books. 80 pp., 13 Euros.

por em causa a honestidade do 
projeto, este livro parece sobre-
valorizado pelo facto de Sandoval 
estar a fazer algo distinto daquilo a 
que habituou os leitores, num tema 
“sério” de relevo, mas sem gran-
de profundidade. E com um estilo 
gráfico que lhe dá uma “leveza” que 
certamente não era o objetivo. O 
registo autobiográfico ou o glosar de 
um tema candente não são garantes 
automáticos de autenticidade ou 
qualidade, que por vezes se concede 
nestes casos, como se fosse um dado 
adquirido.J

O início do ano trouxe-nos mais uma belíssima 
obra de Ondjaki que, com O Convidador de 
Pirilampos, regressa à escrita para um público 
infanto-juvenil. O livro traz-nos um mundo 
mágica, feito de cumplicidade, amor e des-
coberta, que nasce da aliança entre o risco da 
palavra poética e o traço elegante das ilustra-
ções de António Jorge Gonçalves. O subtítulo, 
Estórias sem luz elétrica, que surge apenas na 

folha de rosto, tece pontes inesperadas com o texto Uma Escuridão Bonita 
(2013), partilhando com este a mesma inscrição, o que deixa antever, para 
prazer dos seus leitores, a chegada de novas estórias que se constroem sob 
a proteção da escuridão da noite.

Uma floresta e uma noite de lua nova ou quando faz “quase-escu-
ro” são o tempo e o espaço em que as coisas mais espantosas podem 
acontecer, porque só a noite permite revelar as luzes que a iluminam. 
Se, lá em cima, são as estrelas que pontuam o céu, cá em baixo, junto 
às árvores, essa brilhante função cabe aos pirilampos. É a magia 
desses pontos luminosos, que brilham por entre os ramos, que mara-
vilham o menino, dando-lhe a incontrolável desejo de os ter só para 
ele. Elabora para tal um complexo sistema de armadilhas a que dá o 
eufemístico nome de “convidador de pirilampos”, com o qual parte, 
sempre na companhia do avô, em busca de pirilampos que aceitem 
o seu convite possibilitando-lhe prosseguir a tarefa que a si próprio 
atribuiu de “cientistar pirilampos”. 

Da jornada, aprenderá a superar medos (do escuro, do desconhe-
cido, do outro), a perceber que a realidade é sempre dúbia porque 
relativa (o brilho dos pirilampos presos pode não ser de alegria, mas 
antes de tristeza), mas descobrirá sobretudo a importância de conhe-
cer os anseios e os sentimentos do outro (mesmo se esse outro for um 
pirilampo), circunstância que apenas sucederá se e quando for capaz 
de comunicar com ele. A maior e mais inebriante descoberta do jovem 
cientista é aquela que lhe abre as portas do conhecimento da existên-
cia do outro a que acede conduzido por Edison, o velho pirilampo, 
e que por isso recebe a designação de "pirivelho" (repare-se no jogo 
com as palavras, na capacidade de reinvenção da língua a que já nos 
habituou o autor), que ensina o menino a descodificar, na escuridão 
da noite, as mensagens transmitidas pelos intermitentes brilhos. 

Esta é, pois, uma história terna e tocante que recupera de modo 
original algumas das figuras mais presentes na literatura, particular-
mente, na escrita literária africana. Refiro-me ao “mais velho” e ao 
contador de histórias. As três personagens centrais de O Convidador de 
Pirilampos carregam múltiplas e interessantes elementos matriciais da 
cultura angolana. Com a construção de pares simbólicos – o meni-
no e o avô; o menino e Edison, o pirivelho – Ondjaki recria a aliança 
tradicional entre a criança e o idoso, cada um representando lados 
complementares do ciclo de vida, aqui unidos no percurso iniciático 
do menino. À curiosidade inventiva e candura do me-
nino contrapõe-se a sabedoria paciente do avô, que o 
ajuda a dar atenção aos anseios de quem o rodeia, a que 
se junta a cumplicidade do pirivelho que, qual velho 
griot, partilha com o menino as muitas estórias de que 
é o guardião. 

De histórias e memórias, também de Angola, se faz 
o segundo livro que aqui trago, da autoria de Júlio de 
Almeida. O título sugestivo e surpreendente deste seu 
romance de estreia, Vaicomdeus, SARL, deixa antevi-
sões de uma narrativa desconcertante e ponteada de 
humor, que serão amplamente concretizadas ao longo 
da leitura. É sob o signo do paradoxo, juntando numa 
mesma expressão o registo afetuoso ou piedoso (mesmo 
se comprometido pelo neologismo construído a partir 
de processo de aglutinação) e um discurso comercial, 
que a história se apresenta aos seus leitores. Dois acon-
tecimentos antagónicos balizam o relato: uma morte e 
a promessa de um nascimento, sendo que o primeiro 
esteve na origem do segundo na medida em que criou 
as condições propícias à sua concretização ao colocar 
frente a frente Sissy, a bela e jovem empresária, dona da 

agência funerária Vaicomdeus, SARL, e Eugénio, o antigo comandante 
na guerrilha, que a ela recorre para tratar do funeral da tia. 

O encontro vai propiciar um desfiar de memórias que presentifi-
cam o tempo da luta armada contra a ocupação colonial e os anos con-
turbados do pós-independência. Nesta viagem pela História recente 
do país somos conduzidos pela voz de quem nela participou, e que nos 
dá um retrato impressivo, decetivo e desapiedado da nação que ajudou 
a construir, sintetizado neste curto e incisivo comentário: “Tanta 

revolução … e para nada!”. Tecem-se críticas contun-
dentes ao estado atual do país, denunciando a prática 
generalizada da corrupção, as desigualdades sociais, o 
desleixo a que as infraestruturas e os espaços públicos 
têm sido votados, paradigmaticamente representado 
na descrição de um espaço emblemático de Luanda: 
“Circulou pelo largo do Kinaxixi, com as suas ruas 
prenhes de maus cheiros, de águas malparadas e restos 
de lixos da atividade diária das pessoas, latas vazias, 
papéis e cartões diversos, sacos de plástico e tudo o 
mais de que as pessoas se desfazem”. No entanto, é 
sob o signo da esperança que se conclui a narrativa, a 
esperança de que as gerações futuras, de que fará parte 
o filho de Eugénio e Sissy, venham a construir uma 
“nova sociedade qualquer que não aquela em que os 
seus progenitores tinham vivido”. 

Percorrendo caminhos efabulativos diferentes, os 
dois textos que aqui visitamos convidam-nos para 
belas viagens de leitura, que não se fecham com a 
inscrição da última palavra na página, abrindo-se an-
tes para uma ideia de futuro, representado pela figura 
das crianças, fazedoras de uma nova ordem. J

Histórias e memórias

› Ondjaki 
O CONVIDADOR  
DE PIRILAMPOS
Caminho, 72 pp., 13,90 euros

› Júlio de Almeida
VAICOMDEUS, SARL
Caminho, 184 pp., 16,90 euros

NAS MARGENS DO TEXTO
Agripina Carriço Vieira

Ondjaki 

Júlio de Almeida

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:50)



J16 * letras   ESTANTE jornaldeletras.pt   *   12 a 25 de abril de 2017

Reedições que valem a pena, de …

Saramago, Mário de Carvalho... 
 Na reedição de todas as obras de José Saramago que a Porto 

Editora vem fazendo, desde que passou a ter o Nobel portu-
guês no seu catálogo, saem mais dois volumes: o romance 
Caim (146 pp., 16,60 euros) e o o 3º volume do seu diário (não 
íntimo) – Cadernos de Lanzarote III (224 pp., 17,70 euros). 
Recorde-se que Caim foi o seu último romance, publicado 
em 2009 (o escritor morreria em 18 de fevereiro de 2010), 
e nele volta a partir de um tema bíblico, 18 anos depois de 
O Evangelho Segundo Jesus Cristo, saído em 1991 – e, como 
este, tendo levantado polémica, embora não tão ‘intensa’…
De qualquer forma Saramago considerou  que ataques então 
feitos o foram “a mando da Igreja Católica e com a execução 
dos seus homens de mão (servos), ou jornalistas de mão, ou 

outros que se guiam por interesses ou rancores pessoais”. 
Também de Mário de Carvalho está a mesma chancela a 
reeditar toda a obra, saindo O livro grande de Tebas navio 
e Mariana (296 pp., 15,50 euros), cuja 1ª edição é de 1982, 
embora tenha sido escrito em 1975. Agora acrescentado de 
um “antelóquio” em que Manuel Frias Martins sublinha que 
quando apareceu o livro “sugeria um horizonte de imensa 
possibilidades de realização artística, que o talento de Mário 
de Carvalho continuou a explorar até aos nossos dias”.

- e outros, portugueses
Miguel Torga, Portugal, D. Quixote, 104 pp., 12,50 euros – 
É, no género, (quase?) um “clássico”. Publicado em 1950 
vai na 14ª edição esta visão pessoalíssima, na prosa incon-
fundível do poeta, de várias regiões da pátria, de que diz 

“sei apenas gostar/ desta nesga de terra/ debruada de mar”.

Maria Teresa Horta, Ema, D. Quixote, 144 pp., 12,90 euros – De 
1984, um romance que tem muito da poetisa de vasta e reconhe-
cida obra que a autora é, obra que também na ficção soube cons-
truir. Sempre mulher e ao lado das mulheres, dando-lhes voz. 
“Eu falo das vozes que as bruxas e as santas ouviam. As histéricas. 
As loucas.” A tristeza e os dramas seculares das mulheres.

Francisco José Viegas, Regresso por um rio, Porto Editora, 
144 pp, 15,50 euros – O primeiro romance do autor, saído 
há 30 anos, tinha ele só 25 - e antes dera a lume já quatro 
ou cinco livros de poemas. Um romance que tem em fundo 
o rio Douro da sua memória, o mesmo Douro  de Torga e 
sobre o qual, no mesmo ano, publicou o livro de viagens 
Nas Margens de um Rio.

› Antero de Quental, 
POESIA I, 
Edição Crítica de Luís Fagundes 
Duarte, Ed. Abysmo, 242 pp.,  

açoriano, filólogo, linguista 
e prof. da Faculdade de 
Letras de Lisboa, a quem 
a passagem pela política 
(como secretário da Cultura 
dos Açores e deputado à 
Assembleia da República, 
pelo PS) nunca afastou da 
sua atividade especializada. 
No conjunto serão três 
volumes, integrados na 
coleção Obras Clássicas 
da Literatura Portuguesa, 
uma iniciativa da DGLAB 
para publicar “obras 
de relevância literária 
e patrimonial há muito 
afastadas do parque livreiro 
ou apenas disponíveis em 
edições insuficientes”. JL 

 É o 1º volume da Poesia de 
Antero de Quental, em Edição 
Crítica de Luís Fagundes 
Duarte, nele se reunindo 
os livros Odes Modernas e 
Primaveras Românticas. Como 
o JL antecipou no nº. 1206, 
de 21/12/2016 - não podendo, 
porém, dada a relevância da 
edição, graficamente muito 
cuidada, deixar de assinalar 
agora a sua saída. Um muito 
competente e ‘dedicado’ 
trabalho, do também 

A Poesia de Antero

FICÇÃO

João Barreiros e 
Luís Filipe Silva

 Uma space ope-
ra – género da ficção 
científica (FC) que fez 
as delícias do público 
anglo-saxão nos anos 
40 e 50 – em português 
não é vulgar. A verdade 
é que temos todos os 

ingredientes para compor uma bela 
‘ópera do espaço’ na língua de um 
Camões há muito arquivado em bits 
na memória coletiva nacional. É o 
caso de Terrarium, romance que se 
baseia-se nas sagas de aventuras que 
nos levam da Terra ao espaço num 
ápice, com cidades high-tech, uma 
sociedade híper-mediatizada, visitas 
de outros planetas. Os autores são 
duas referências da FC nacional e a 
nova edição do romance assinala os 
seus 20 anos.

› João Barreiros e Luís Filipe Silva
TERRARIUM
Saída de Emergência, 568 pp, 18,80 euros

J.G. Ballard
 O consumismo é a nova forma de 

fascismo, enuncia J. G. Ballard neste 
seu último romance, publicado em 
2006. O Reino do Amanhã é feito de 
todos os traços do que a crítica já tinha 
definido como ‘ballardesco’: a vida 
apagada e linear dos subúrbios de 
Londres, feita à volta de um gigantesco 
‘templo’, um centro comercial, e uma 

vida de virtudes feitas 
pelas marcas e pelos 
serviços à disposição 
de uma sociedade 
burguesa. Mas, como 
em qualquer obra do 
britânico, a violência 
humana, primordial, 

irrompe quando menos se espera. É 
o que inevitavelmente irá acontecer 
neste subúrbio, onde, mais uma vez, 
Ballard ensaia o seu carácter visio-
nário em relação à sociedade em que 
vivemos, onde não comprar ou não 
ter para ostentar é o mesmo que não 
existir.

› J.G. Ballard
REINO DO AMANHÃ
Elsinore, 352 pp, 19,99 euros

ENSAIO

Lendo, ‘escritores 
comunistas’

 O título é Comunistas Escritores – 
Roteiro de Leituras, embora logo a 
abrir a “apresentação” se precise que 
“nem todos comunistas, uns poucos 
compagnons de route”. E o livro, como 
o título indica, reúne textos, sobre-
tudo críticas, de Sérgio de Sousa, a 
livros – todos de ficção – de escritores 
com essa ideologia, “nenhum que 
não considerasse a divisão social dos 
homens em classes de explorados 
e exploradores”. Livros de Avelino, 
Eugénia e Álvaro Cunhal (Manuel 
Tiago) a Francisco Duarte Mangas 

e Ana Margarida 
Carvalho. Passando, 
claro, por alguns dos 
primeiros neorrealis-
tas, como Alves Redol 
e Manuel Fonseca, e 
por por Faure da Rosa, 
Orlando da Costa, 

Urbano Tavares Rodrigues, Maria 
Judite de Carvalho, José Saramago, 
José Rodrigues Miguéis (cuja inclu-
são neste volume levantará dúvi-
das), Mário de Carvalho, Domingos 
Lobo, e outros, incluindo alguns 
menos conhecidos. 

› Sérgio de Sousa, 
COMUNISTAS ESCRITORES  
– ROTEIRO DE LEITURAS 
Ed. Página a Página, 590 pp., 17,50 euros

OUTROS

Evocações de 
Mário Soares

 Um voluminho de 
pequena dimensão, capa 
dura, bem apresentado, 
que é uma 'manifestação' 
de afeto e homenagem 
do editor, Jorge Reis Sá, 
como este explica em 
nota final, a Mário Soares. 

Reunindo o que na sua morte sobre ele 
escreveram António Lobo Antunes. Clara 
Ferreira Alves, Eduardo Lourenço (aqui 
no JL), José Manuel dos Santos e Maria 
João Avilez. E ainda as palavras escritas 
e lidas pelos filhos, João e Isabel Soares, 
no seu funeral. E a estas, quem então as 
ouviu, não esquece a sua bela singeleza, 
como não esquece a 'reprodução' do 
poema dito por Maria Barroso.

› Vários
COMO ASSIM, MÁRIO? 
A Casa dos Ceifeiros, 132 pp., 13,78 euros

Mário Soares por Júlio Pomar

José  Saramago Mário de Carvalho Miguel Torga Francisco José ViegasMaria Teresa Horta
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Júlia Nery
A nova diáspora portuguesa

› Júlia Nery
EI-LOS QUE 
PARTEM
Sextante Editora, 256 pp, 
16,60 euros

 O mote é dado pela canção de Manuel Freire, 
"Ei-los que Partem". Mas esta é uma emigração 
diferente da dos anos 60 'recriada' pelo o can-
tautor. Júlia Nery centra a sua ficção nos jovens 
contemporâneos, que saíram do país nos anos 
da mais recente crise económica, em busca de 
uma vida digna noutras paragens, desiludidos 
e fartos de serem obrigados a aceitar contratos 
a prazo, trabalhos sem futuro”. Júlia Nery, 
77 anos, foi professora do ensino secundário 
e formadora na área da Didática da Língua, 
no concelho de Cascais, onde vive e integrou 
Assembleia Municipal. Estreou-se na ficção em 
1984, com Pouca terra… pouca terra..., tendo-
-se destacado no domínio do romance histórico 
com, por exemplo, O Cônsul (1991, reeditado 
este ano), a propósito da figura de Aristides de 
Sousa Mendes, Crónica de Brites (2008) sobre a 
padeira de Aljubarrota, ou Da Índia, com Amor 
(2012). Mas também se aventuraria no teatro, 
com na Casa da Língua Moram as Palavras 
(1993) e O Plantador de Naus a Haver (1994). Ao 
JL, fala desta incursão na atualidade, com um 
final “muito em aberto”.

Jornal de Letras: Compôs uma galeria de 
personagens que poderiam ser modelos dos 
jovens atuais. São baseadas em pessoas que 
conhece diretamente?
Júlia Nery: O grupo de personagens ficcionadas 

em Ei-los que partem não abrange toda a reali-
dade dos jovens atuais. Poderão representar, na 
ficção, alguns dos 40 mil licenciados que, entre 
2012 e 2014, saíram de Portugal, desiludidos e 
fartos de serem obrigados a aceitar contratos 
a prazo, trabalhos sem futuro, num país onde, 
não apenas a crise mas também a politica 
económica, nunca lhes permitiriam, a uns 
atingir o nível económico e profissional de que 
se sentem merecedores, a outros (Lília e Tiago, 
cientistas) as condições e oportunidades de vir 
a ser aquela anónima força que se junta a outras 
para mudar a sociedade em que se vive. Muito 
diferentes nos interesses, afetos, sonhos e rea-
lizações, mantêm-se sempre em contacto e são 
suportadas nos momentos difíceis, e também 
no desenraizamento e na saudade, pela forte 
amizade que as une. 

Constatou, pessoalmente, a partida de 
alguns deles?
Fui vendo partir jovens que conheço, até 
antigos alunos, com muito boa formação e 
qualidade. Este facto começou a preocupar-
-me, a colocar-me muitas questões, às quais 
eu tentava responder procurando informações 
várias e falando com eles. Nas nossas conversas, 
ia descobrindo como estas pessoas, dispersas 
pelo mundo, urdiam a teia de relações entre 
elas e com os novos espaços e situações, como 

Júlia Nery

sentiam e mudavam. Anotava o que ouvia e o 
que imaginava para além do que ouvia. Assim 
Ei-los que partem se foi escrevendo.

Para estes jovens, a circulação no mundo 
é muito mais fácil. Será melhor sair, no 
momento atual, para completar os anos de 
formação?
Várias vezes as personagens expressam que 
estão em circulação: “(…) Chamam-nos 
emigrantes? Estamos a pôr em prática as 
promessas da política europeísta dos gover-

nantes. Se fomos enganados, isso já é outra 
conversa. (…) Europeus em qualquer país da 
Europa estão em circulação. (…) Este conceito 
de estar em circulação correspondia à situação 
deles e aos seus projetos de futuro.(…) Paulo, 
em Luanda, era um caso especial; tinha nascido 
em Angola. Voltava às origens”. Para responder 
a esta pergunta, teremos de esperar até que os 
resultados do recente fenómeno migratório 
permitam tirar conclusões. Não posso deixar 
de referir uma das minhas interrogações, que 
acabei por transmitir às personagens: Portugal 
investiu bastante na Formação, em especial na 
área científica. Muitos dos que a receberam não 
estão a trabalhar cá, e os países que os acolhem 
beneficiam dessa formação, a custo zero. Por 
outro lado, muitos dos que partem adquirem, 
lá fora, novos conhecimentos e competências. 
Isto não poderá vir a ser uma mais-valia para o 
país? Esta problemática é também considerada 
e vivenciada por algumas das personagens.

Qual será o futuro destes jovens?
Ficcionei percursos de vida de personagens jo-
vens. O final teve de ser muito aberto, concebi-
do de maneira a que cada um dos leitores possa 
imaginar um futuro para cada uma delas. Penso 
que a minha narrativa lhes dará sugestões. J 
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Coleção do Fundador  
e Galeria do Piso Inferior
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institucional

Manuela 
Marques e
Versailles 

A face escondida do sol
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É uma das figuras centrais da dança portuguesa contemporânea e, a 20, dia em que faz 60 anos, volta 
aos palcos com Vespa, um solo em estreia, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. O regresso 
de um “bailarino improvável”, como adianta em entrevista ao JL, 30 anos depois de uma lesão que o 
impediu de continuar a dançar, dedicando-se posteriormente sobretudo ao trabalho coreográfico

Rui Horta
Um bailarino improvável

R
Rui Horta dispensa quaisquer 
apresentações, já que é uma das 
referências mais importantes na 
área das artes performativas em 
Portugal e em particular da dança 
contemporânea, com uma brilhante 
carreira nacional e internacional 
como coreógrafo. 

Começou a dançar com 17 anos, 
nos cursos do Ballet Gulbenkian, 
mudando-se depois para Nova 
Iorque, onde prosseguiu os seus 
estudos e trabalhou como intérprete 
e professor. De regresso a Lisboa, em 
1984, continuou a trabalhar como 
bailarino e  coreógrafo, desenvol-
vendo paralelamente uma intensa 
e decisiva atividade pedagógica e 
de formação de novos intérpretes 
e criadores. Nos anos 90, deman-
dou a  Alemanha, fixando-se em 
Frankfurt, onde dirigiu o Soap 
Dance Theatre.  Inscreveu-se então 
decisivamente no universo da dança 
contemporânea europeia como um 
dos  nomes mais destacados. Em 
2000, voltou a Portugal  e fundou o 
Espaço do Tempo, em Montemor-
o-Novo, um centro de pesquisa e 
criação artística, onde desenvolve o 
seu projeto, que tem passado tam-
bém pela investigação no domínio 
multimédia e do desenho de luz, 
e cruzando o território da música 
experimental, do teatro e da ópera.

Após três décadas de ausência 
dos palcos, Rui Horta vai estrear a 
20 – precisamente no dia em que 
celebra o seu 60.º aniversário – 
Vespa, um solo interpretado por 
si próprio. O espetáculo fica até 
ao dia 22 no Centro Cultural Vila 
Flor (Guimarães) e pode ser visto 
ainda no dia 29 no Convento São 
Francisco (Coimbra) e a 6 de maio 
no Teatro Aveirense (Aveiro).

Jornal de Letras: Se tivesse que se 
'apresentar', neste momento, como 

seria? Quem é Rui Horta?
Rui Horta: Sou um criador im-
provável. Sou coreógrafo, mas 
sempre tive uma visão transversal 
das artes: faço iluminação, vídeo, 
encenação, trabalho em teatro, 
dança, instalação. Sou curio-
so. Isso faz de mim uma pessoa 
intensa. Tenho uma relação muito 
autêntica com a minha profissão e 
tenho feito tudo de uma maneira 
improvável. Qual é o coreógrafo 
que (re)começa a dançar aos 60 
anos? Não seria eu se não tivesse 
feito assim. Ter criado o Espaço 
do Tempo foi também um ato 
improvável, principalmente pela 
localização escolhida não ter sido 

a capital ou uma grande cidade. A 
opção de viver em Montemor-o-
Novo e criar o Espaço do Tempo foi 
a opção certa, gosto desta escala, 
desta relação de proximidade, de 
um para um. Gosto do contacto 
com os artistas, de poder sair de 
um ensaio e encontrar-me com 
outros artistas que estão aqui em 
residência. Gosto desta vida, gosto 
deste mundo simples de Montemor. 
Não quer dizer que não seja tam-
bém urbano, vivi 10 anos em Nova 
Iorque, Munique, Frankfurt e vou 
regularmente a Lisboa ver espetá-
culos - mas em Montemor há uma 
proximidade e uma simplicidade 
que me fascinam.

boa forma física, é uma boa forma 
física de 60 e não de 30 anos.
O que pode contar sobre Vespa?
Esta peça não é autobiográfica, não 
é sobre o meu passado, é antes um 
olhar para a frente, para o futuro. 
Não há a mínima necessidade de 
falar em termos pessoais. O texto 
de apresentação diz que é sobre 
“uma cabeça a explodir”, porque 
todos temos dentro da nossa cabeça 
coisas que não saem. Como se hou-
vesse sempre um zumbido de um 
inseto, um ruído que está lá e não se 
vê, que incomoda e permanece. E 
nós também somos isso, aquilo que 
não se vê. É uma convivência com 
um lado obscuro – uma convivên-
cia com coisas que provavelmente 
não contarias ao teu melhor amigo. 
Tem a ver com a intimidade porque 
convivemos na intimidade com os 
nossos insetos, com estes ruídos. E 
estes insetos permanecem em nós e 
não saem normalmente. 

A peça é uma expressão de uma 
intimidade?
Esta cabeça a explodir é o que um 
criador faz: tirar para fora aquilo 
que não se vê, aquilo que nor-
malmente não sai. Partilho uma 
imagem engraçada, uma memória 
do meu avô: ele era apicultor e eu 
acompanhei-o muitas vezes, há 
um fenómeno muito interessante 
que acontece quando um inimigo 
entra numa colmeia. A vespa, por 
exemplo, é um inimigo da abelha. 
Quando entra um animal estra-
nho dentro de uma colmeia, as 
abelhas envenenam-no e depois 
enrolam-no em cera, ou seja, 
conservam-no e convivem com um 
cadáver durante toda a vida. Todos 
fazemos isto, todos temos inimigos 
que conservamos e com os quais 
convivemos, e que têm imensa 
força. Eles estão lá e temos muitas 
vezes coragem de os tirar para fora, 
aliás a vida é feita desse convívio 
(com essa vespa) e a peça no fundo 
é sobre isto: reflete as minhas preo-
cupações para o futuro, um olhar 
para aquilo a que normalmente 
não olhamos. O que está dentro de 
mim que me faz mexer? Quais as 
situações que me incomodam e que 
parece que sou impotente perante 
as mesmas? Falar sobre aquilo de 
que nunca falei. 

Que preocupações ou inquietações 
são essas?
Sou uma pessoa inquieta por natu-
reza, mesmo quando estou calmo 
não estou sereno. Como se estives-
se um motor permanentemente 
ligado dentro de mim. Posso dizer 
por exemplo que me preocupa esta 
aventura absolutamente irres-
ponsável de explorar petróleo na 
costa portuguesa, mas esta é uma 
preocupação como tantas outras 
que tenho; outra, por exemplo, é a 
cultura continuar a não fazer parte 
do discurso político, preocupa-me 
um país que tem tudo para ser um 
dos países mais ricos da Europa, 
mas não consegue ver isso. É como 
se tivéssemos tudo e não soubés-
semos, desde o clima, à posição 
geoestratégica, à ausência de guer-

A dança é a minha 
vida. Tenho como 
ponto central a 
coreografia, porque 
a dança é um grande 
lugar de cruzamento 
das linguagens 
contemporâneas de 
palco

Tenho uma relação 
muito autêntica com 
a minha profissão e 
tenho feito tudo de uma 
maneira improvável

Sou um lutador em prol 
da cultura e da educação. 
Não falo disto na minha 
peça, mas ela espelha 
essas  inquietações

“
Rui Horta Regressa ao palco, como bailarino, 30 anos depois, em Vespa

Sofia Soromenho Como surgiu a vontade de voltar ao 
palco, a dançar?
Deixei de dançar há 30 anos por-
que me lesionei e por acaso tive a 
oportunidade de criar uma peça 
nessa altura. Gostei tanto dessa ex-
periência, a de estar do outro lado, 
que nunca mais parei. Várias vezes 
fui confrontado com a pergunta 
“porque é que não danças?” A 
verdade é que esse momento ainda 
não tinha chegado, embora tivesse 
tido essa vontade em determinadas 
alturas. Há uns tempos tive von-
tade de fazer um solo com o meu 
filho mais novo, mas isso não che-
gou a acontecer e o tempo foi pas-
sando. Agora é um ato brutal estar 
novamente em palco. A estreia é 
precisamente, mas só pos acaso, no 
dia em que faço 60 anos. No início 
surgiu um medo enorme que aos 
poucos se foi diluindo e que agora 
é um gozo tremendo. Há também 
um risco associado, porque tudo 
pode correr mal, posso de repente 
lesionar-me e não poder estar em 
palco, porque embora esteja numa 
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ras, à língua, à gastronomia, etc. 
Por isso, sou um lutador em prol 
da cultura e da educação. Não falo 
diretamente disto na minha peça, 
mas indiretamente ela espelha essas 
inquietações.

Dentro do seu percurso artístico, 
nomeadamente nos cruzamentos 
multidisciplinares que tem vindo a 
fazer, onde se inscreve esta peça? 
Na dança, no teatro?
Na dança, sem dúvida. A dança é a 
minha vida, apesar de tudo tenho 
como ponto central a coreografia, 
porque penso que a dança é um 
grande lugar de cruzamento das 
linguagens contemporâneas de 
palco. Desde os anos 90 a dança 
tem reinventado a cena – tenho 
muito orgulho nisso. É uma peça 
com muito corpo. Se me pergunta-
res o que é dança, é um mudar de 
posição constante, e o corpo está 
lá com toda a sua fragilidade que 
obviamente um corpo com 60 anos 
alberga. Tenho uma grande gene-
rosidade física, mas o meu corpo 
tem uma vulnerabilidade, prin-
cipalmente porque venho de uma 
geração que abriu caminho para a 
fisicalidade da dança, uma dança 
que levava o corpo ao limite. Já me 
magoei várias vezes ao longo do 
processo criativo, porque me coloco 
muitas vezes no meu limite. 

Quais as maiores dificuldades e 
descobertas que surgiram ao longo 
do processo criativo?

A primeira dificuldade que surgiu 
foi o medo, mas pensei que não 
tinha nada a perder. A segunda foi o 
olhar para mim próprio, porque não 
quero fazer um trabalho autorre-
ferencial, não quero falar de mim, 
quero falar através de mim sobre o 
mundo. Tenho um parceiro que tem 
sido muito importante na constru-
ção desta peça, o Tiago Cerqueira, 
que é um compositor (e amigo) com 
quem tenho trabalhado há muito 
tempo. O Tiago esteve comigo na 
fase inicial acompanhando-me nos 
ensaios ao longo de várias semanas. 
E o seu contributo e olhar exter-
no foram fundamentais. Porque é 
difícil ser-se o criador e o objeto da 
criação, ou seja, o sujeito e o objeto 
contaminam-se e é extremamente 
perigosa esta relação. A grande des-
coberta foi que o mais interessante, 
na peça, aparentemente é quando 
danço; é perceber que os momentos 
em que estou a improvisar (pensava 
que seriam frágeis) terem-se reve-
lado inspiradores e emocionantes. 

Porquê?
Talvez porque quando danço dou 
tudo. O exercício de ter estado 
sozinho em processo, principal-
mente no último mês, foi também 
muito revelador, como um exercício 
de meditação, um encontro com o 
meu interior. Se a primeira desco-
berta foi o corpo, a segunda foi que 
eu tenho coisas dentro de mim que 
desconhecia ou que estava a tentar 
esquecer. Estou satisfeito com este 

Rui Horta "É difícil ser-se o criador e o objeto da criação"

processo e sinto que com esta idade 
não tenho que provar nada, posso 
fazer o que quiser! Isso é bestial. 
Sinto também que é um exercício 
de muita humildade, porque há 
uma grande imprevisibilidade - 
tenho 60 anos e posso magoar-me 
e não poder fazer o espetáculo. 

Esta peça conta com o 
aconselhamento de Marlene 
Monteiro Freitas e Tiago Rodrigues. 
Como foi a participação destes 
criadores?
Foi uma colaboração pontual. Cada 
vez que vieram visitar-me deixaram 

um rasto muito forte. Aquilo que me 
transmitiram foi bastante revelador 
e isso teve um retorno muito impor-
tante. Este apoio foi mais efetivo na 
fase inicial de criação e neste último 
mês, como eles estão mais ocupa-
dos, tem sido um processo solitário. 
Tive também o apoio da Pia Krämer 
e da Mariana Brandão. 

Tem sido um processo positivo?
Tem sido muito positivo, mas é um 
processo criativo com muita solidão. 
São horas a fio sozinho fechado no 
estúdio, uma relação de intimida-
de absoluta com o objeto artístico 

e comigo próprio. Sinto que estou 
num laboratório. Estou dentro e 
fora porque estou a coreografar-me 
a mim mesmo e a fazer o desenho 
de luz ao mesmo tempo e portanto 
isso exige uma depuração e um rigor 
extremos. Está a ser um processo 
extraordinariamente rico em termos 
pessoais. Temos que acreditar na 
nossa intuição, não sermos sub-
jugado pelo racionalismo. O que 
queremos da vida? Desta passagem 
pela vida?

Então o risco de dançar agora 
compensa?
Poderia pensar que é um disparate 
correr o risco de ter que passar por 
mais lesões físicas, e até mesmo ter 
que vir a ser operado, por exemplo a 
um menisco, mas há uma urgência 
em viver. Uma urgência em fazer. 
Todos temos essa inquietação. Existe 
uma espécie de cabo invisível que 
te leva pela vida, que é o resultado 
daquilo que tu fazes, daquilo que 
lês, do que vês, dos teus interesses, e 
que cria um solo fértil para a vida se 
desenvolver da maneira certa. Esse 
solo fértil tem umas raízes muito 
profundas, é claro que é um risco, 
mas provavelmente é isto que me 
salva, provavelmente é algo que só 
vou compreender daqui a uns anos. 
Às vezes é necessário haver distan-
ciamento para depois compreender 
aquilo que no momento é incom-
preensível. E voltando ao início da 
conversa não seria quem sou se não 
fosse improvável.JL
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Vânia Rovisco
Corpo transmissor

Sónia Baptista
A palavra performada

Stupid Green, com Jochen Arbeit, performance apresentada em Berlim em 2013

Assentar sobre a Subida das Águas (2016), de Sónia Baptista

“transmitida” a Vânia Rovisco que, 
por sua vez, a transmitirá a Bruno 
Humberto. “Com Manoel Barbosa e 
António Olaio, a transmissão era direta, 
agora com o Fernando Aguiar, ele pas-
sa-me a sua performance e eu transmi-
to esse processo de trabalho ao Bruno, 
um performer que lida mais com a 
palavra, e é ele que faz o workshop com 
os participantes”.

A ideia é alargar a passagem da in-
formação. “Vejo a transmissão como se 
fosse uma contadora de histórias. E se 
houver cinco contadores a contar uma 
história cada um, têm uma informação 
diferente sobre ela a transmitir. É por 
aí que se verifica o meu interesse neste 

projeto. E tem sido muito interessante 
para mim conhecer estes autores, que 
não seguiam ninguém, faziam, experi-
mentavam. Acompanhá-los, aprender 
com eles, trabalhar com a própria 
memória, tem sido uma escola”.

Foi uma “pura necessidade” que 
levou Vânia Rovisco a pensar este pro-
jeto. “Percebi que havia todo um legado 
histórico performativo em Portugal que 
eu simplesmente desconhecia. Havia 
pessoas que já tinham aberto cami-

 Transmissão é a ideia chave 
de Reacting to Time, um projeto que 
Vânia Rovisco está a desenvolver desde 
2015, e que procura, de alguma ma-
neira, constituir um “arquivo vivo” da 
performance em Portugal. Já trabalhou 
a partir das performances Identificatión, 
de Manoel Barbosa, realizada em 1975, 
e Il Faut Danser, de António Olaio, 
apresentada uma década depois, em 
1985. “O importante do projeto é a 
relação de transmissão”, sublinha a 
performer e bailarina ao JL. “Vou ter 
com o artista e falamos muito, até nos 
entendermos. Porque não é fácil chegar 
junto de um artista e pedir-lhe para 
nos ensinar o seu trabalho para depois 

 A performance, para Sónia 
Baptista, sempre esteve ligada à 
dança, seu território primordial. 
E as duas, dança e performance, 
perfilam-se como “território do 
possível ou das possibilidades”. 
“Território misterioso e móvel 
que foge a categorizações 
e espartilhos normativos”, 
segundo adianta ao JL: “Parece-
me que também é o território 
do pensamento filosófico 
feito objeto artístico e para mim 
isso faz todo o sentido, ao meu 
discurso e à minha prática”.
Agrada-lhe, de resto, ser um 
“instrumento performativo”. 
“Comecei pouco segura 

nós o ensinarmos a outros. É delicado 
e por isso precisamos de ‘namorar’, de 
ganhar confiança para ele me passar 
um dos seus trabalhos. Eu tento captar 
a sua essência e vou transmiti-lo aos 
participantes do workshop”.

Foi o que aconteceu no workshop 
Transmissão X, que Vânia Rovisco rea-
lizou no Espaço das Gaivotas, nos úl-
timos dias, e cujo resultado final apre-
senta hoje, quarta-feira, 12, às 17h, no 
Museu do Chiado, em lisboa, no âmbito 
do Projecto P!. Desta feita, o trabalho 
foi sobre Expresiones y Interaccion, de 
Fernando Aguiar, criada em 1997. E 
será um novo “veio” do projeto, na 
medida em que a performance será 

A 14 de Abril de 1917, Almada Negreiros  surpreendeu  Lisboa com a sua conferência  futurista no então  Teatro República. 
Cem anos depois, no mesmo teatro, agora S. Luiz,  assinala-se essa data com 14  performers que vão reinventar o histórico 
ultimatum,  em vários  espaços, ao fim da tarde. Depois, apagam-se as velas e faz-se a festa com cocktails futuristas e tudo. 
É o culminar do Projecto P!, um programa de criação e reflexão sobre a performance, cujo ato inaugural, no país, terá sido  
precisamente a célebre intervenção do artista modernista. Equacionando em particular as relações com a esfera pública, 
a iniciativa, promovida pela Associação Per form ativa, com coordenação de Ana Pais, em co-curadoria com Pedro Rocha 
e Levina Valentim,  integra colóquios, debates,  workshops, ações performativas em vários locais da cidade, do Museu do 

Chiado à Gulbenkian, passando pelo Teatro Maria Matos e pelo espaço Gaivotas. 
O JL dedicou o tema da passada  edição à Performance em Portugal, ouvindo autores de várias gerações. Publicamos agora 

os testemunhos, que então não foi possível incluir por  absoluta falta de espaço, de  duas das mais destacadas e estimulantes 
criadoras  atualmente neste domínio: Sónia  Baptista e Vânia Rovisco.

›  Pe r f or m a nc e  e m  P ort uga l  ‹

desse gosto ou aptidão”, 
adianta. “Sinto- me um 
instrumento apto a performar, 
a produzir um discurso que se 
traduz perfomaticamente”.

Sónia Baptista, 43 anos, 
que em 2001 foi distinguida 
com o Prémio Revelação 
Ribeiro da Fonte pela sua 
primeira criação, Haikus, fez 
o curso do Fórum Dança e 
posteriormente um mestrado 
em coreografia e dança, no 
Reino Unido, na Universidade 
de Roehampton. À dança e à 
coreografia, juntou a encenação 
e a literatura, depois a música, 
o vídeo, as artes visuais. O seu 
trabalho de performance faz-
se dessa soma. E é de alguma 
maneira fulcral. “Sempre 
aconteceu, desde que comecei 
a interpretar, a criar o meu 
próprio trabalho. Mesmo agora 
que a palavra escrita é o que me 
empurra para produzir discurso 
artístico, com livros a acontecer, 
nenhum dos textos desses livros 
não é não-performado”, diz 

ainda. “Eu não o permito, ou não 
o consigo, o instrumento que 
sou eu quer ser implicado, dá se 
ao texto para se performar”.

Se a palavra já atravessava 
a sua criação performática, a 
partir de 2011, tomou também 
a forma de livro. Sónia Baptista 
escreve as suas peças e essa 
palavra performada inscreve-se 
também na página, movimento 
que pode ser nos dois sentidos. 
Publicou Peaufine, De Água 
por todos os Lados, E hoje, é um 
esquilo?, Tempus Fugit, E na 
Queda Raposar. Recentemente 
lançou Querer do Corpo, Peso 
(editado pela Não Edições). Isto 
além de colaborações avulsas, 
com textos e poemas, em 
antologias e publicações.

Ao correr do tempo, Trabalhou 
de resto com criadores e grupos 
como Laurent Goldring, Patrícia 
Portela, Aldara Bizarro, Vera 
Mantero, Thomas Lehmann, Sílvia 
Real ou O Cão Solteiro. A solo, 
criou nomeadamente o dípti-
co Icebox Fly.Winter Kick (2003), 
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nhos, lidado com temas, de uma forma 
recorrente”, explica. “Como é que nós, 
artistas contemporâneos, podemos 
criar sem o conhecer? É um pouco 
coxo. É como ser português e não saber 
a História de Portugal”.

Deparou-se com esse desconheci-
mento, quando começou a aprofundar 
a sua investigação, o “questionamen-
to sobre o corpo contemporâneo” 
e sentiu que era preciso resgatar o 
historial, uma memória corporal do 
que tinha sido feito no país, no domínio 
performativo, nas últimas décadas. 
Tanto mais que os registos são escassos. 
Isto embora entenda que dificilmente 
mesmo o vídeo possa registar o que se 
passou numa performance. “Venho 
da dança e sei o que é a transmissão de 
corpo para corpo ou um vídeo, que é 
apenas um registo, não defende o que 
realmente aconteceu. Grande parte 
da informação fica de fora”, salienta. 
“Estando ainda acessíveis muitos des-
ses autores, Alberto Pimenta, Manoel 
Barbosa, Gerardo Burmester, quis 
falar com eles. E fui percebendo toda a 
dimensão do projeto à medida que foi 
acontecendo”.

Os workshops de Transmissão são 
abertos a todos, porque a ideia é dar a 
conhecer um legado e “permitir que as 
pessoas em geral, e não apenas profis-
sionais, compreendam a própria per-
formance e também o meu trabalho, 
visto que faz parte do meu universo”, 
adianta a performer. “Por vezes, as 
pessoas vão ver peformance e dizem 
que não compreenderam. Nos meus 
workshops, ao participarem, ficam com 
mais informação para saber o que se 
está a passar. Isso é importante, porque 
não interessa apenas a um público 
especializado. Quando os primeiros 
performers percorreram o país, com 
as suas performances, sendo que não 
eram bailarinos, mas sobretudo poetas, 
artistas plásticos, não tinham um pú-
blico, mas pessoas que assistiam a essas 
ações, que aconteciam muitas vezes na 
rua. O público foi-se formando".

Vânia Rovisco começou a dançar 
com 25 anos, fez o curso de intérpretes 
no Fórum Dança, entre 1998 e 2000. 
No ano seguinte, começou a traba-
lhar com a coreógrafa Meg Stuart, na 
companhia Damaged Goods, onde 
ficou até 2007. Colaborou entretanto 
com Pierre Colibeuf, Helena Waldman, 
Gordon Monahan e outros, em diferen-
tes peças e projetos de improvisação. 
“Vivi seis anos em Berlim, estive numa 
grande companhia, uma experiência 
muito rica, que passou por grandes 
palcos europeus e tournées. Foi muito 
tempo em palco e a certa altura tive 
necessidade de criar outro tipo de pro-
cessos, escutar o que era o meu trabalho 
e fazer uma pesquisa pessoal”, adianta. 
“Intuitivamente, fui para o espaço das 
galerias de arte e lá construí todo um 
trabalho, uma relação mais performati-
va ou de instalação do corpo”.

A instalação ao vivo e a performan-
ce, com recurso também ao vídeo, 
tornaram-se centrais na sua criação. 
Do seu trabalho nos últimos anos des-
tacam-se The Archaic, Looking Out, The 
Night Knight (solo), mastercell (because 
we are many), Totem Grace, No Title 
of Animality. Encenou Silo de Carros 
e Estradas Giratórias, para o festival 
Todos, em 2014. Entretanto, come-
çou igualmente a fazer direção de 
movimento, em espetáculos teatrais, 
trabalhando nomeadamente com 
os encenadores João Brites, Gonçalo 
Amorim e Gonçalo Waddington.

 A “transmissão de informação” 
está, de resto, sempre no cerne do 
trabalho de Vânia Rovisco. Como 
autora, tem trabalhado a “densidade de 
estados”, pesquisado informação sobre 
“corpos mais arcaicos e procurado 
ancorá-la em corpos presentes”. “O 
corpo atual é quase impercetível”, su-
blinha. “Quis saber mais sobre o corpo 
atual, e percebi que já não me identifico 
com as novas gerações e entrei quase 
em conflito. Isso não fazia sentido e 
pensei voltar ao corpo arcaico, porque 
nos pertence a todos”. J

Subwoofer(2006), 
Haikai Zoo Kino, Peaufine, um vi-
deo-concerto-performance 
(2011), Coisa Frágil, ou Ilha (2013). 
Entre as suas performances 
Sónia Baptista escolhe, de resto, 
a última, recentemente reposta 
no Espaço Gaivotas, em Lisboa, 
Assentar Sobre a Subida das 
Águas. Trata-se de uma conferên-
cia-performance que acabou por 
ser um “monólogo-performance“ 
ou “performance-performance”, 
segundo a artista. “É um texto 
imenso construído e desconstruí-
do numa linha narrativa que se 
dissolve. Não é uma história, é um 
estado a ser, suspenso e lento”. E a 
propósito da sua criação, recorda: 
“De início queria ser mais factual, 
no discurso e na dramaturgia e 
encenação. Acabei por tropeçar e 
cair de chapão na poética, como 
sempre”.

Uma ‘queda’ que deriva 
da natureza do seu próprio 
processo criativo, como 
acrescenta, mas que compensa: 
“Quando estou a escrever, a 

criar e chega o momento em 
que me enervo, de nervos 
bons, com o escrito, o criado, 
é esse o momento que vale 
por tudo o resto que é menos 
bom”.  Nas Reinvenções da 
Conferência Futurista de 
Almada, na próxima sexta-
feira, 14, no programa que 
envolve 14 performers, das 17h 
às 20h, que vão ocupar os vários 
espaços do Teatro S. Luiz, Sónia 
Baptista, no subpalco, em duas 
sessões, às 17h30 e 18h30, vai 
dizer um texto inédito e escrito 
a propósito dessa celebração. 
Cruzando o seu último livro, 
Querer do Corpo, Peso, é 
uma "reação" aos Manifestos 
Futuristas de Valentine de 
Saint-Point (Manifesto Futurista 
da Luxúria e Manifesto da 
Mulher Futurista, entre outros). 
“Vou dizer e performar, 
que é mais que só dizer, é 
botar intenção no corpo-
palavra -instrumento”, adianta. 
“Este texto é um não manifesto 
guerreiro, e eu assim o serei”. J

 Não se trata de a pôr no mapa, 
porque há muito tem o seu lugar 
inquestionável, mas de o alargar, de 
levar a obra de Arpad Szénes e Vieira 
da Silva ao encontro de mais pessoas, 
em diversos pontos do país. Esse é um 
dos empenhos da Fundação (FASVS) 
que lhes é consagrada. Ao todo, para 
este ano, estão previstas 16 exposições, 
muitas fora de portas.

Neste momento, em Amarante, no 
Museu Amadeo de Souza-Cardoso, 
pode ser vista Le Couple e em Setúbal, 
no Museu de Arqueologia e Etnografia, 
uma mostra de gravura. Isto enquan-
to no próprio Museu Arpad Szénes/
Vieira da Silva (MASVS), ao Jardim 
das Amoreiras, em Lisboa, vão estar 
patentes, até 7 de maio, Os Anos do 
Exílio no Brasil (1940-1947) e Heróis, 
Povo e Paisagem Chilena, de Armindo 
Cardoso, ambas no âmbito de Lisboa 
Capital Ibero-Americana da Cultura. Na 
Casa-Atelier Vieira da Silva, continua 
até à mesma data Mas ao Brasil Jamais 
Voltaria, de Ana Vidigal, instalação 
e desenhos-colagens, numa corres-
pondência com a mostra do museu. E 
poder-se-ia ainda juntar o conjunto de 
obras dos artistas que integra a coletiva 
O Olhar da Sibila, que reúne seis dezenas 
de obras do acervo de diferentes fun-
dações, comissariada por João Silvério, 
atualmente no Museu do Oriente.

“Houve uma coincidência de 
esforços”, adianta ao JL Marina Bairrão 
Ruivo, diretora do MASVS. “Temos 
feito contactos, mas curiosamente 
também muitas câmaras municipais e 
instituições nos têm contactado para 
fazerem exposições da Vieira e do 
Arpad”. E acrescenta que isso implicou 
também um “grande esforço” do 
museu para organizar mostras “coe-
rentes”: “A nossa coleção é muito rica, 
nomeadamente em obras em papel e 
pequenos formatos, mas temos que 
acautelar que não haja sobreposições, 
apesar de poder haver repetições 
temáticas. Há sempre mil maneiras de 

Descentralizar
Arpad e Vieira da Silva

pegar e mostrar estas obras, também 
pela sua grande atualidade e riqueza”.

Marina Bairrão Ruivo está justa-
mente a preparar a exposição Escrita 
Íntima, a inaugurar a 19 de maio no 
Museu das Artes de Sintra (MU.SA), 
que de alguma maneira replica aquela 
que realizou há alguns anos no MASVS, 
por ocasião do lançamento da corres-
pondência entre Maria Helena Vieira da 
Silva e Arpad Szénes. “É o mesmo con-
ceito e parte-se da base da investigação 
das cartas, mas cada mostra é pensada 
caso a caso e feita à medida para cada 
sítio”, diz.

Também em nova montagem Le 
Couple, recentemente inaugurada em 
Amarante, apresenta um conjunto 
de cerca de meia centena de obras de 
“culto”que testemunham os primei-
ros 20 anos da vida em comum de 
Maria Helena e Arpad, das décadas 
30 e 40 do século passado, depois do 
encontro da artista portuguesa e do 
pintor húngaro em Paris. “Os núcleos 
de obras são adaptados aos vários 
locais e chegar a vários pontos do país 
corresponde a uma vontade de des-
centralização”, salienta Sandra Santos, 
a curadora do MASVS, que adequou a 
exposição ao novo espaço. “Interessa-
nos levar Vieira e Arpad para fora do 
nosso museu, que é pequeno e tem 
uma área expositiva limitada. Por isso, 
estamos a fazer uma série de mostras 
itinerantes, como a de gravura que 
depois de Setúbal irá para a Mealhada. 
Mas também queremos criar exposi-
ções inéditas para outros sítios, como 
vai acontecer em Coimbra, em julho, 
integrada no Festival das Artes”.

Em Os Anos do Exílio no Brasil, no 
MASVS, expõe-se um conjunto de 
obras realizadas pelo casal, quando 
os dois artistas se viram apátridas, 
impossibilitados de continuar a 
viver em Paris e de vir para Portugal 
e encontraram refúgio no Rio de 
Janeiro, durante a Segunda Guerra. Há 
alguns anos, Sommer Ribeiro, então à 
frente da MASVS, já tinha organizado 
a exposição O Período Brasileiro, mas 
agora acrescentam-se perspetivas e 

documentos. “Esse é um dos nossos 
trunfos, o centro de documentação, 
onde podemos encontrar sempre 
fotografias, cartas, que ligam Arpad 
e Vieira a muitos pintores, poetas 
e escritores. Neste caso, incluímos 
os artistas brasileiros com quem se 
relacionaram nessa altura e Maria 
Helena deu-se muito mal com este 
exílio e dizia que foram os amigos que 
a salvaram”, adianta Marina Bairrão 
Ruivo, curadora da presente exposição, 
que está dividida em quatro núcleos, 
um deles precisamente em torno dos 
amigos, entre os quais Murilo Mendes, 
Cecília Meireles, Arnaldo Estrela ou 
Saudade Cortesão. Os outros núcleos 
são dedicados à guerra, aos trabalhos, 
nomeadamente de ilustração, que 
fizeram na época, para sobreviver, e à 
intimidade do casal, com ambientes do 
ateliê e retratos dos dois. “E há sempre 
pretextos para novas exposições com 
peças menos vistas e ainda temos 
muita coisa inédita, sobretudo obras 
em papel”, garante ainda.

Heróis, Povo e Paisagem Chilena, com 
curadoria de António Pinto Ribeiro, 
comissário de Lisboa Capital Ibero-
Americana de Cultura 2017, apresenta 
um conjunto de seis dezenas de foto-
grafias - retratos de artistas, políticos, 
intelectuais, paisagens, manifestações - 
que recuperam uma visão da sociedade 
chilena durante os três anos do governo 
de Salvador Allende, registada por 
Armindo Cardoso. As imagens foram, 
de resto, resgatadas ao conjunto de 
negativos que o fotojornalista por-
tuguês enterrou no jardim da Quinta 
Normal, em Santiago do Chile, a seguir 
ao golpe de Pinochet, e posteriormente 
recuperadas pelo adido cultural francês. 
Armindo Cardoso, nascido no Porto em 
1943, exilou-se em França, por motivos 
políticos, em 1965. Casado com uma 
chilena, seguiria para o Chile, em 1969, 
onde trabalhou como fotojornalista e de 
onde teve que fugir após o golpe. 

O MASVS apresentará, ainda 
integrada na Capital Ibero-Americana, 
em julho, uma exposição do fotógrafo 
brasileiro Geraldo Barros.J

La Baie de Rio (1943), de Vieira da Silva

Maria Leonor nunes
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 Chama-se Cinema, mas o filme 
que exibe é o do relacionamento 
humano, “do que rodeia as 
pessoas e faz com que se vão 
agredindo e defendendo, mesmo 
sem terem esse objetivo”, 
segundo diz ao JL o encenador 
Pedro Carraca. Estreia a 19, no 
Pequeno Auditório da Culturgest, 
em Lisboa. É o novo espetáculo 
dos Artistas Unidos, com 
interpretação de Rita Cabaço, 
António Simão, Bruno Huca e 
Pedro Gabriel Marques.

Com Cinema, a dramaturga 
norte-americana Annie Baker foi 
distinguida com o Obie Award e 
o Prémio Pulitzer em 2014. Foi 
Francisco Frazão, programador 
da Culturgest, e que fez a 
tradução, que convidou Carraca 
a encenar a peça. “Ao lê-la, senti 
que não sabia bem como a fazer, 
porque está cheia de tempos, 
pausas e tensão nas pausas e 
estou habituado a textos mais 
rápidos, com outro ritmo”, diz. A 
dificuldade fez-se desafio e criou 
o espetáculo procurando que “as 
pausas fossem tão preenchidas 

Cinema estreia na Culturgest

quanto as palabras, sem sublinhar 
nenhum dos temas para manter 
a subtileza". Tanto mais que o 
seduziu particularmente o modo 
como Cinema aborda “todos os 

grandes temas da atualidade: o 
sexismo, o racismo, a economia, 
as relações entre as pessoas, 
mas como se não se falasse de 
nada”. “Se realçasse um ou outro 

Cinema (enc. de Pedro Carraca) valeu à autora, a norte-americana Annie Baker, o 
Pulitzer de 2014

dos temas, perderia a vida das 
personagens e logo a humanidade 
da peça”.

O teatro de Cinema é 
uma plateia vazia, de um 
cinema de província, onde 
dois arrumadores varrem as 
pipocas que restaram de uma 
sessão. “No meio da sua ação 
quotidiana que é uma espécie 
de purgatório, porque todos os 
dias a sala está suja depois das 
sessões e eles voltam a fazer 
o mesmo, vão desenrolando 
os seus dramas, que refletem 
muito do que se passa na 
sociedade”, adianta ainda o 
encenador. “E uma das coisas 
que acho mais interessante na 
peça é a forma como fala sobre 
a incomunicação, como pessoas 
que se dão bem e até gostam 
umas das outras não conseguem 
comunicar. Ou seja, como na 
vida, tendo as nossas razões, não 
nos conseguimos pôr no lugar 
do outro e aceitar que também 
tem a sua razão. Isso é atual 
e mundial”. O mesmo é dizer 
que “as palavras fazem com 
que falemos uns com os outros, 
mas nem sempre conseguimos 
fazer-nos entender”: “Às vezes, 
estamos demasiado fechados na 
nossa realidade para estabelecer 
a comunicação com o Outro”.

Escrita há três anos, por 
uma dramaturga na casa dos 

30, a peça não podia ter um 
lastro mais contemporâneo. E 
Pedro Carraca prefere os textos 
atuais. “Estão a refletir sobre as 
coisas sobre as quais também 
reflito na minha vida. Não 
quer dizer que os textos mais 
antigos também não o façam, 
mas de forma diferente”, 
justifica. “Essa é, de resto, uma 
aposta dos Artistas Unidos: 
tentar representar os autores 
que estão a escrever hoje e a 
pensar connosco o mundo em 
que vivemos. Isto embora, 
nos últimos anos, tenhamos 
seguido duas linhas paralelas, 
com os ciclos de clássicos 
contemporâneos, como Harold 
Pinter ou Tennessee Williams”.

Cinema não deixa de pôr em 
cena também a relação com 
os espetadores e de ser uma 
homenagem ao próprio cinema. 
Mas, faz notar o encenador, é 
curioso que tendo uma escrita 
muito cinematográfica e 
assumindo que muitas das suas 
referências vêm do cinema, Annie 
Baker nunca aceitou vender os 
direitos das suas peças para o 
cinema e quer realmente escrever 
para teatro”.

Até 23 na Culturgest, Cinema 
segue depois para o Teatro da 
Politécnica e ficará em ‘exibição’ 
de 3 de maio a 3 de junho.J MARIA 
LEONOR NUNES

 Quando se assinala uma 
década sobre a morte do poeta e 
pintor surrealista, Torres Novas 
apresenta a exposição Mário 
Cesariny, um Desmesurado Desejo 
de Amizade. Uma homenagem 
que se desdobra por dois espaços 
da cidade.

No Museu Municipal Carlos 
Reis, é possível desvendar 
a interioridade da casa e do 
ateliê de Cesariny, captada pela 
objetiva de Duarte Belo. São 
oito fotografias do acervo da 
Fundação Cupertino de Miranda, 
em Vila Nova de Famalicão, e a 
diretora do museu, Margarida 
Moleiro, destaca o caráter 
documental e biográfico das 
imagens, a “excentricidade da 
escolha dos objetos no ateliê e a 
beleza no meio do caos daquilo 
que podemos designar como o 
lugar do artista”. Do fotógrafo, 
sublinha a “excelência do olhar, 
a luz/sombra, a delicadeza na 
captura das imagens, mesmo 
em movimento”. Além das 
fotografias de Duarte Belo, dá-
se a ver uma portada do ateliê, 
pintada por Cesariny.

Na galeria Neupergama, por 
seu lado, vão estar expostos 20 
pinturas e três objetos, uma 

Uma homenagem a Cesariny em Torres Novas

seleção que procurou juntar 
“obras menos vistas”, como 
adianta ao JL Célia Cardoso, 
diretora da galeria há seis anos, 
depois da morte do fundador, 
seu pai, José Carlos Cardoso. 
A mostra tem subjacente, 
aliás, a relação de “profunda 
cumplicidade” que existiu entre 
o poeta e pintor surrealista e o 
galerista. 

Uma amizade que não terá 
começado da melhor maneira, 
como recorda a galerista, mas 
que nos últimos anos da vida de 

Cesariny se fortaleceu. O seu 
caráter “rebelde" terá acolhido 
bem a “informalidade” que era 
prática de José Carlos Cardoso 
que, por exemplo, abominava 
o termo “vernissage” e sempre 
pugnou fazer simplesmente 
inaugurações. Um pormenor, 
adianta ainda, que não deixava 
de agradar ao pintor, tal como 
o caráter de “tertúlia” das 
ditas inaugurações. Lembra, 
a propósito, a grande mostra 
que o pai fez para celebrar os 
47 anos de pintura de Cesariny, 

que acabou com um jantar de 
migas e febras na brasa, feito 
pela avó materna, em que ela 
própria andou a servir o vinho, 
até que a irmã do artista disse 
para não se cansar mais e 
simplesmente pôs o garrafão 
em cima da mesa para que 
todos se servissem.

Estavam presentes Artur 
Bual, Lima de Freitas e Francisco 
Relógio e, honrando o gesto 
surrealista, com o homenageado, 
fizeram um cadavre exquis, 
hoje um emblemático ícone da 

Os dois núcleos da exposição No Museu Carlos Reis, a casa e o ateliê de Cesariny pela objetiva de Duarte Belo; na Galeria 
Neupergama, 20 pinturas e três objetos

Neupergama. Por tudo isso, a 
diretora da galeria, fundada 
há 37 anos no centro histórico 
de Torres Novas, assevera que 
Mário Cesariny não era uma 
visita habitual da casa, mas uma 
“presença constante”. As obras 
agora expostas, todas da coleção 
da galeria - a “salgadeira”, como 
lhe chamava o galerista -, são 
uma forma de recordá-lo, para 
que se “continue a falar dele e a 
ver a sua obra”, sublinha ainda.

Para a diretora do museu, 
é como “apresentar um velho 
amigo da terra que anda em 
viagem e que agora regressa 
com novidades, provocações e 
cheio de emoções”. Daí que Um 
Desejo Desmesurado de Amizade 
seja “algo especial", mas que 
se “inclui perfeitamente no 
espírito do trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo museu: 
novidade, conhecimento, 
envolvimento da comunidade 
e estímulo à participação dos 
cidadãos, ao entusiasmo pela 
arte e pela vida”. A exposição 
fica patente ao público até 11 de 
junho, dia em que será exibido 
o filme Autografia, de Miguel 
Gonçalves Mendes sobre Mário 
Cesariny. J MLN
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na emblemática imagem do 
gato simbolizando o mistério 
do inconsciente (Sem título, 
1976). A verdade oculta-se em 
véus ou sudários entre sombras 
e o esplendor de míticos sóis. A 
verdade, avesso de uma vida, de 
uma realidade, inconsistentes, 
frágeis, incertas como vaga-
lumes. Rastos, traçados 
coloridos, vertiginosos, de uma 
ausência, emergência cintilante 
e sombria.

Os objetos, as figuras, como 
sempre, são já o seu vestígio, 
halo de uma contemplação 
anunciada, ressonância, infinita 
memória do instante. Passado, 
presente e futuro estremecem 
no único berço das formas. 
Vida anterior, interior, futura. 
A existência é uma fronteira 
entre margens movediças. O 
olhar devolve-nos um duplo 
nublado, levemente distorcido. 
Paisagens de uma harmonia 
perdida, habitat delicioso velado 
pela melancolia, oásis de uma 
felicidade fugitiva, prometido 
paraíso. Alquímico encontro 
com uma essência luminosa 
de uma anima fulgindo entre 
sombras, irradiando a oculta 
beleza dos sonhos verdadeiros, 
de uma vida sensível, luxuosa, 
colada à teia do visível, pérola 
cintilante e ignorada. Ilha 
de ouro, sol oscilante num 
oceano de brumas vivas. A 
viagem trágico-marítima 

Noronha da Costa
Écran do imaginário

 Com o título Isto não é só 
um écran, Noronha da Costa 
apresenta na Fundação Medeiros 
e Almeida em Lisboa, numa 
exposição comissariada por 
Bernardo Pinto de Almeida, 50 
anos da sua pintura (1967-2017) 
representados por 35 obras 
da sua coleção particular, das 
suas pinturas de juventude à 
atualidade. 
      Bem patente fica uma vez 
mais a originalidade de um dos 
artistas mais emblemáticos 
da segunda metade do século 
XX português, criador de 
uma estética centralizada na 
problemática da imagem já 
presente nos seus primeiros 
trabalhos, colagens em que 
explorava imagens duplas 
e ambíguas. Uma incursão 
na poética de objetos (nos 
anos 60), representada na 
atual mostra deu forma a um 
espaço surrealizante que teria 
continuidade na sua pintura 
definida por José Augusto 
França como uma "situação 
neorromântica que vai às fontes 
fantasmagóricas do surrealismo 
(...) e constitui uma 'irrealização 
do real' de profunda consciência 
moderna”. A sua modernidade, 
hoje reafirmada, está 
precisamente na sua capacidade 
de interrogar as fontes do visível 
refazendo-o segundo o modelo 
do invisível e encarando-o 
como ponto de partida de uma 
experiência intelectual, sensível 
e onírica.

Maurice Merleau-Ponty 
desenvolve questões implícitas 
nesta abordagem do visível e 
do invisível, dos seus limites e 
imbricações, caracterizando a 
autonomia da imagem face ao 
real e a dialética entre o que 
considera o "plano projetivo da 
pintura "e o espaço real do nosso 
quotidiano". Estabelecendo uma 
dialética entre o mundo sensível 
e o universo do pensamento em 
relação com o fantasma de uma 
outra experiência “que não se 
ligaria a coisa alguma”.

O mar na pintura de Noronha 
da Costa afirma-se como um 
ícone privilegiado do real e 
ao mesmo tempo como um 
écran que espelha a intimidade 
misteriosa do homem e da 
natureza. A sua imagem na 
pintura do artista e nas pinturas 
apresentadas nesta exposição 
não surge como um duplo 
mnésico da perceção, mas 

guarda os seus traços, vestígio 
não apenas de uma ausência, 
mas de uma presença audaciosa, 
entre o ser e o aparecer. O real 
está carregado de mistério, de 
um maravilhoso que é a semente 
prodigiosa das virtualidades 
do ser e do espaço, do espaço 
do Ser. Imagem cometa do 
imaginário, refletindo-se num 
limbo noturno ou diurno, écran 
de um questionamento infinito, 
capaz de propiciar a aparição e 
que é portanto muito mais do 
que um écran. 

"A cor brilha e só quer 
resplandecer" (Heidegger), 
brilha uma vez mais com 
a cintilação de uma luz 
que fascina e recusa outra 
aproximação que não seja 
a da palavra poética, como 
a de Maria Zambrano: "Cor 
nublada como o véu da vida: 
tempo, luz refletida pela cor, 
corporeidade ainda subtil.” 
"Sfumatos", duplicações da 
imagem manipulável, abrindo 
repentinos rasgões, evocação 
de Lucio Fontana, aberturas 
brancas, janelas para um vazio 
onde transparece a plenitude 
do desejo, sua pura revelação. 
Variações em ritmos verticais 
que Bernardo Pinto de Almeida 
relaciona com Clyfford Still 
e Barnett Newman (S/ Título 
2016).

O conjunto que podemos 
apreciar na atual exposição 
abre-nos hoje de novo o rumo 
de uma pesquisa do visível 
como limiar e ícone do invisível 
que se adivinha na repetição 
fantasmática das imagens. A 
alusão a Alice (“Alice perdida no 
universo de Werner Schroeter”, 

1975) é um índice dessa travessia 
que é também a do universo 
da pintura (cf. S/ Título, série 
Vermeer, 1970). Pintura esfinge 

(“Série Histórias Trágico-
Marítimas”, 1969) é a da alma 
que se aventura nos profundos 
oceanos do inconsciente em 
busca das fontes arquetipais do 
conhecimento. 

Da noite levanta-se a aurora 
do espírito, pois é da vida do 
espírito que se trata. Do espírito 
das formas, das formas do 
espírito. Sóis dourados ardem 
sobre as cinzas de uma claridade 
boreal. Espraia-se o olhar da 
memória, entre a perceção 
e o sonho lacunar, cheio de 
ausências vivas de presenças 
fulgurantes e imprevistas. 
Jogos, velaturas, encenações 
infinitas com os aspetos de 
um real que transparece das 
malhas da pura evocação, poesia 
silenciosa e viva. Isto não é real 
diz esta pintura, isto é um écran. 
Mas também: isto é real, isto 
não é só um écran, mas a pura 
essência do real, não visto, mas 
sentido num espaço interior, 
anterior, capaz de cristalizar 
o instante onde eternamente 
explodem as ondas de uma vida 
primeira. J

Isto não é só um écran, Noronha 
da Costa - 50 Anos de Pintura 
(1967-2017). Casa-Museu 
Medeiros e Almeida. Rua Rosa 
Araújo, 41, Lisboa. Segunda a 
sexta, das 13h às 17.30h, sábado 
das 10h às 17.30h. Encerra ao 
domingo. Até 22 de abril.

Pintura de Noronha da Costa

Maria João Fernandes
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TEATRO
Helena Simões

CINEMA
Manuel Halpern

O mesmo acontece com A Mulher de 
Quem se Fala (1954), o terceiro filme que 
se estreia agora, em que a arquitetura 
de interiores é preponderante. É o único 
que se passa na contemporaneidade do 
realizador, ou seja, nos anos 50. No cen-
tro do plano está uma casa de gueixas, 
em Kyoto, explorada por uma mulher 
afetuosa, que deu à filha a hipótese de 
estudar e ter uma vida diferente. Só 
que o trabalho da mãe, como marca de 
destino, acaba por condicionar terri-
velmente a sua vida amorosa. Há assim 
aqui um outro tipo de crueldade.

Já não é uma crueldade física, mas 
é violentamente moral (como mais à 
frente, de uma forma distinta, se verá 
em A Rua da Vergonha). Em A Mulher 
de Quem se Fala, há também uma 
realista denúncia das desigualdades 
sociais em que se constrói a sociedade 
patriarcal e feudal japonesa, que, apa-

Mizoguchi de novo em sala
Todo o amor será castigado

 A partir deste mês celebra-se em sala 
a obra de um dos  grandes mestres do 
cinema mundial: nove filmes de Kenji 
Mizoguchi voltam a poder ser vistos 
entre nós, em cópias restauradas. A 
Leopardo filmes prossegue assim o seu 
louvável trabalho de repor obras de 
grandes realizadores. Já o houvera feito 
com Bergman, Rosselini, Satyajit Ray, 
Eisenstein e os grandes realizadores 
russos, etc…

Kenji Mizoguchi completa, com Ozu 
e Kurosawa, a tríade sagrada do cinema 
japonês. Clássicos incontestáveis que 
influenciaram sobremaneira o cinema 
ocidental. Mizoguchi impressiona tanto 
pelos seus longos travelings, como pelos 
enquadramentos firmes e seguros, 
onde explora não só a tensão teatral das 
personagens como também a paisagem 
e a magnífica arquitetura de interio-
res japonesa. Há um certo sentido de 
meditação, de tempo que não se acelera, 
recuperando uma sabedoria ancestral, 
mesmo quando o retratado é de uma 
crueza e violência atroz. Nos filmes 
históricos, Mizoguchi não se subtrai 

por artefactos, nem aligeira a atrocida-
de: filma o horror sem hesitações nem 
adornos enfáticos.

Tal é claro em Contos de Lua Vaga 
(1953), um dos três filmes que se estreia 
agora, obra-prima vencedora do Leão 
de Prata em Veneza, que aborda o Japão 
durante a guerra civil do século XVI. 
Uma das cenas mais violentas dá-se 
quando um soldado, meio louco meio 
moribundo, espeta a sua lança numa 
mulher foragida, que carrega o filho 
bebé às costas. A mulher levanta-se e 
cai, levanta-se e cai, levanta-se e cai. 
Nunca o cinema penetrou tão fundo na 
condição humana. De um lado a cruel-
dade sádica de um homem sem réstia de 
humanidade tomado pela loucura indis-
tinta do ódio; do outro o amor infinito 
de uma mãe que insiste em sobreviver, 
contrariando as leis da natureza, para 
assim salvar o seu filho. De uma im-
piedosa perspetiva realista, Mizoguchi 
não nos deixa desviar o olhar. Contos 
de Lua Vaga, com cenários magníficos, 
travelings penetrantes, é um filme sobre 
a sobrevivência em situações limite, 

num contexto de guerra, em que a vida 
humana deixa de ter valor.

Se Contos de Lua Vaga nos faz olhar 
sobre os extremos da barbárie em tem-
pos de guerra, Os Amantes Crucificados, 
passado no século XVII, confronta-nos 
com a violência extrema em tempos de 
paz. Em que a moral adquire os mais 
radicais contornos de lei, determinando, 
de certo modo, que todo o amor será 
castigado. É o que acontece com Osan, 
que se apaixona e foge com o seu criado 
Mohei, afrontando o marido e a pena 
máxima para os amantes, a morte por 
crucificação. Mizoguchi não se limita a 
explorar esta absurda crueldade desti-
nada àqueles que se amam, dá hipótese 
de escolha aos amantes,  transformando 
assim um filme com contornos cruéis 
numa autêntica ode ao amor. Todo o 
amor será castigado, mas o amor é mais 
forte do que a morte, pelo que sem amor 
não vale a pena viver. Formalmente, 
mais do que os cenários estonteantes de 
Contos de Lua Vaga, Mizoguchi explora 
os interiores recortados, e os jogos de 
sombras, das casas senhoriais japonesas.

rentemente, não mudou de estratégia, 
apenas aligeirou os métodos, desde  o 
século XVII. No filme é construído um 
invulgar triângulo amoroso, envol-
vendo mãe e filha. Curiosamente, 
apesar de não existir a violência física 
de Os Amantes Crucificados, a tese 
de fundo acaba por ser bastante mais 
negativa. Não há qualquer intenção de 
glorificar ou eternizar o amor, tudo 
que sobra é desilusão, sofrimento. 
O amor é um guerreiro furioso, com 
farda de médico, as vítimas são as 
mulheres.

Este ciclo, que aborda apenas uma 
parte ínfima da filmografia de Mizogu-
chi, seguirá nos próximos meses com 
Festa em Gion (1953), A Senhora Oyu 
(1951), A Imperatriz Yang Kwei Fei (1955), 
O Intendente Sansho (1954), Rua da Ver-
gonha (1956) e O Conto dos Crisântemos 
Tardios (1939). J

Os Amantes Crucificados, de Kenji Mizoguchi Vale a pena ver ou rever o grande 
cinema japonês

 Com mais de 50 anos de produção 
teatral contínua, o Teatro Experimental 
de Cascais – TEC, sob a direção de 
Carlos Avilez, continua a surpreender 
pela extrema acuidade na escolha de 
repertório e sua concretização em cena. 
Desta vez, com Splendid’s (1948), de 
Jean Genet (1910-1986), autor maldito 
e controverso, que a destruiu pois a 
considerava menor. Quis o destino que 
uma cópia do texto tivesse sobrevivido e 
sido editada 45 anos depois, e estreada 
apenas em 1994, na Schaubühne de 
Berlim; a estreia portuguesa pelo 
Teatro da Cornucópia, com tradução e 
encenação de Luís Miguel Cintra, teve 
lugar um ano depois, em 1995. Agora, 
e em boa hora, o TEC revisita-a e vem 
revelar Splendid’s cada vez mais atual na 
sua demanda pela problematização das 
imagens construídas e definitivamente 
fechadas na sua significação e 
pela consagração da sociedade do 
espetáculo.

O argumento da peça parece tirado 

de um filme policial: um bando de 
gangsters encontra-se barricado no 
último andar de um hotel de luxo, 
o Splendid’s, cercado pelas forças 
policiais e por uma multidão à espera 
de um desenlace sangrento e, claro, 
pelos repórteres, cujos relatos são 
escutados pelos criminosos. Corta-
ram-lhes a água, a luz, quase sem 
munições e menos de duas horas de 
vida. E é justamente durante esse curto 
espaço de tempo que acompanhamos o 
gangue de sete criminosos no ensaio da 
sua morte, como se de um espetáculo 
se tratasse. É o teatro dentro do teatro, 
como sempre em Genet, e, neste caso, 
muito próximo de As Criadas onde as 
protagonistas ensaiam a morte da pa-
troa. Mas não é só a unidade de tempo 
que se verifica nesta peça, são também 
a de espaço e a de ação, a sinalizar a 
dimensão trágica e ritualista do drama.

Carlos Avilez é profundo conhe-
cedor de Genet, desde o momento 
fundador da apresentação do polé-

mico autor em Portugal, em 1972, na 
mítica encenação de As Criadas pelo 
argentino Víctor Garcia, justamente no 
TEC, no que constituiu um momento 
marcante para os fazedores de teatro. 
Avilez iniciou o seu ciclo Genet há 
trinta anos, com a estreia em Portugal 
de O Balcão, em 1987, a que se seguiu 
Alta Vigilância e Os Biombos, em 1993 
e depois Os Negros, em 1999.

Esta é, assim, a sexta incursão de 
Avilez na poética de Genet, e é bem 
visível o seu fascínio por este autor 
fundamental na história do Teatro, e a 
sua desenvoltura e a da equipa criativa, 
desde logo nas opções cenográficas, 

Com exceção da jornalista, um 
elenco exclusivamente masculino que, 
para além de dar voz a uma disputa de 
poder entre as duas fações confronta-
das, executa com mestria um bailado 
desesperado, uma “mascarada” plena 
de ironia e de sarcasmo, uma quase pa-
ródia sobre os temas da traição, da soli-
dão e da morte. E se o elenco, de facto, 
se organiza como um só corpo teatral, a 
criar uma atmosfera saturada de insani-
dade mortal e de rituais eróticos, toda a 
poesia de Genet está presente em cenas 
de grande beleza, nomeadamente, a en-
trada dançante do par Bob/Bravo (Filipe 
Duarte/João Jesus), a violência contida 
na relação corpo/metralhadora de Rit-
ton (Renato Godinho) ou a fantasia do 
travesti-noiva de Jean (José Condessa) 
a evocar a jovem e bela herdeira feita 
refém e depois assassinada.

Entronizando sem falsos pudores a 
marginalidade, o crime, a traição e o 
desejo, eis uma obra-prima do teatro 
do século XX num espetáculo de rigor 
e brilhantismo. J

› SPLENDID’S
 de Jean Genet, Tradução e dramaturgia Miguel Graça, 
Encenação Carlos Avilez, Cenário e Figurinos Fernando 
Alvarez, Coreografia de dança Natasha Tchitcherova, 
Coreografia de luta David Chan, Desenho de som 
Hugo Neves Reis, com Filipe Duarte, Henrique 
Carvalho, João Jesus, José Condessa, Miguel Amorim, 
Pedro Russo, Renato Godinho, Rodrigo Trindade e 
Teresa Côrte-Real. Produção TEC.

Teatro Municipal Mirita Casimiro, de quarta a 
sábado às 21h30 e domingo às 16h. Até 14 de maio.

Splendid’s no TEC 

Splendid’s de Jean Genet no TEC com encenação de Carlos Avilez

de um espaço rodeado de espelhos, a 
referenciar o mundo ilusório tão caro 
a Genet, bem como a experiência da 
máscara como marca identitária e do 
processo de construção das imagens 
sempre fantasmagóricas. Os cande-
labros, os brocados e as tapeçarias 
conotam o luxo do hotel, assim como 
os fraques que todos os atores vestem, 
criminosos elegantes e de boas-ma-
neiras; o altar a significar a vertentente 
ritualista e icónica, bem como a sele-
ção musical, tudo converge para um 
contexto dramatúrgico essencial  que 
almeja decifrar um texto hermético, 
claustrofóbico e discursivo.
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CLÁSSICA

 Toda a obra de António Pinho Vargas im-
põe pensamento, reflexão constante, noção 
da realidade, compreensão do que de mais 
humano existe, essa inquietação. Magnifi-
cat, para coro e orquestra, enquadra-se no 
conjunto de composições em que Pinho Var-
gas leva mais longe essa reflexão – e nunca é 
pequena. A obra surge agora em disco com 
De Profundis, para coro a capella, peça sen-
sivelmente contemporânea do Magnificat. A 
edição verifica-se cerca de quatro anos após 
a sua conceção e as pouquíssimas – uma, 
duas – audições em público. 

Magnificat, um dos mais conhecidos e 
interpretados textos de inspiração maria-
na, tem origem no Evangelho segundo São 
Lucas. Nesta obra, composta para os 20 
anos da Culturgest, Pinho Vargas “cola-se” 
decididamente ao texto, interpelando-o 
instante a instante, com todas as “forças 
em jogo”. A expressão, aliás, é do próprio 
compositor, nas notas que acompanham o 
CD. Uma dessas forças, escreve, é o próprio 
texto. “Do n.º 1, A minha alma glorifica o 
senhor, até ao n.º 5, o Magnificat [oferece] 
várias formas de agradecimento e exal-
tação de Maria”, pela sua gravidez. “No 
entanto, a partir do n.º 6, Fecit potentiam, 
há uma mudança de caráter, de direção 
no texto do Evangelho de São Lucas”, que 
passa a fazer “a descrição e o elogio da ação 
divina no mundo”. Por outras palavras, 
torna-se numa narrativa do Poder de Deus. 
E esse poder traduz-se necessariamente no 
derrube dos poderosos e na exaltação dos 
humildes: “Aos famintos encheu de bens e 
aos ricos despediu de mãos vazias”, lê-se 
no Magnificat. O ponto de viragem do texto 
é também determinante na parte musi-

cal – a imensa força em jogo. Se estivés-
semos perante um ‘puzzle’ – um ‘puzzle’ 
fascinante desde o primeiro momento –, 
a imagem final começaria a ser percetível 
aqui. Tornam-se claros os pontos de refe-
rência, os lugares onde se regressa, onde 
novas perspetivas se desvendam, onde 
o peso de cada palavra se afirma. Pinho 
Vargas tudo traduz na composição. Tudo 
está no seu devido lugar, a orquestra e o 
coro interpelando-se, tudo é escrita, tudo é 
pensamento. 

A obra data dos anos da crise, do seu 
apogeu, dos cortes dos ordenados, do 
aumento de impostos. O Magnificat – este 
Magnificat – não tem por isso o caráter cele-
brativo habitual. Mas parece consubstanciar 
em si séculos dessa sublime inquietação, 
a que nenhum Magnificat pode ser alheio. 
Não termina na “Glória”, não se inicia com 
a exaltação. Pinho Vargas concebeu aquilo a 

que chama uma “moldura”, um Introitus 
instrumental, com cerca de um minuto, e 
um Exodus mais longo, para o início e o final 
da peça, que jogam com elementos comuns, 
mas com diferentes pontos de referência, 
em termos de escrita. Trata-se de “uma 
música diversa de todos os andamentos 
que envolve do ponto de vista formal toda 
a peça”, marcando-a com “uma espécie de 
angústia de temor latente”, como reconhece 
o próprio compositor, que apela à expressão 
do crítico Augusto M. Seabra, caracteriza-
dora da sua obra. Assim, no final o “Gloria, 
não é propriamente um Gloria”, escreve Pi-
nho Vargas. “Tem consigo uma interrogação 
poderosa na música. O Coro canta ‘Glória’, 
mas a música, no seu todo, interroga o 
que é dito e cantado pelo Coro em piano e 
pianíssimo”.

Sair deste quadro para a introspeção de 
De Profundis faz todo o sentido. Parte-se 
do abismo para o poder libertador de todas 

as injustiças. Composto para coro a capella, 
o De Profundis surge em sequências con-
trastantes entre si. A reflexão que antes se 
impunha entre o coro e a orquestra, situa-
-se agora entre as vozes, verso a verso.

O Coro Gulbenkian e a Orquestra Metro-
politana, com o maestro Cesário Costa, pro-
tagonizam o Magnificat, o Coro Gulbenkian, 
dirigido pelo maestro Paulo Lourenço (desti-
natário da obra), interpreta o De Profundis.

Esta edição (pela Warner, e com um 
‘booklet’ que inclui textos de apresentação 
em português e inglês) torna acessível, 
em disco, um corpo importantíssimo da 
obra de António Pinho Vargas. Há Requiem 
e Judas, Os Dias Levantados e Versos e 
Nocturnos (Naxos), Monodia – Quase um 
Requiem (Warner), Outro fim (Culturgest), 
Step by Step (Jazz ao Centro). O Hot Clube 
de Portugal publicou igualmente, no início 
deste ano, A Dança dos Pássaros, “a música 
de António Pinho Vargas”, pela sua própria 
orquestra – o que também é de celebrar.

Mas fazem falta Onze Cartas (2011) e os 
concertos para Violino (2015) e para Viola 
(2016), estreados nos dois últimos anos 
(e o último, ao ar livre, em Lisboa, sob 
a perturbação de outros espetáculos na 
proximidade). Fazem falta “Six portraits 
of pain”, canções sobre António Ramos 
Rosa e Albano Martins, tantas mais. Faz 
falta a possibilidade de ouvir e, sobretudo, 
de voltar a ouvir, e de ouvir em diferentes 
interpretações, uma e outra vez. Fazem 
falta outros compositores e as suas obras. E 
é possível dizê-lo, até ao esgotamento.
A origem das gravações deste disco 
enquadra-se neste cenário: vêm das apre-
sentações ao vivo, na Culturgest (Magnifi-
cat), em 2013, e da interpretação na Escola 
Superior de Música de Lisboa (De Profun-
dis), no ano passado. 

António Pinho Vargas bateu-se sempre 
pela edição de todos os seus discos. E esse 
é outro dos seus maiores feitos. J MARIA 
AUGUSTA GONÇALVES

A sublime inquietação

› Coro Gulbenkian, Orquestra 
Metropolitana, maestros Paulo 
Lourenço e Cesário Costa
ANTÓNIO PINHO VARGAS, 
MAGNIFICAT, DE PROFUNDIS
CD Warner

compromisso entre músicos-
produtores, entre um mestre 
e um discípulo. O encontro-
se faz-se inevitavelmente a 
meio caminho. O resultado é 
deslumbrante. Não, apenas por 
sugestão, Altar é porventura o 
melhor álbum dos The Gift, com 
os mais brilhantes pormenores. O 
disco, inequivocamente eniano, 
está pelejado de magníficos 
pormenores, logo desde o primeiro 
e muito simples tema de abertura, 
I Loved it All, com a voz de Sónia 
Tavares sobre um teclado simples, 
ao single Big Fish, uma grande 
canção, universal, que merece 
chegar aos ouvidos do mundo. 
Aliás, a primeira parte do disco é 
fortíssima, com uma das melhores 
canções,Clinic Hope, e Love Without 
Violins, que tem um maravilhoso 
epílogo, com Eno a evocar o seu 
tempo de Talking “Eno” Heads. 
Se Brian Eno é o Rei Midas da 
produção musical, Ritual é pura 
alquimia.

› The Gift
RITUAL
La Folie
MANUEL HALPERN

produtor para Eno não é pura e 
simplesmente alguém que ajusta 
os botões em estúdio para que o 
som fique mais límpido. É alguém 
que intervém diretamente nos 
arranjos, com ideias fortes e 
marcantes, que não se esgotam 
na captação de som, entrando 
claramente no campo da criação. 
Assim este Ritual é feito de um 
ponto de encontro entre a matéria 
prima da banda de Alcobaça e a 
máquina transformadora de Eno, 
um trabalho simultaneamente 
de colisão e confluência. Indo 
Eno até mais além, envolvendo-
se no processo de composição, 
assinando alguns temas. Assim 
pode dizer-se que os The Gift 
não só são produzidos por Eno, 
como interpretam inéditos da 
sua co-autoria.Tudo isto torna-se 
ainda mais interessante sabendo 
que Nuno Gonçalves, o cérebro 
da banda, é por excelência 
também um produtor. Ou seja, 
no som dos The Gift sempre 
teve um peso preponderante 
o ágil e criativo trabalho dos 
arranjos, muito para além da pura 
criação melódica propriamente 
dita. Há assim também um 

› Francisco Sales
MILES AWAY
2017 Uguru, 36’

ANDRÉ PINTO

POP

O fator Eno
 Ser produzido 

por Brian Eno 
é o sonho de 
qualquer banda
 de pop-rock 
mundial, do 
Burkina-Faso à 
Nova Caledónia. 

O facto dos alcobacenses The Gift 
terem atingido tal propósito não 
é algo de somenos importância. 
Logo à partida, é sinal de um certo 
reconhecimento internacional, 
nos meios alternativos, do trabalho 
que a banda de Nuno Gonçalves, e 
uma rampa para uma ainda maior 
internacionalização. Brian Eno, 
músico e produtor, deixa sempre 
claro, em todos os trabalhos em 
que se envolve, uma componente 
autoral. Ou seja, tal como em 
Phil Spector (mas sem usar os 
mesmos métodos), o conceito de 

guitarra parece inatacável. Os 
problemas surgem, acima de tudo, 
ao nível dos conteúdos, que são 
quase irrisórios. O passado jazz 
de Sales é agora uma miragem 
longínqua e estamos bem mais 
perto da música new age. Esse 
estreitamento de género, que não 
é um mal em si mesmo, leva a 
que o problema da música fique 
mais agudo. Os ambientes são um 
pouco melancólicos ou de fuga, 
mas é um alheamento infeliz. Se 
a intenção é fugir, então devemos 
ter um sítio para ir. E estas músicas 
parecem não ir a lugar nenhum, 
simplesmente não evoluem para 
nenhuma direção. Não fazem mal 
a ninguém e se calhar até curam, 
no sentido em que conseguem 
impor um ambiente relaxante. O 
som é cristalino e consegue-se 
o efeito pretendido, de construir 
canções de embalar. Mas a procura 
de simplicidade e da essência das 
coisas, conduziu aqui a falta de 
densidade, a falta de conteúdo. 
Apetece dizer que Francisco Sales 
faz tudo bem, só falta ter música 
para tocar. Miles away não é um 
mau disco, é apenas um pouco 
apático.  

JAZZ

Objetivo: relax
 Será que é 

insultuoso 
considerar este 
disco bom para 
ser tocado em 
salas de espera? 
E no stress 
do trânsito? 

Em princípio, toda a música 
deve ser apropriada ao ambiente 
que se quer ilustrar, pode ser 
convivial, meditativa, íntima, 
para massas, etc. Francisco 
Sales, guitarrista e compositor 
parece ter aqui, neste que é já o 
seu segundo disco, um objetivo 
muito claro: descontrair o ouvinte. 
E é música de chill out acústica 
que apresenta, com uma batida 
suave, mas sem o lado eletrónico. 
As composições não puxam 
propriamente pela imaginação 
mas, não sendo surpreendente, 
a previsibilidade da música leva 
de facto ao relaxamento. E isso é 
um ponto favor, quanto à eficácia. 
Há outros: a qualidade técnica da 
gravação; a produção também 
é ótima; e a própria técnica à 

António Pinho Varga
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a l M a d a

Teatro Municipal Joaquim Benite
Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
E Marta Moura: Between
5ª A SÁB., DAS 19H ÀS 21H30; DOM., DAS 15H

ÀS 19H30. EM DIAS DE ESPETÁCULO A PARTIR DAS 19H

até 25 de junho
T Um Espetáculo
Encenação de Elisabete Martins. Interpretação
de Bruno Martins e Glória Fernandes.
15 de abril – 21h30
T Migrantes
De Matéi Visniec. Encenação de Rodrigo 
Francisco. Interpretação de Adriano Carvalho,
Elias Nazaré, João Cabral, entre outros.
Conversas com o público: 22 de abril, às 18h.
4ª A SÁB., ÀS 21H30; DOM., ÀS 16H

21 a 28 de abril e 3 a 14 de maio
T O Fantasma das Melancias
Textos de Claeyssen, Espina e Acuña. 
Encenação de Teresa Gafeira. Interpretação 
de João Farraia, Pedro Walter e Vera Santana.
22 de abril – 16h
23 de abril – 11h
M Fernando lopes-Graça
Pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e Coro 
do Teatro Nacional de São Carlos, sob a direção
do maestro e pianista João Paulo Santos e com 
a participação do violinista Bruno Monteiro. 
Programa: Fernadno Lopes-Graça, integral da
obra para violino e piano e para violino solo.
22 de abril – 21h30
23 de abril – 16h

a n G R a d O h E R O í s M O

Centro Cultural e Congressos
Canada Nova de S/N. Tel.: 295 206 120
d a Perna Esquerda de Tchaikovski
Pela Companhia Nacional de Bailado.
25 de abril – 21h30

Museu de angra do heroísmo
Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800
E José nuno da Camara 
Pereira: um sisifo Feliz
até 16 de abril

B E J a

núcleo Museológico da R. do sembrano
E sob a Terra e as Águas. 20 anos de
arqueologia entre Guadiana e sado
até maio

B R a G a

Museu de arqueologia d. diogo de sousa
R. dos Bombeiros Voluntários. Tel.: 253 273 706
TODOS OS DIAS, DAS 9H30 ÀS 17H30 

E Olhares Fragmentados
Exposição de fotografia de Luís Carvalhido.
até 24 de abril

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
d antes que Matem os Elefantes
Direção de Olga Roriz. Interpretação de Beatriz
Dias, Carla Ribeiro, Marta Lobato Faria, André
de Campos, Bruno Alexandre, entre outros.
21 de abril – 21h30
M antónio Zambujo
25 de abril – 21h30

B R a G a n ç a

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

E Eduardo souto de Moura: 
Proporção e desígnio
até 28 de maio

E Graça Morais - diários sem 
Ordem: as imagens e as Palavras
até 4 de junho

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

E amândio Gomes: Encontro com a Pedra
abril

C a s C a i s

Casa das histórias Paula Rego
Av.  da República, 300. Tel.: 214 826 970
TODOS OS DIAS, DAS 10H ÀS 18H

E Paula Rego: historias & segredos
até 17 de setembro

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

E Man: Uma Viagem simbólica:
Bairro histórico de Cascais
até 16 de abril
E Bedate: sensações, Pintura e desenho
até 18 de junho
E de Rubens a Van dyck: Pintura 
Flamenga da Coleção Gerstenmaier
até 9 de julho

C a s T E l O B R a n C O

Centro Cultura Contemporânea 
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 18H

E Quarto de Espanto
até 2 de julho

C O i M B R a

Galeria almedina
Arco de Almedina. Tel.: 239 840 754
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 18H; SÁB. E DOM., 
DAS 10H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 18H

E amor com amor se Paga
Exposição de pintura de Ulrich Hilmer.
até 14 de maio

Museu nacional Machado de Castro
Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070
3ª, DAS 14H ÀS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Pintar com Fogo - Cenas da Paixão
de Cristo nos Esmaltes de santa Cruz
até 6 de junho

Teatro académico de Gil Vicente
Pç. da República. Tel.: 239 855 630
d abril dança em Coimbra
até 30 de abril

Teatro da Cerca de são Bernardo
Cerca de São Bernardo. Tel.: 239 718 238
M Taleguinho: O Mundo ao Colo
22 de abril – 11h

E l V a s

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

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

E s P i n h O

auditório de Espinho
R. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M Orquestra de Jazz da EPME
Mário Laginha – piano.
Daniel Dias / Paulo Perfeito - direção musical.
22 de abril – 21h30

É V O R a

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

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

Museu de Évora
Lg. Conde de Vila Flor. Tel.: 266 702 604
3ª A DOM., DAS 9H30 ÁS 17H30

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

F a R O

Teatro das Figuras
Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
d 14º dançarte
até 14 de abril
M antónio Zambujo
15 de abril – 21h30
T no Teatro às 6: Rui neto - O ator
20 de abril – 18h
T Cordes, Out!
Espetáculo de Rui Sinel de Cordes.
22 de abril – 21h30
M Pedro Mestre
24 de abril – 21h30

| a g e n d a  C u l t u r a l  |
1 2  a  2 5  d e  a b r i l   2 0 1 7

E - n x a d a
Teatro Carlos alberto acolhe, de 19 a 23 de abril, espetáculo de circo contemporâneo de Vasco Gomes e Julieta Guimarães.

O  F a n t a s m a  d a s  M e l a n c i a s ,  n o  p a l c o  d o  T e a t r o  M u n i c i p a l  J o a q u i m  B e n i t e

Ca l d a s d a Ra i n h a

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

E delfim Maya. 
Escultor de Vanguarda
até 4 de junho
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

F U N C H A L

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

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

G O N D O M A R

Lugar do Desenho - 
Fundação Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªa 6ª, Das 14h30 às 18h30; 
sáb. E Dom., Das 14h30 às 17h30

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Teatro Municipal da Guarda
R. batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E Fernando Lanhas: 
Fragmentos de Algumas 
Obras na Coleção de Serralves
3ª a 5ª, Das 16h às 19h E Das 21h às 23h; 
6ª E sáb., Das 16h às 19h E Das 21h às 24h

até 28 de maio

G U I M A R Ã E S

Casa da Memoria
av. Conde de margaride 536. Tel.: 253 424 716
E Memento (Lembra-te)
a partir de 23 de abril

Centro Cultural Vila Flor
av. D. afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
E Bufos
Exposição de fotografia de José almeida Pereira.
3ª a sáb., Das 10h às 13h E Das 14h às 19h

até 3 de junho
M Orquestra de Guimarães
Direção musical de Vítor matos.
obras de F. mendelssohn.
14 de abril – 22h
D Vespa
Coreografia e interpretação de Rui horta.
20 e 22 de abril – 22h
M The Gift
21 de abril – 22h

Centro Int. das Artes José de Guimarães
av. Conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª a Dom., Das 10h às 13h E Das 14h às 19h

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

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

Museu de Alberto Sampaio
R. alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª a Dom., Das 10h às 18h

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

Paço dos Duques
R. Conde D. henrique. Tel.: 253 412 273
ToDos os Dias,Das 10h às 18h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

L E I R I A

Teatro José Lúcio da Silva
av. heróis de angola. Tel.: 244 834 117
T Commedia a La Carte: Circus
13 e 14 de abril – 21h30
15 de abril – 17h e 21h30
M Vitorino e Janita Salomé com
Orquestra Filarmonia das Beiras
antónio Vassalo Lourenço – direção.
21 de abril – 21h30
D 5º Espetaculo Pole Dance Leiria
22 de abril – 21h30
T Pinóquio
Dramaturgia e encenação de sérgio 
moura afonso. interpretação de alda 
Gomes, andré Nunes, Carlos malvarez, 
marta andrino, Pedro martinho e sérgio moras.
23 de abril – 16h
D Coexistências: 4 Coreógrafos
De Ângelo Cid Neto & João Fernandes +
stéphanie Vieira e marcelo moreira e silva.
28 de abril – 21h30

L I S B O A

Arquivo Nacional Torre do Tombo
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª a 6ª, Das 9h30 às 19h30 ; sáb., Das 9h30 às 12h30

E Testemunhos da Escravatura:
Memória Africana
até 27 de junho
E Abolição da Pena de 
Morte e Cidadania Europeia
até 31 de julho 2018

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Cadernetas de Cromos: 100 anos 
do Cromo Colecionável em Portugal
até 29 de abril
E Bibliotecas móveis do 
Corpo Expedicionário Português
até 29 de abril
E Pascoaes: de Amarante 
(Solar de Gatão) ao Universo
até 6 de maio
E Resistência Civil. Acordo com a
Natureza Bicentenário de H. D. Thoreau
até 6 de maio
E «Insólita Ofensiva de 
Corrupção»: a Afrodite de 
Fernando Ribeiro de Mello 
Durante o Estado Novo (e Depois)
até 20 de maio
E & etc: Prolegómenos a uma Editora
até 31 de maio

Casa-Museu Medeiros e Almeida
R. Rosa araújo, 41. Tel.: 213 547 892
2ª a 6ª, Das 13h às 17h30; sáb., Das 10h às 17h30

E Isto Não É Só Um Écran: 
Noronha Da Costa. 50 Anos
de Pintura (1967-2017)

até 22 de abril

Centro Cultural de Belém
Pç. do império. Tel.: 213 612 400
3ª a Dom., Das 10h às 18h

E Victor Palla e Bento d’ Almeida:
Arquitetura de Outro Tempo
até 18 de junho
T Fatamorgana
Texto de isabel Ramos em colaboração 
com salomé Lamas. Conceção e 
direção artística de salomé Lamas.
12 e 13 de abril – 21h
M Os Músicos do Tejo: 
Concerto de Páscoa
marcos magalhães e marta araújo – direção.
obras de G. Dufay, T. L. Victoria, 
C. monteverdi, a. Vivaldi, entre outros.
13 de abril – 21h
M The Gift: Altar
19 de abril – 21h
M Cachupa Psicadélica
21 de abril – 21h
M Concerto de Encerramento 
dos Mini Dias da Música
Pedro Neves - direção musical.
obras de J. braga santos.
28 de abril – 12h

Cinemateca Portuguesa
R. barata salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E Os Anos de Cine-Revista (1917-1924)
2ª a 6ª, Das 14h às 19h30
até 9 de junho

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M Mário Laginha Trio
19 de abril – 21h30
T O Cinema
De annie baker. Encenação de Pedro Carraca.
interpretação de antónio simão, bruno 
huca, Rita Cabaço e Pedro Gabriel marques.
19 a 23 de abril – 21h30

Espaço Novo Banco
Pç. marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
2° a 6°, Das 9h às 19h

E Da Fuga e do Encontro: 
Inversões do Olhar
obras da coleção de fotografia 
contemporânea do Novo banco.
até final de maio

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

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

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

E Tamás Kaszás. Alegria e Sobrevivência
até 15 de maio
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E Manuela Marques e Versailles. 
A Face Escondida do Sol
até 22 de maio
E José de Almada Negreiros: 
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho
E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
M Requiem de Mozart
Pelo Coro e Orquestra Gulbenkian, sob a
direção do maestro Michel Corboz e os 
solistas Sandrine Piau (soprano), Helena 
Rasker (meio-soprano), Christophe 
Einhorn (tenor) e Marcos Fink (baixo).
Obras de G. Fauré e W.A. Mozart.
12 de abril – 19h
M Jordi Savall: As Rotas da Escravatura
13 de abril – 19h
M Kremerata Baltica
Gidon Kremer – violino.
Obras de P. Glass, F. Schubert, 
M. Weinberg, A. Piazzolla.
17 de abril – 21h
M Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh – maestro.
Gautier Capuçon – violoncelo.
Obras de Erik Satie / Claude Debussy, 
C. Saint-Saëns, L. van Beethoven.
20 de abril – 21h
21 de abril – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
Obras de F. Poulenc, B. Martinů, N. Rota.
21 de abril – 21h30
M Evgeny Onegin
Transmissão em direto do Metropolitan 
Opera da obra de De P. I. Tchaikovsky. 
22 de abril – 18h
M Recital de Piano por Grigory Sokolov
Obras de W. A. Mozart, L. van Beethoven.
23 de abril – 19h

MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
TODOS OS DIAS, DAS 12H àS 20H. ENCERRA àS 3ª.

E Liquid Skin – Apichatpong
Weerasethakul, Joaquim Sapinho
até 24 de abril
E José Maçãs de Carvalho. 
Arquivo e Democracia
até 24 de abril
E Dimensões Variáveis - 
Artistas e Arquitetura
até 22 de maio

Museu Coleção Berardo
CCB. Pç. do Império. Tel.: 213 612 878
3ª A DOM., DAS 10H àS 19H

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

Museu da Música
Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos.
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
M Mbye Ebrima e Raquel Reis
18 de abril – 19h
M Fernando Guiomar 
(Guitarra) e Paulo Chagas 
(Flauta, Saxofone e Fujara)
21 de abril – 19h

Museu de Arte Popular
Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª A DOM., DAS 10H àS 18; 
SáB. E DOM., ENCERRADO DAS 13H àS 14H

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E A Lisboa Que Teria Sido
até 18 de junho

Museu de Lisboa – Torreão Poente
Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª a Dom., das 10h às 20h
E Debaixo dos Nossos Pés - 
Pavimentos Históricos de Lisboa
18 de abril a 24 de setembro

Museu do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H; 6ª, DAS 10H àS 12H

E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018

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

E Lusitânia dos Flávios. 
A Propósito de Estácio e das Silvas
até 1 de outubro
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa.
até 31 de dezembro
E Um Museu, Muitas Coleções!
a partir de 22 de abril
P Peça do Mês Comentada: Duas 
Bilhas do Neolítico Antigo no MNA
Por Victor S. Gonçalves.
29 de abril – 15h30

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

E Pinball Bosch: Venha Jogar 
com Deus e com Demónio 
até 30 de abril
E Um Gosto pela Alegoria: Desenhos
Europeus Dos Séculos XVI a XVIII
até 18 de junho
E Obra Convidada: O Canal 
Grande a partir do Campo San Vio
até 2 de julho

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

D P! Performance na Esfera Pública
até 14 de abril

E Valter Ventura: 
Observatório de Tangentes
até 7 de maio
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 29 de outubro

Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, DAS 14H àS 18H, 4ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E Arquitetura Timorense
até 9 de julho

Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência
R. da Escola Politécnica, 56/58. Tel.: 213 9121 800
3ª A 6ª, DAS 10H àS 17H; SáB. E DOM., DAS 11H àS 18H

E Dinossauros que Viveram na Nossa Terra
até 18 de maio
E Adaptações Botânicas
até 31 de dezembro 2018
E Memória da Politécnica: Quatro
Séculos de Educação, Ciência e Cultura
até 31 de dezembro 2018
E As Plantas do Tempo dos Dinossáurios
até 31 de dezembro 2018

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

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
T Se Eu Fosse um Animal
Espetáculo de teatro infantil pela 
Companhia Cativar. Marcação prévia.
23 de abril – 10h30
T O Reino de Pernas Pr’o Ar
Espetáculo de teatro infantil pela 
Companhia Cativar. Marcação prévia.
25 de abril – 15h30

Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, DAS 14H àS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
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

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

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

Palácio Nacional da Ajuda
Galeria de Pintura do Rei D. Luís. 
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
TODOS OS DIAS (ExCETO à 4ª FEIRA), DAS 10H àS 18H

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

Panteão Nacional
Campo de Santa Clara. Tel.: 218 854 820
E Reis e Heróis – 
Os Panteões em Portugal
até 7 de maio

Picadeiro Real
Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

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

Teatro Aberto
Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079
T Tentativas Para Matar o Amor
Dramaturgia e encenação de Levi Martins 
e Maria Mascarenhas. Interpretação de  
Cleia Almeida, Eurico Lopes e Tomás Alves.
4ª A SáB., àS 21H30; DOM., àS 16H

até 16 de abril

Teatro de Carnide
Az. das Freiras, 33. Tel.: 967 341 862
T Qué Frô
Texto e Encenação de Sofia Ângelo. 
Interpretação de Gonçalo Fontes, Luís Simões,
Nuno Barata Veras, Paulo André, PedroPascoal 
e Tiago Costa. Produção Teatro Carnide.
5ª A SáB., àS 21H30; DOM., àS 17H

20 a 30 de abril

Teatro Ibérico
R. de xabregas 54. Tel.: 218 682 531
D Los Negros e os Deuses do Norte
Texto de João Garcia Miguel. 
Direção e encenação de João Garcia Miguel.
Interpretação de Sara Ribeiro.
18 a 21 de abril – 21h30

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
A Videoteca BoCA
até 30 de abril
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª A DOM., 30 MIN. ANTES DO INÍCIO DOS ESPETáCuLOS

DA SALA GARRETT PARA PORTADORES DE BILHETE

até 29 de julho
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. Vídeo de Maria
Remédio. Produção TNDM II.
22 e 29 abril, 13, 20, 27 de maio
T Bacantes - Prelúdio para uma purga 
A partir de Eurípides. Criação de Marlene 
Monteiro Freitas. Interpretação de Andreas
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F U N C H A L

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

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

G O N D O M A R

Lugar do Desenho - 
Fundação Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªa 6ª, Das 14h30 às 18h30; 
sáb. E Dom., Das 14h30 às 17h30

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Teatro Municipal da Guarda
R. batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E Fernando Lanhas: 
Fragmentos de Algumas 
Obras na Coleção de Serralves
3ª a 5ª, Das 16h às 19h E Das 21h às 23h; 
6ª E sáb., Das 16h às 19h E Das 21h às 24h

até 28 de maio

G U I M A R Ã E S

Casa da Memoria
av. Conde de margaride 536. Tel.: 253 424 716
E Memento (Lembra-te)
a partir de 23 de abril

Centro Cultural Vila Flor
av. D. afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
E Bufos
Exposição de fotografia de José almeida Pereira.
3ª a sáb., Das 10h às 13h E Das 14h às 19h

até 3 de junho
M Orquestra de Guimarães
Direção musical de Vítor matos.
obras de F. mendelssohn.
14 de abril – 22h
D Vespa
Coreografia e interpretação de Rui horta.
20 e 22 de abril – 22h
M The Gift
21 de abril – 22h

Centro Int. das Artes José de Guimarães
av. Conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª a Dom., Das 10h às 13h E Das 14h às 19h

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

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

Museu de Alberto Sampaio
R. alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª a Dom., Das 10h às 18h

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

Paço dos Duques
R. Conde D. henrique. Tel.: 253 412 273
ToDos os Dias,Das 10h às 18h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

L E I R I A

Teatro José Lúcio da Silva
av. heróis de angola. Tel.: 244 834 117
T Commedia a La Carte: Circus
13 e 14 de abril – 21h30
15 de abril – 17h e 21h30
M Vitorino e Janita Salomé com
Orquestra Filarmonia das Beiras
antónio Vassalo Lourenço – direção.
21 de abril – 21h30
D 5º Espetaculo Pole Dance Leiria
22 de abril – 21h30
T Pinóquio
Dramaturgia e encenação de sérgio 
moura afonso. interpretação de alda 
Gomes, andré Nunes, Carlos malvarez, 
marta andrino, Pedro martinho e sérgio moras.
23 de abril – 16h
D Coexistências: 4 Coreógrafos
De Ângelo Cid Neto & João Fernandes +
stéphanie Vieira e marcelo moreira e silva.
28 de abril – 21h30

L I S B O A

Arquivo Nacional Torre do Tombo
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª a 6ª, Das 9h30 às 19h30 ; sáb., Das 9h30 às 12h30

E Testemunhos da Escravatura:
Memória Africana
até 27 de junho
E Abolição da Pena de 
Morte e Cidadania Europeia
até 31 de julho 2018

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Cadernetas de Cromos: 100 anos 
do Cromo Colecionável em Portugal
até 29 de abril
E Bibliotecas móveis do 
Corpo Expedicionário Português
até 29 de abril
E Pascoaes: de Amarante 
(Solar de Gatão) ao Universo
até 6 de maio
E Resistência Civil. Acordo com a
Natureza Bicentenário de H. D. Thoreau
até 6 de maio
E «Insólita Ofensiva de 
Corrupção»: a Afrodite de 
Fernando Ribeiro de Mello 
Durante o Estado Novo (e Depois)
até 20 de maio
E & etc: Prolegómenos a uma Editora
até 31 de maio

Casa-Museu Medeiros e Almeida
R. Rosa araújo, 41. Tel.: 213 547 892
2ª a 6ª, Das 13h às 17h30; sáb., Das 10h às 17h30

E Isto Não É Só Um Écran: 
Noronha Da Costa. 50 Anos
de Pintura (1967-2017)

até 22 de abril

Centro Cultural de Belém
Pç. do império. Tel.: 213 612 400
3ª a Dom., Das 10h às 18h

E Victor Palla e Bento d’ Almeida:
Arquitetura de Outro Tempo
até 18 de junho
T Fatamorgana
Texto de isabel Ramos em colaboração 
com salomé Lamas. Conceção e 
direção artística de salomé Lamas.
12 e 13 de abril – 21h
M Os Músicos do Tejo: 
Concerto de Páscoa
marcos magalhães e marta araújo – direção.
obras de G. Dufay, T. L. Victoria, 
C. monteverdi, a. Vivaldi, entre outros.
13 de abril – 21h
M The Gift: Altar
19 de abril – 21h
M Cachupa Psicadélica
21 de abril – 21h
M Concerto de Encerramento 
dos Mini Dias da Música
Pedro Neves - direção musical.
obras de J. braga santos.
28 de abril – 12h

Cinemateca Portuguesa
R. barata salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E Os Anos de Cine-Revista (1917-1924)
2ª a 6ª, Das 14h às 19h30
até 9 de junho

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M Mário Laginha Trio
19 de abril – 21h30
T O Cinema
De annie baker. Encenação de Pedro Carraca.
interpretação de antónio simão, bruno 
huca, Rita Cabaço e Pedro Gabriel marques.
19 a 23 de abril – 21h30

Espaço Novo Banco
Pç. marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
2° a 6°, Das 9h às 19h

E Da Fuga e do Encontro: 
Inversões do Olhar
obras da coleção de fotografia 
contemporânea do Novo banco.
até final de maio

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

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

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

E Tamás Kaszás. Alegria e Sobrevivência
até 15 de maio
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E Manuela Marques e Versailles. 
A Face Escondida do Sol
até 22 de maio
E José de Almada Negreiros: 
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho
E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
M Requiem de Mozart
Pelo Coro e Orquestra Gulbenkian, sob a
direção do maestro Michel Corboz e os 
solistas Sandrine Piau (soprano), Helena 
Rasker (meio-soprano), Christophe 
Einhorn (tenor) e Marcos Fink (baixo).
Obras de G. Fauré e W.A. Mozart.
12 de abril – 19h
M Jordi Savall: As Rotas da Escravatura
13 de abril – 19h
M Kremerata Baltica
Gidon Kremer – violino.
Obras de P. Glass, F. Schubert, 
M. Weinberg, A. Piazzolla.
17 de abril – 21h
M Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh – maestro.
Gautier Capuçon – violoncelo.
Obras de Erik Satie / Claude Debussy, 
C. Saint-Saëns, L. van Beethoven.
20 de abril – 21h
21 de abril – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
Obras de F. Poulenc, B. Martinů, N. Rota.
21 de abril – 21h30
M Evgeny Onegin
Transmissão em direto do Metropolitan 
Opera da obra de De P. I. Tchaikovsky. 
22 de abril – 18h
M Recital de Piano por Grigory Sokolov
Obras de W. A. Mozart, L. van Beethoven.
23 de abril – 19h

MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
TODOS OS DIAS, DAS 12H àS 20H. ENCERRA àS 3ª.

E Liquid Skin – Apichatpong
Weerasethakul, Joaquim Sapinho
até 24 de abril
E José Maçãs de Carvalho. 
Arquivo e Democracia
até 24 de abril
E Dimensões Variáveis - 
Artistas e Arquitetura
até 22 de maio

Museu Coleção Berardo
CCB. Pç. do Império. Tel.: 213 612 878
3ª A DOM., DAS 10H àS 19H

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

Museu da Música
Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos.
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
M Mbye Ebrima e Raquel Reis
18 de abril – 19h
M Fernando Guiomar 
(Guitarra) e Paulo Chagas 
(Flauta, Saxofone e Fujara)
21 de abril – 19h

Museu de Arte Popular
Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª A DOM., DAS 10H àS 18; 
SáB. E DOM., ENCERRADO DAS 13H àS 14H

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E A Lisboa Que Teria Sido
até 18 de junho

Museu de Lisboa – Torreão Poente
Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª a Dom., das 10h às 20h
E Debaixo dos Nossos Pés - 
Pavimentos Históricos de Lisboa
18 de abril a 24 de setembro

Museu do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H; 6ª, DAS 10H àS 12H

E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018

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

E Lusitânia dos Flávios. 
A Propósito de Estácio e das Silvas
até 1 de outubro
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa.
até 31 de dezembro
E Um Museu, Muitas Coleções!
a partir de 22 de abril
P Peça do Mês Comentada: Duas 
Bilhas do Neolítico Antigo no MNA
Por Victor S. Gonçalves.
29 de abril – 15h30

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

E Pinball Bosch: Venha Jogar 
com Deus e com Demónio 
até 30 de abril
E Um Gosto pela Alegoria: Desenhos
Europeus Dos Séculos XVI a XVIII
até 18 de junho
E Obra Convidada: O Canal 
Grande a partir do Campo San Vio
até 2 de julho

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

D P! Performance na Esfera Pública
até 14 de abril

E Valter Ventura: 
Observatório de Tangentes
até 7 de maio
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 29 de outubro

Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, DAS 14H àS 18H, 4ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E Arquitetura Timorense
até 9 de julho

Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência
R. da Escola Politécnica, 56/58. Tel.: 213 9121 800
3ª A 6ª, DAS 10H àS 17H; SáB. E DOM., DAS 11H àS 18H

E Dinossauros que Viveram na Nossa Terra
até 18 de maio
E Adaptações Botânicas
até 31 de dezembro 2018
E Memória da Politécnica: Quatro
Séculos de Educação, Ciência e Cultura
até 31 de dezembro 2018
E As Plantas do Tempo dos Dinossáurios
até 31 de dezembro 2018

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

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
T Se Eu Fosse um Animal
Espetáculo de teatro infantil pela 
Companhia Cativar. Marcação prévia.
23 de abril – 10h30
T O Reino de Pernas Pr’o Ar
Espetáculo de teatro infantil pela 
Companhia Cativar. Marcação prévia.
25 de abril – 15h30

Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, DAS 14H àS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
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

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

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

Palácio Nacional da Ajuda
Galeria de Pintura do Rei D. Luís. 
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
TODOS OS DIAS (ExCETO à 4ª FEIRA), DAS 10H àS 18H

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

Panteão Nacional
Campo de Santa Clara. Tel.: 218 854 820
E Reis e Heróis – 
Os Panteões em Portugal
até 7 de maio

Picadeiro Real
Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

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

Teatro Aberto
Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079
T Tentativas Para Matar o Amor
Dramaturgia e encenação de Levi Martins 
e Maria Mascarenhas. Interpretação de  
Cleia Almeida, Eurico Lopes e Tomás Alves.
4ª A SáB., àS 21H30; DOM., àS 16H

até 16 de abril

Teatro de Carnide
Az. das Freiras, 33. Tel.: 967 341 862
T Qué Frô
Texto e Encenação de Sofia Ângelo. 
Interpretação de Gonçalo Fontes, Luís Simões,
Nuno Barata Veras, Paulo André, PedroPascoal 
e Tiago Costa. Produção Teatro Carnide.
5ª A SáB., àS 21H30; DOM., àS 17H

20 a 30 de abril

Teatro Ibérico
R. de xabregas 54. Tel.: 218 682 531
D Los Negros e os Deuses do Norte
Texto de João Garcia Miguel. 
Direção e encenação de João Garcia Miguel.
Interpretação de Sara Ribeiro.
18 a 21 de abril – 21h30

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
A Videoteca BoCA
até 30 de abril
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª A DOM., 30 MIN. ANTES DO INÍCIO DOS ESPETáCuLOS

DA SALA GARRETT PARA PORTADORES DE BILHETE

até 29 de julho
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. Vídeo de Maria
Remédio. Produção TNDM II.
22 e 29 abril, 13, 20, 27 de maio
T Bacantes - Prelúdio para uma purga 
A partir de Eurípides. Criação de Marlene 
Monteiro Freitas. Interpretação de Andreas
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Merk, Betty Tchomanga, Cookie, 
Cláudio Silva, Flora Détraz, entre outros.
4ª, àS 19h; 5ª A SáB., àS 21h; DoM., àS 16h

20 a 30 de abril

Teatro Politeama 
R. das Portas de Sto. Antão, 109. Tel.: 213 405 700
T A Pequena Sereia
De Filipe Lá Féria.
até 15 de abril
T Amália – O Musical
De Filipe Lá Féria.
4ª A 6ª, àS 21h30; SáB., àS 17h E 21h30; DoM., àS 17h

até 16 de abril

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.
5ª A SáB., àS 21h30; DoM., àS 16h30
até 23 de abril

M I R A N D A D O D O U R O

Museu da Terra de Miranda
Pç. D. João III. Tel.: 273 417 288
3ª, DAS 14h àS 18h; 4ª A DoMINGo., 
DAS 9h àS 13h E DAS 14h àS 18h

E 8 Espaços para 7 Olhares
até 31 de maio

N A Z A R É

Palácio Real da Confraria 
de Nossa Senhora da Nazaré
2ª A 6ª, DAS 10h àS 12h30 E DAS

14h àS 17h30; SáB., DAS 15h àS 18h

E Senhor dos Passos. Memórias
Fotográficas | Peças de Arte Cultual
até 16 de abril

O L I V A L B A S T O

Centro Cultural Malaposta
R. Angola. Tel.: 219 383 100
T A Princesa Aborrecida
Espetáculo de teatro para a infância 
pela Companhia Terceira Linha.
22 de abril – 16h
23 e 30 de abril – 11h

T O Macaco do Rabo Cortado
Espetáculo de teatro para a 
infância pelo Teatro da Raposa.
29 de abril – 16h
M Canções Que Fizeram abril
22 de abril – 21h30
M Cante Alentejano
23 de abril – 16h

P O N T A D E L G A D A

Museu Carlos Machado
Núcleo de Santa Bárbara. Tel. 296 20 29 30/31
E A Imagem Paradoxal - Francisco
Afonso Chaves (1857-1926)
até 3 de setembro

Teatro Micaelense
Lg. S. João. Tel.: 296 308 340
D Balanchine/ Forsythe/
Van Manen/Keersmaeker
Companhia Nacional de Bailado  
interpreta as coreografias Serenade / 
herman Schmerman / 5 Tangos / Grosse Fuge.
21 e 22 de abril – 21h30

P O R T I M Ã O

TEMPO – Teatro Municipal de Portimão
Lg. 1.º de Dezembro. Tel.: 282 402 470
M Choque Frontal ao Vivo
SáB., DAS19h àS 21h

até 28 de junho
M Portugal Não É Um País Pequeno
De André Amálio.
21 de abril – 14h30 (escolas) e 21h30
M Liberdade - Concerto 
Comemorativo do 25 de abril
24 de abril – 21h30

P O R T O

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M Aurora
Concertos para todos. Ao alcance de todos.
12 de abril – 19h30
M O Pranto de Maria
Pela orquestra Barroca Casa da Música
Laurence Cummings - direção musical.
Mónica Monteiro – soprano.
Pedro Castro – oboé.
obras de Vivaldi, Scarlatti, Albinoni, entre outros.
12 de abril – 21h
M Virgem Suta
13 de abril – 21h
M Ricardo Coelho Quartet
13 de abril – 22h
M Jorge da Rocha
14 de abril – 22h
M Patrícia Costa
15 de abril – 18h30
M O Martim
15 de abril – 22h30
M Recital de Piano por António
Oliveira
obras de F. Chopin, M Ravel, F. Liszt.
18 de abril – 19h30
M The Nada
20 de abril – 22h
M Guia Prático para Artistas Ocupados
Concertos para todos. Ao alcance de todos.
21 de abril – 19h30
M Sinfonias Inacabadas
Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa da

Música, sob a direção musical de Takuo Yuasa.
obras de F. Schubert e E. Elgar.
21 de abril – 21h
M Mário Marques & Gonçalo Pescada
21 de abril – 22h
M Capitão Fausto: Têm os Dias Contados
22 de abril – 22h
M Bearbug
22 de abril – 22h30
M Recital de Piano por Grigori Sokolov
obras de W.A. Mozart, L. van Beethoven.
25 de abril – 21h

Casa das Artes
R. Ruben A, 210. Tel.: 226 006 152
2ª A 6ª, DAS 10h àS 12h15 E DAS 14h30 àS 18h30;
DoM., DAS 14h30 àS 18h30

E Construções, Série VI
Exposição de pintura de Fátima Teles.
até 30 de abril
E Avesso, Nu
Exposição de pintura de Raúl Ferreira.
até 30 de abril

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

E Olhares de Rua
até 16 de abril
E Anatomia do Tempo
Exposição de fotografia 
produzida por Katty Xiomara.
até 23 de abril
E Tirée par... A Rainha 
D. Amélia e a Fotografia
até 21 de maio
E Unidade e Divisão
Mostra coletiva de fotografia.
até 21 de maio
E Fotografia de Cena 
na Era do Preto e Branco
Exposição de fotografia produzida pelo Centro
Português de Fotografia em parceria com a RTP.
até 2 de julho

Culturgest Porto
Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª A SáB., DAS 12h30 àS 18h30

E Otelo M. F. – Chama Xamânica
até 15 de abril

Fundação de Serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
3ª A 6ª, DAS 10h àS 13h E DAS 14h àS 17h; 
SáB., DoM. E FERIADoS DAS 10h àS 19h

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

Mosteiro São Bento da Vitória
R. de São Bento da Vitória. Tel.: 223 401 900
T Endgame
De Samuel Beckett. Direção de Tania 
Bruguera. Com Brian Mendes, Jess 
Barbagallo e Lara Ferreira, Pedro Aires. 
20 e 21 de abril – 15h e 21h

Teatro Campo ALegre 
R. das Estrelas. Tel.: 226 063 000
T Noturno
Cocriação de Joana Gama e Victor hugo Pontes.
Direção de Victor hugo Pontes. Interpretação de
Joana Gama, Paulo Mota e Victor hugo Pontes.
22 de abril – 15h e 17h
D Casula
Criação e Interpretação de 
Filipe Moreira e Sérgio Diogo Matias.
22 de abril – 21h30

Teatro Carlos Alberto
R. das oliveiras, 43. 223 401 900
T E-nxada
Direção artística e conceção plástica de Vasco
Gomes, Julieta Guimarães. Interpretação de
Jorge Santos, Rodrigo Matos, Vasco Gomes,
Cantares de Carvalhal de Vermilhas, Vouzela
(participação especial na sessão de 19 abril). 
4ª àS 21h; 5ª E 6ª, àS 11h E 15h; SáB. E DoM., àS 16h

19 a 23 de abril

Teatro Rivoli
Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200
M Emma Ruth Rundle
21 de abril – 23h
M Hélder Barbosa
15 de abril – 17h

S T A .  M A R I A D A F E I R A

Galeria da Biblioteca de Sta Maria da Feira
Av. Dr. Belchior C. da Costa. Tel.: 256 377 030
2ª A 6ª, DAS 10h àS 19h; SáB., DAS 10h àS 17

E Mário Vitória: 
Animismo Urgente de Futuro
até 3 de junho

T O M A R

Convento de Cristo
Tel.: 249 315 089
E A Botica do Real Convento de Thomar
até 3 de julho

V I L A F R A N C A D E X I R A

Museu do NeoRealismo
R. Alves Redol, 45. Tel.: 263 285 626
3ª A 6ª, DAS 10h àS 19h; SáB., 
DAS 15h àS 22h; DoM., DAS 11h àS 18h

E Alexandre Cabral, 
Memória de um Resistente
até 25 de junho
E Carlos de Oliveira: 
a Parte Submersa do Iceberg
até 29 de outubro

V I S E U

Museu Nacional Grão Vasco
Adro da Sé. Tel.: 232 422 049 
3ª, DAS 14h àS 17h30; 4ª A DoM., 
DAS 10h àS 12h30 E DAS 14h àS 17h30

E Urupë
Exposição de fotografia de Carina Martins.
até 30 de abril
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GABINETE DE ESTRATÉGIA, 
PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS

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

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
T Memorial do Convento
De José Saramago.
6 de maio e 3 de junho – 18h e 22h
D Blimunda. Sete Luas
Espetáculo inspirado em 
“Memorial do Convento”, de 
José Saramago, com percurso e jantar.
13 de maio – 18h 
E Memorial do Convento
Exposição da Fundação José Saramago.
até 31 de maio
E Exposição Fotográfica da 
Catequese da Paróquia de Mafra
Exposição de fotografias 
tiradas pelas famílias durante 
a Quaresma e a Semana Santa.
a partir de 22 de abril
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O livro, agora publicado, intitula-se Memórias Anotadas e dá expressivo testemunho de todo o rico percurso de vida, mormente político 
e académico, de José Medeiros Ferreira (1942-2014). Desde as lutas académicas contra a ditadura do início dos anos 60 o, além de muito 
mais, Presidente da República de Portugal entre 1996 e 2006 acompanhou de perto esse percurso - e sobre ele, e sobre o livro, aqui escreve, 
texto que serviu de base à apresentação da obra, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Recorde-se que o JL publicou, na sua edição de 
28/3/2007, uma autobiografia do autor, na qual, referindo-se a certos "obstáculos" que lhe eram levantados, diz: "Ainda não me rendi".  
José Medeiros Ferreira (1942-2014) distinguiu-se como dirigente estudantil e opositor ao regime salazarista, como governante em 
particular na fase fundadora da democracia portuguesa, como interventor no espaço público e como académico e historiador. Nos 
múltiplos campos do seu multifacetado percurso, José Medeiros Ferreira mostrou possuir uma rara capacidade de pensamento 
livre e autónomo, uma aguda clarividência quanto ao devir da sociedade portuguesa, um reconhecido talento de análise prospetiva 
alimentado por uma vasta cultura e visão históricas, uma elevada noção da intervenção política e cívica - que exerceu com inteligência, 
empenhamento e pautada pelos valores da liberdade e da democracia

Jorge Sampaio
As Memórias de Medeiros Ferreira

c
Como se diz na Introdução, este 
volume está organizado de uma forma 
cinematográfica - aliás, muito bem 
conseguida -, pelo que vou tentar con-
duzir esta sessão como se estivéssemos 
num cinema de reprise, fazendo desfi-
lar uma série de cenas que, em jeito de 
guião, irão recriar aqui algumas destas 
Memórias Anotadas(MA). Permitam-
me, porém, a ousadia de acrescentar 
uma dimensão musical ao exercício, 
acompanhando-o com a evocação de 
alguns trechos musicais que se devem 
imaginar como constituindo o pano de 
fundo desta sessão. Antes, porém, gos-
taria de fazer duas observações sobre 
a trama das MA, isto é, sobre a forma 
como os editores decidiram organizá-
-las, tratando-se, como sabemos, de 
uma obra que José Medeiros Ferreira 
(JMF) deixou inacabada.

O primeiro ponto que quero subli-
nhar é a combinação muito virtuosa 
que se faz neste volume entre: 1) os 
textos saídos do punho do autor sobre 
si próprio – quer sejam as suas memó-
rias propriamente ditas, escritas com 
a intenção de serem publicadas ou as 
notas, menos elaboradas, extraídas do 
seu Diário; 2) as suas memórias sobre 
terceiras pessoas – isto é, a galeria de 
retratos que, como num museu, somos 
convidados a percorrer e que ocupa 
quase toda a parte II deste volume; e, 
por último, 3) as chamadas “entre-
vistas de vida”, um conjunto de cinco 
admiráveis conversas em que os en-
trevistadores conseguem que JMF abra 
portas e janelas várias da sua memória, 
que ajudam a descobrir o político, 
o intelectual, o cidadão e o homem 

que nele coexistiam. Parece-me, a 
mim, que esta fórmula é uma grande 
trouvaille que transforma a leitura 
deste volume num grande prazer, no 
qual reencontramos o nosso amigo Zé 
Medeiros refletido numa pluralidade de 
espelhos e de vozes, por assim dizer, 
que é afinal, penso, a melhor forma de 
lhe prestar homenagem.

Em segundo lugar, gostaria de 
sublinhar o quanto a lucidez da sua 
prosa, escorreita, aliada a uma notável 
capacidade de análise e de auto-aná-
lise, bem como um talento único para 
combinar o relato de factos com ob-
servações mais fundas, muitas vezes 
cheias de ironia e espírito crítico que 
procuram sempre desvendar o sentido 
das coisas ou aventar-lhes uma inter-

pretação, me parecem ser um aspecto 
muito impressivo destas MA. Posto 
isto, vamos então agora percorrer 
quatro cenas que são perspetivas ou 
planos sobre estas Memórias.

Cena primeira - Sonata para piano nº 11 
em A, K. 331, de Mozart
 
Remontemos a março de 1942 quando 
o recém-nascido JMF, qual passageiro 

priori a meu favor” ou, ao invés, quan-
do a situação lhe era adversa o tom 
era de imediato dado por “Medeiros 
Ferreira, aliás nascido na Madeira”…

É interessante destacar este período 
da “educação insular” de JMF que vai 
até 1960, ano em que ruma a Lisboa, 
para ingressar na Faculdade de Letras, 
no curso de Filosofia. Sendo o mais 
novo de três irmãos, alguns anos mais 
velhos, era o “benjamim da família”, 
com o habitual cortejo de mimos, 
afetos e atenções próprios da situação. 
A este respeito, é curioso ler a seguinte 
observação que o próprio faz: “Esse 
'complexo de benjamim' acompa-
nhou-me ao longo do tempo, pois na 
idade adulta fui o dirigente estudantil 
da RIA mais novo na crise de 1962, com 
20 anos, e aos 34 anos o ministro dos 
Negócios Estrangeiros mais jovem dos 
Estados-membros da ONU”.

Pertencente, no dizer de sua mãe, 
a uma “família remediada”, o jovem 
Zé Medeiros teve uma infância e uma 
juventude muito focada numa educa-
ção que seus pais desejavam “a melhor 
possível”. A sua condição económica, 
social e cultural contrastava com a da 
maioria da população, dominada por 
camponeses e pescadores que viviam 
em situação de “grande pobreza”. 
Confessa: “Tinha um tropismo pessoal 
acentuado por esses deserdados, e 
escolhia geralmente os meus amigos 
entre eles, fosse na escola, fosse no 
futebol. Jogava frequentemente como 
guarda-redes pois andava calçado 
e eles não, podendo magoá-los. Ser 
guarda-redes era um sinal exterior de 
riqueza!” 

Com o avançar na escolaridade e a 
passagem para o liceu, do então 3º ano 
até à conclusão do ensino complemen-
tar, a oferta cultural então existente 
passa a dominar a vida do adolescente, 
“rádio, cinema, literatura, música”. E 
acrescenta: “Muita vontade de cultura, 
de toda a cultura.(..) O que pretendia 
com esse afã? Preparar-me para o 
embate como mundo das letras e artes 

Em cima: Medeiros Ferreira (à dtª), já 
doente, com Jorge Sampaio, em 2014, 
numa sessão na Assembleia da República 
(ao meio, José Carlos Vasconcelos);  
Em baixo, em 1996, MF com JS, quando 
este era Presidente (reconhecem-se ainda 
Almeida Santos e Mota Amaral)

clandestino - como, com graça, o autor 
faz notar -, regressa do Funchal a S. 
Miguel, com seus pais e irmãos, e aca-
ba por ser registado em Ponta Delgada. 
Esta dupla condição leva o autor a 
ironizar o facto de, nos Açores, ser 
referenciado quer como “o micaelense 
Medeiros Ferreira” ou, mais ainda, “o 
açoriano ilustre”, quando – diz – “as 
coisas me corriam francamente bem 
ou os meus articulistas abonavam a 
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“em Lisboa, que antevia marcado pelas 
obras de referência e pelas últimas 
novidades, que dividiriam os bem-
-informados dos outros, fossem estes 
conhecedores e cultos, ou não!”

Esta sede de saber, de conheci-
mento e de cultura universais poderão, 
parece-me, explicar que o JMF tenha 
seguido a opção que lhe abria as portas 
da Filosofia e da História, em detri-
mento do Direito, como a seu pai teria 
agradado. Certo é que, ao concluir, 
o liceu, prestes a deixar a redoma 
açoriana em que sempre havia vivido,  
aparenta ser um jovem adulto, senhor 
de si, “dotado de forte personali-
dade e com capacidade de atração e 
liderança”, com um apurado sentido 
crítico – “passei a procurar as minhas 
próprias leituras e as minhas referên-
cias culturais”, dono de uma vontade 
clara, a quem o reconhecimento alheio 
importa e estimula.

Podemo-nos perguntar: como 
chegou aí? Encontramos várias indica-
ções a este respeito: por via da prática 
intensiva da leitura – lia tudo (e cito) 
- “jornais, revistas, livros policiais e 
de aventuras”, mas também literatura 
portuguesa, francesa, russa, brasilei-
ra; por via de um forte envolvimento 
social, formando grupos, participando 
nas mais variadas atividades culturais 
ou somente animando charlas e tertú-
lias nos cafés e outros lugares de con-
vívio; por via da sua determinação em 
mostrar as suas superiores capacidades 
intelectuais, ao se ter auto-imposto a 
obrigação de brilhar nos exames finais 
do curso dos liceus.

É interessante reconhecer já neste 
jovem adulto características e traços 
que, penso, se mantiveram sempre ao 
longo da sua vida e que determinaram 
afinal o seu percurso excecional de um 
homem fora do comum. Mas, ao con-
trário do que acontecia no renovado 
Teatro Vilafranquense, em 1950 onde 
o início das sessões de cinema eram 
anunciadas pelos primeiros acordes 
da Marcha Turca de Mozart, é com 
a sua evocação que encerramos esta 
primeira cena.

Cena Segunda – ao som do Bolero de 
Ravel

Nesta segunda cena, incluo: a chegada 
a Lisboa do jovem Zé Medeiros, a sua 

descoberta de uma geografia nova e de 
uma urbe que parecia fervilhar de vida 
e novidades e que contrasta flagran-
temente com a pouca satisfação que 
retira da vida universitária propria-
mente dita. O que, de resto, reconhece 
quando se diz muito desiludido, con-
cluindo: “Essa licenciatura revelou-se 
um deserto de ideias e pouco havia de 
estimulante para além dos pré-socrá-
ticos”. 

Revelando uma extraordinária 
e insaciável energia, parece querer 
acertar o seu relógio social com o 
ritmo da capital e das suas gentes, 
procurando recuperar num ano o 
hiato que a sua origem insular havia 
cavado entre si e o microcosmos lis-
boeta. Ao lê-lo, somos levados a crer 
no sucesso do seu empreendimento, 
parecendo animado de um verdadeiro 
frenesim de conquista e de domínio 
deste admirável mundo novo…

Nesta cena, incluo também o seu 
progressivo envolvimento na vida 
associativa e nas lutas académicas; a 
sua prisão no Aljube; o seu decreto de 
expulsão das universidades portu-
guesas; a decisão de sair de Portugal e 
a sua fuga a 21 de julho de 1968, sem 
esquecer, claro, a sua muito célebre 
“carta aberta ao povo português” em 
que tornava público “o essencial e as 
contingências do seu abandono do 
exército português”; a sua descoberta 
de Paris e a chegada a Genebra, a 2 de 
agosto, onde se apressou a solici-
tar o estatuto de refugiado, decisão 
que tomou “não por uma questão 
meramente pessoal, mas por querer 
consagrar a existência de um regime 
político em Portugal que perseguia 
e reprimia fisicamente os seus ad-
versários”; a sua nova vida no exílio, 
com o ingresso na Universidade de 
Genebra, graças a uma bolsa de estu-
dos que lhe foi atribuída, não já para 
prosseguir estudos de filosofia, mas 
sim de história moderna e contem-
porânea; o começo da sua carreira 
académica como assistente “em duas 
faculdades, a de Ciências Económicas 
e Socias e a de letras”; o início da sua 
vida familiar com a Maria Emília e, 
em janeiro de 1974, o nascimento de 
Miguel, seu filho único, “um aconte-
cimento maior na sua vida”, como o 
descreve; e, por fim, o seu regresso a 
Portugal, em agosto de 1974.

bém com a sua família açoriana, que lhe 
traria notoriedade pública, consagração 
intelectual e, creio, alguma realização 
no plano existencial na encruzilhada 
dos caminhos possíveis que nunca se 
cansou de procurar para a sua vida

Cena terceira – Concerto para piano e 
orquestra nº 1, de Tchaikovsky

Esta fase da vida de JMF é, poderíamos 
dizer, a da sua idade “adulta” como 
democrata no Portugal do pós 25 de 
Abril. Gostaria de a iniciar, lembrando 
uma passagem das suas memórias in-
titulada “O exílio não foi só a universi-
dade”, onde se lê: “No que diz respeito 
a acontecimentos políticos e à minha 
própria atividade política, há fases 
nesses seis anos de exílio. Estive todo o 
tempo com a cabeça cheia de Portugal 
e dos problemas que se colocavam ao 
Estado e à Sociedade portugueses”. E 
mais à frente lê-se: “Não tive dúvidas 
que o que me fizera exilar me obrigava 
a regressar a Portugal o mais depressa 
possível”. Ou seja, o 25 de Abril permi-
tiu-lhe assumir-se plenamente como 
ator de mudança, comprometido num 
processo político de “descolonização, 
democratização e desenvolvimento” 
(expressão que usara numa comuni-
cação célebre enviada ao Congresso 
de Aveiro de 1973), reorientando toda 
a sua vida pessoal e profissional para 
esta causa.

Não vou descrever aqui o seu 
percurso cívico e político – conheci-
do – que o levou ao exercício dos mais 
variados cargos públicos, nem as op-
ções ideológicas que foi fazendo, sendo 
certo que o que me parece marcante 
é a sua independência, a sua fidelida-
de à suas convicções e uma enorme 
capacidade de explorar opções, fazer, 
desfazer e refazer caminhos, como se o 
importante fosse a descoberta e o gosto 
de experimentar os possíveis, mais do 
que fazer uma carreira ou ficar na sua 
“zona de conforto” como agora se diz.

De 74 a 2005, filiou-se no PS, 
pertenceu aos “Reformadores”, esteve 
na fundação do PRD, reaproximou-
-se do PS. Foi deputado à Assembleia 
Constituinte, secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, e depois 
ministro (e cito) “responsável pela 
adesão ao Conselho da Europa, pela 
assinatura da Convenção Europeia 

Notoriedade pública, 
consagração intelectual 
e realização existencial 
na encruzilhada dos 
caminhos possíveis 
que nunca se cansou de 
procurar para a sua vida

O despreendimento, 
lucidez e assombro com 
que, desencantado com 
a atividade política, 
envereda de novo por 
uma vida mais voltada 
para a universidade, a 
investigação, a escrita

Medeiros Ferreira (à esqª) com Lisboa em fundo;  durante as lutas estudantis, em 1962, num 
plenário na cidade Universitária: o do meio, em pé; Jorge Sampaio é o da direita sentado

Este período que, embora com-
preendendo momentos muito distin-
tos, constitui, no entanto, a meu ver, 
uma trama compacta de acontecimen-
tos, que iriam ditar a sua vida futura. 
Gostaria, aqui, de lembrar o episódio 
que ainda guardo vivo na memória, o 
da fuga do Zé Medeiros para Espanha. 
Escreve ele:

“Saí de Portugal num dia de 
esplendor estival: 21 de julho de 1968. 
A Maria Emília, que me fora buscar 
ao quartel da Parede, onde o bata-
lhão abivacara (…) Era sábado. Ela 
(…) deixou-me, pelas 11 da manhã, 
debaixo de uma ponte ferroviária 
perto de Entrecampos, que hoje já não 
existe, e de uma estação de CTT que 
ainda se mantém. Essa manobra, que 
eu arquitetara, destinava-se a despistar 
qualquer vigilância! Apanhei um 
táxi que me levou, de mãos a abanar, 
até à rotunda do aeroporto onde me 
esperava, na estação de gasolina, o 
Joaquim Mestre, mobilizado pelo Jorge 
Sampaio, para me levar até à fronteira 
de Chaves! A malita já estava no carro 
do José Garibaldi que, sem pestanejar, 
aceitara levar-me até Madrid onde 
apanharia um avião para a 'Europa'. 
Passei a fronteira a seco pelo caminho 

dos amigos de Espanha ao fim-de-se-
mana, deviam ser 18h. O engenheiro 
agrónomo Pires [Borges Pires, se bem 
me lembro] comandou as operações. A 
passagem de um grupo de 4-5 pessoas, 
comigo no meio, foi negociada como 
quem vai ali beber uma Coca-Cola e já 
volta. E, de facto, bebi a minha primei-
ra Coca-Cola numa espécie de tasca 
em Verin. Dizem que estava nervoso. 
Não me parece que tenha exagerado, 
embora o Garibaldi não estivesse no 
ponto de encontro combinado e se 
tivesse atrasado umas duas horas que 
me pareceram uma eternidade. Para 
os amigos que estavam comigo, tudo 
parecia normal e já me davam indica-
ções de como ir para Orense, a cidade 
mais próxima com transportes para 
Madrid, quando o Garibaldi chegou. 
Rolámos toda a noite e chegámos a 
Madrid raiava o dia. O passaporte 
fora-me arranjado pelo Jorge Ricardo, 
que trabalhava com a Maria Emília na 
Forma, uma empresa de publicidade, e 
queimava-me as mãos pelo tratamento 
artesanal que recebera de uma outra 
amiga da Maria Emília. Entre os vários 
destinos matinais que o placard das 
Partidas do aeroporto anunciava, Paris 
pareceu-me um destino adequa-
do para começar o exílio. O polícia 
espanhol em Barajas mal olhou para o 
passaporte. Quando me sentei no avião 
tive a sensação que uma vida nova 
começava para mim”.

Hoje - digo eu -, quando olho para 
a tragédia dos refugiados, das frontei-
ras fechadas e defendidas com arames 
farpados e toda a espécie de barreiras; 
quando alguns esgrimem razões contra 
a bondade de apoiar e proporcionar 
formação superior aos jovens desloca-
dos pela força devido a perseguições, 
conflitos e guerras, não deixo nunca 
de pensar nos portugueses da minha 
geração para quem o exílio representou 
proteção, segurança e uma ocasião de 
aperfeiçoamento profissional e que, 
após o 25 de Abril, formaram parte da 
nova geração de líderes do Portugal de-
mocrático. Acabo por reencontrar na 
vida do JMF um argumento forte para 
lutar por estas causas.

Esta 2ª cena concluiu-se com o seu 
regresso a Portugal, juntando-se à sua 
mulher e filho que o antecederam. 
Começava assim uma nova fase na vida 
do nosso autor, a do reencontro tam-
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dos Direitos do Homem e dos Pactos 
dos Direitos Cívicos e Económicos da 
ONU, pelo pedido de adesão à União 
Europeia e pela “normalização” das re-
lações com as ex-colónias de África”. 
Foi depois eurodeputado e deputado na 
Assembleia da República pelos Açores.

Mas apesar desta folha de serviços 
públicos absolutamente notável, o que a 
mim me surpreende nele, é o despreen-
dimento, lucidez e assombro com que, a 
certa altura, reconhecendo o seu desen-
canto com a atividade política, decide 
distanciar-se e, enveredar, de novo por 
uma vida mais voltada para a univer-
sidade, a investigação, a escrita, uma 
vida de intelectual, que, de resto, nunca 
deixou de ser. Aqui chegados, gostaria 
de fechar esta 3º cena com a pergunta 
que numa entrevista Maria João Seixas 
lhe dirige: “José, diz-me quem és?”

E ele responde: “Acho que posso 
dizer que sou um ser múltiplo e, claro 
está, contraditório. No fundo, pode ter 
a ver com as minhas raízes insulares, 
não tenho a certeza, porque pode ser 
uma coisa até mais psicológica e onto-
lógica do que geográfica. Mas talvez o 
facto de ter vivido numa ilha até aos 18 
anos de idade me tenha dado vontade 
de querer viver várias vidas, me tenha 
dado a noção de que a vida que estava 
a viver nos Açores, em São Miguel, era 
uma vida transitória. Sempre me ima-
ginei como podendo ter várias vidas 
e daí dizer que sou um ser múltiplo e 
contraditório, fazendo embora uma 
gestão muito própria dessa condição”.

Cena quarta – Sonata para piano n.º 14, 
Op. 27 n.º 2, de Beethoven

Esta é a última cena que se desenrola 
entre abril de 2011 e março de 2014. 
Cobre o período outonal da sua vida 
que, nem por isso, deixou de ser 
intensa e animada pelo afã que sem-
pre o caracterizara, como se tivesse 
que fechar todas as pontas soltas da 
sua vida, traduzidas em metas que 
queria alcançar antes de a vida se 
extinguir.

É no confronto com o fim que talvez 
a questão de Deus se possa pôr para 
os crentes. Mas para os laicos, como 
nós – falo por mim, mas também 
pelo Zé Medeiros -, saímos do nada e 
voltamos para o nada. Entre estes dois 
pontos, estende-se o arco da vida. 
Todos sabemos que é assim, mas como 
quase nunca sabemos a cronologia dos 
acontecimentos, pensamos mais no dia 
de amanhã do que no do fim.

Mas, quando ao invés somos 
confrontados com a fatalidade de uma 
doença, “um dos efeitos desta morte 
anunciada é passar mais tempo a 
pensar nela”, como anota o autor com 
a sua lucidez habitual. Curiosamente, 
acrescenta com a sua também habitual 
ironia fina, “ de facto, levo mais tempo 
a pensar na vida que tive e que não vou 
ter, do que na morte que me parece 
apenas como um esquecimento”.
A concluir esta notas de leitura, vamos 
então para o texto que encerra estas 
Memórias Anotadas e retomemos a 
evocação a Sophia, com que o José 
Medeiros Ferreira termina “As minhas 
praias” : “E agora que estou de partida, 
gosto de me prometer 'quando eu 
morrer voltarei para buscar/ os instan-
tes que não vivi junto do mar'”.J

Frederico Lourenço, ao receber (no passado dia 
31 de março) o Prémio Pessoa, lembrou uma 
conversa com Sophia de Mello Breyner sobre a 
sua opção pelos estudos clássicos. A poesia da 
autora de Geografia e de Dual fora profunda-
mente inspiradora para o jovem que então dava 
passos decisivos relativamente à sua vocação. 
Houve, naturalmente, outras influências, como 
as muito marcantes de seus pais, Manuela e M. S. 

Lourenço ou a de seu padrinho João Bénard da Costa – nessa geração 
extraordinária de O Tempo e o Modo – mas o caso de Sophia foi muito 
especial. Ela “inventou uma Grécia própria. Não é a Grécia dos guias 
turísticos, não é a Grécia dos compêndios de história, filosofia ou li-
teratura. (…) É uma Grécia construída pelo olhar dela, uma geografia 
anímica que tem tanto de Grécia como de Portugal” (Valsas Nobres 
e Sentimentais). De facto, a atração clássica, veio até Sophia dessa 
confluência fantástica do Mediterrâneo e do Atlântico, donde houve 
existência Portugal e que Orlando Ribeiro es-
tudou com génio e brilhantismo. E Frederico 
Lourenço recorda o búzio comprado na ilha 
de Cós, onde apenas se ouvia “o cântico da 
longa vasta praia/ Atlântica e sagrada/ Onde 
para sempre a minha alma foi criada”. 

É Sophia quem fala, naturalmente, e 
cada um de nós sente familiaridade nessa 
sensação. E poderíamos recordar ainda nos 
Contos Exemplares as referências homéricas 
a Manuel Bote, banheiro mítico da Granja… 
Mas voltemos ao discurso do premiado e à 
recordação do modo desconcertante como a 
autora de Livro Sexto rematou essa conversa 
iniciática: “Só espero que não se arrepen-
da”… Nada havia mais a acrescentar, tudo de 
essencial estava, porém, na ligação poética 
ao mar e ao “país de montanhas e navios 
onde os golfinhos correm quase à tona de 
água, onde a alegria se multiplica de ilha a 
ilha e sobre o qual paira a grande felicidade 
dos deuses de Homero” (O Nu na Antiguidade 
Clássica). Tudo estava dito e não dito. O 
amor fundamental de Sophia tinha a ver com 
as raízes antigas, em que os portugueses, 
como novos Argonautas, não poderiam ser 
compreendidos sem a referência aos genes 
que nos chegaram de Homero e de Ulisses – 
nosso pai mitológico...

Naquele fim de tarde, na Culturgest, ao 
ouvirmos o galardoado, fomos transportados 
até essas fontes mais distantes, onde bebe-
mos a cultura que nos formou. E percebemos 
como o gérmen da cultura clássica ficou 
bem presente na criatividade perene do mais recente tradutor da 
Bíblia. “Além da inspiração que fui beber a Eugénio de Andrade e a 
Ruy Belo, ou a Camões e Pessoa, não tenho a menor dúvida de que o 
génio tutelar da minha tradução é Sophia. No fundo, o que eu tentei 
fazer foi traduzir Homero como se eu próprio me chamasse Sophia 
Andresen, embora, como eu já frisei, sem andresenizar artificial-
mente o texto” (Valsas…). Com especial pertinência, Frederico 
Lourenço (FL) defendeu agora ser “preciso começar o estudo do 
grego e do latim no ensino secundário. Enquanto isso não voltar a 
acontecer, a qualidade das nossas humanidades e o estudo da histó-
ria e cultura portuguesas estarão no futuro seriamente comprome-
tidos”. Esta ideia merece uma especial atenção. E não se pense que 
estamos perante uma sugestão avulsa de um cultor de determinado 
ramo de saber. Não. Do que se trata é de um apelo sério, que tem a 
ver com a preparação adequada dos estudantes na área essencial da 
língua e da cultura. O bom domínio da língua não é tema de gramá-

ticos, é questão de cidadãos. Precisamos de saber comunicar bem, de 
modo a que nos entendam, a que nos entendamos uns aos outros e a 
que saibamos exprimir-nos com ideias claras e distintas. Não há ver-
dadeiro diálogo se não soubermos falar e ouvir. Infelizmente, quando 
ouvimos tantos debates nos meios de comunicação, presenciamos 
monólogos maçadores e uma invariável incapacidade para exprimir 
pontos de vista próprios e para responder aos interlocutores. 

A sugestão de FL é muito mais profunda, positiva e plena de con-
sequências do que à primeira vista possa parecer. E não se julgue que 
tudo se poderia resolver com acrescentos curriculares. Bem sei que 
há sempre a tentação de colocar mais um adereço numa espécie de 
árvore de natal de temas. Não é disso que se trata. Impõe-se uma ati-
tude inteligente que permita nos núcleos essenciais de aprendizagem 
saber integrar o conjunto e o contexto, a razão histórica, a diacronia 
e a sincronia, a etimologia, as regras e o método. Nesse sentido, o 
escritor tem toda a razão. Como poderemos entender e proteger 
a língua que falamos se não conhecemos de onde provém e qual a 

razão de ser das palavras que usamos. De 
facto, a qualidade das nossas humanidades 
e o estudo da história e cultura portuguesas 
estarão no futuro seriamente comprometi-
dos se não dermos atenção às nossas raízes 
culturais. E insisto num ponto de que tenho 
feito cavalo de batalha – uma cultura aberta, 
consciente da necessidade de preservar o 
património como realidade viva, precisa de 
assentar numa atitude que favoreça a aten-
ção ao que tem valor humano, assegurando 
o cuidado relativamente ao que recebemos 
dos nossos ancestrais. 

Só haverá atenção e cuidado se estiver-
mos despertos. E as humanidades têm a 
ver com as letras e as artes, mas também 
com a matemática, a cultura científica e 
a importância do método experimental. 
Não se trata de dizer que tudo tem lugar, 
mas de compreendermos que a complexi-
dade do mundo contemporâneo obriga à 
complementaridade de conhecimentos e de 
perspetivas. Mais do que da especialização, 
vivemos a era da cooperação de saberes. 
Na última crónica falávamos de Damião de 
Goes e de José Mariano Gago. Não podemos 
esquecer que os gregos referiam a “pai-
deia” e os romanos a “humanitas”. E temos 
de nos lembrar das artes liberais da Idade 
Média: o Trivium, abrangendo: lógica, 
gramática e retórica; e o Quadrivium, com 
aritmética, música, geometria e astrono-
mia… Se lembro isto mesmo não é para 
desfazer fronteiras e enfraquecer as ditas 

ciência sociais, mas sim para evitar o fechamento e garantir o en-
contro, a inter e a transdisciplinaridade.  

Sobre Oxford, que Frederico Lourenço conheceu desde tenra 
idade, encontramos, como se fosse uma metáfora sobre o diálo-
go entre o conhecimento e a vida: “É indesmentível que Oxford 
parece propiciar esse constante esmaecimento de fronteiras entre 
o literário e o factual, sobretudo quando o olhar que percecio-
na a cidade é, já de si, atreito a substituir a realidade que tem à 
sua frente por imagens e projeções livrescas”. A valorização das 
humanidades é, no entanto, o favorecimento de um combate 
constante e sereno contra a mediocridade e a ignorância. Não se 
trata de fechar conhecimentos sobre si mesmos ou de ignorar que a 
educação para todos obriga, nas suas profundas diferenças, a com-
preendermos a subtileza das relações entre cultura e vida e que 
não podemos confundir pessoas e robôs. A presença dos clássicos 
ajuda certamente.J

A presença dos clássicos…

A qualidade das nossas 
humanidades e o estudo da 
história e cultura portuguesas 
estarão no futuro seriamente 
comprometidos se não 
dermos atenção às nossas 
raízes culturais

R
U

I D
U

A
R

TE
 S

IL
VA

Frederico Lourenço
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Entropia e pandemónio

Andrew Simms, num 
recente artigo do 
Guardian, chamava 
a atenção para o 
facto de que na carta 
formal em que o 

Reino Unido pedia o início da con-
tagem decrescente para o Brexit, 
no âmbito do artº 50 do Tratado 
da União Europeia, não existe ne-
nhuma referência ao problema das 
alterações climáticas. O próprio 
ministro britânico do Ambiente 
confessou não ter encomenda-
do ainda nenhum estudo sobre o 
impacto para as políticas públicas 
de ambiente da saída de Londres 
da União Europeia, apesar de uma 
parte enorme da sua legislação ser 
partilhada com os outros Estados-
membros. O que está a suceder 
com os britânicos não é diferente 
do que ocorre no resto dos países 

ocidentais, com os EUA de Trump 
tristemente à cabeça. Mas a verda-
de, é que o debate político europeu, 
dominado pela agenda da rena-
cionalização da extrema-direita, 
que só promete mais desordem e 
desagregação, está também com-
pletamente ausente de referências 
à centralidade da crise ambiental e 
climática.

Infelizmente, estão a concre-
tizar-se todos os comentários e 
prognósticos negativos que aqui 
deixei em várias crónicas sobre o 
Acordo de Paris, de dezembro de 
2015. Ele pareceu-me constituir 
um mero coro retórico de dirigen-
tes políticos em torno de objetivos 
que só muito remotamente pensa-
riam que alguma vez pudessem ser 
atingidos, ou pelos quais pudes-
sem vir a ser responsabilizados. A 
desistência em relação às questões 

Na carta em que o Reino 
Unido pede o início da 
contagem para o Brexit, 
não existe nenhuma 
referência às alterações 
climáticas Estão a 
concretizar-se todos os 
prognósticos negativos 
sobre o Acordo de Paris

“

VIRIATO SOROMENHO MARQUESECOLOGIA

ambientais é um sinal da degrada-
ção moral e intelectual das nossas 
elites políticas, e da incapacidade 
dos nossos regimes democráticos 
colocaram exigências epistémicas 
e de rigor conceptual nas agendas 

políticas. Por este caminho o pior 
cenário hobbesiano da “guerra de 
todos contra todos”, numa derro-
cada geral dos indicadores gerais 
de civilização, aparece como cada 
vez mais verosímil. 

A sociedade que se lançou na 
corrida à inteligência artificial e à 
robotização é a mesma que está a 
transformar as democracias não 
em governos do povo, para o povo e 
pelo povo, mas em grotescos palcos 
para a “liderança” de grunhos e 
medíocres, incapazes e alérgicos a 
pensar racionalmente a complexi-

dade do real, que ecoam e ampli-
ficam as piores pulsões dos seus 
eleitorados. As marcas da entropia 
assinalam o começo da queda no 
abismo. Mais para diante escu-
taremos os sons ensurdecedores 
do pandemónio em que tudo isto 
confluirá. Quando nenhuma força 
no mundo estiver já em condições 
de deter o colapso irreversível das 
coisas que nos habituámos a con-
siderar como portadoras do valor 
da vida e enaltecedoras da hipótese 
da dignidade humana. Espero estar 
completamente enganado.J

Protesto durante a realização da conferência de Paris, em 2015

Pensar o 
colonialismo

 Da época em que a 
propaganda dizia que 
‘Portugal não é um país 
pequeno’, demons-
trando, por artes grá-
ficas, que as colónias 
tornavam o território 
nacional do tamanho 
de quase toda a Europa 
continental até ao que 
resta, hoje, completo 
o ciclo das indepen-
dências dos domínios 
ultramarinos europeus, 
de um sentimento co-
lonial, muito se analisa 
este fenómeno. Três 
livros reúnem diversos 
ensaios, centrados ora 
no colonialismo por-
tuguês, ora no que se 
define como ‘pós-co-
lonialismo’. 

Histórias Coloniais, de Dalila 
Cabrita Mateus e Álvaro Mateus, 
desvenda alguns episódios do lado 
brutal da ocupação portuguesa 
em África, na Índia, em Timor 
e em Macau. Os autores, ambos 
desaparecidos recentemente, 
e que já tinham escrito sobre o 
papel da PIDE na guerra colonial, 
por exemplo, mostram como o 
‘império’, ao contrário do que dizia 
o discurso oficial, não foi sempre 
pacífico. Desde os anos 30, em 
Cabo Verde (A Revolta de “Nhõ 

Ambrose”, 1934) aos 60, com O 
Motim 1-2-3, em Macau (1966), 
passando por massacres nos países 
africanos, os ‘brandos costumes’ 
parecem não ter passado do que 
sempre foram, afinal: uma miragem. 
Os episódios estão amplamente 
documentados, inclusive pelas 
(parcas e censuradas) notícias que 
deles foram dados na época.

O que hoje sobra desses tempos, 
na mentalidade vigente, findos os 
regimes coloniais no papel, pode ser 
o mínimo denominador comum das 
outras duas publicações. Centrada no 
caso português, Pensamento e Escritos 
(Pós-)Coloniais, com coordenação de 
Maria João Castro – e que é o primeiro 
volume de uma série que integra a sua 
tese de pós-doutoramento – reúne, 
em edição bilingue (português e 
inglês) textos preparados para uma 
conferência com o mesmo nome, 
realizada na Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa a 20 de abril de 2016. 
Adriano Moreira, Eduardo Lourenço, 
José-Augusto França e Helder Macedo 
assinam os testemunhos e as reflexões.

Este último também firma um outro 
ensaio, presente na recolha Geometrias 
da Memória: Configurações Pós-
Coloniais, com organização de António 
Sousa Ribeiro e Margarida Calafate 
Ribeiro. A diversidade de autores 
acompanha a dos temas, sempre 
com a perspectiva do que resta do 
pensamento colonial na atualidade. 
Macedo apela a “Reconhecer o 
Desconhecido”, por exemplo. Um 
pouco antes, António Pinto Ribeiro 

pergunta “Podemos Descolonizar os 
Museus?” no seu texto. E muitos outros 
analisam o conceito, sob a perspectiva 
dos países do Sul da Europa ou do 
hemisfério Sul…   

› Dalila Cabrita Mateus  
e Álvaro Mateus
HISTÓRIAS COLONIAIS
A Esfera dos Livros, 274 pp, 17,90 euros

› Maria João Castro (org.)
PENSAMENTOS E ESCRITOS 
(PÓS-)COLONIAIS
ArTravel, 140 pp

› António Sousa Ribeiro e Margarida 
Calafate Ribeiro (org.)
GEOMETRIAS DA MEMÓRIA: 
CONFIGURAÇÕES PÓS-
COLONIAIS
Afrontamento, 350 pp, 18 euros

Karl Kraus
 Muitos dizem que as 

tensões internacionais 
que vivemos são muito 
parecidas com as que 
os nossos avós e bisa-
vós testemunharam no 
período entre as duas 
guerras mundiais. Na 

verdade, basta ler alguns dos afo-
rismos reunidos neste volume, pu-
blicados pela primeira vez em 1912, 
para nos espantarmos, inquietos, 
com a sua atualidade: “As verdadeiras 
verdades são aquelas que se consegue 
inventar”, escrevia Kraus há pouco 

mais de 100 anos… A verdade é que 
este austríaco, nascido em 1874 na 
Boémia, captou o ‘espírito do tempo’ 
com os escritos satíricos que o nota-
bilizaram, e alargou-os ao estatuto de 
universais. Estão lá os ingredientes 
com que se coze o desmembramento 
de uma sociedade – a frase citada re-
corda-nos a ‘pós-verdade’ atual, por 
exemplo – e dos nacionalismos que 
corroem a ordem internacional. 

› Karl Kraus
PRO DOMO ET MUNDO – 
AFORISMOS
Associação dos Jornalistas e Homens de Letras 
do Porto, 114 pp

Memórias da 
Grande Guerra

 Portugal entrou na 
frente europeia da I 
Guerra Mundial em 
1917. Assinalando esse 
centenário particular 
da nossa participação 
no conflito – que, na 
verdade, nota a autora, 

já decorria com os combates contra os 
alemães em Angola e em Moçambique 
desde 1914 –, eis Prisioneiros 
Portugueses da Primeira Guerra 
Mundial, de Maria José Oliveira. A 
base do livro, na verdade, é a tese de 
mestrado em História Contemporânea 
desta autora, e mostra como mais de 
50 mil homens partiram para a frente 
europeia, alguns saindo das respetivas 

aldeias pela primeira vez na vida, e de 
como ficaram milhares nos campos 
de França e da Flandres. Outros tantos 
seriam presos na Alemanha, em 
França, na Bélgica e na Polónia.

› Maria José Oliveira
PRISIONEIROS 
PORTUGUESES DA 
PRIMEIRA GUERRA 
MUNDIAL
Saída de Emergência, 258 pp, 17,70 euros 

Dons da palavra
 De Platão a Obama, 

passando por Marco 
António, Napoleão, Jean 
Jaurès ou Roosevelt, 
uma das marcas dos 
grandes líderes políticos 
foram determinados 
discursos que, proferi-

dos em determinados contextos polí-
ticos de intensidade elevada, fizeram 
história. Aqui podemos encontrar o 
famoso Eu Tenho um Sonho (1963), de 
Martin Luther King ou o da tomada de 
posse de Roosevelt, em 1933. E algu-
mas das frases que hoje citamos para 
definir algum momento político espe-
cífico, com o privilégio de as podermos 
encontrar sempre à mão de citar. A 
recolha dos discursos é de Henrique 
Monteiro, jornalista do Expresso.
 
› Henrique Monteiro (org.)
GRANDES DISCURSOS DA 
HISTÓRIA
Guerra e Paz, 210 pp, 16 euros
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“
Mural de Diego Rivera

Quando olhamos para o passado com os 
olhos do presente, deparamo-nos com 
cemitérios imensos de futuros abandona-
dos, lutas que abriram novas possibilida-
des mas foram neutralizadas, silenciadas 
ou desvirtuadas, futuros assassinados ao 
nascer ou mesmo antes, contingências 
que decidiram a opção vencedora depois 
atribuída ao sentido da história. Nesses 

cemitérios, os futuros abandonados são também corpos sepul-
tados, muitas vezes corpos que apostaram em futuros errados ou 
inúteis. Veneramo-los ou execramo-los consoante o futuro que 
eles e elas quiseram coincide ou não com o que queremos para 
nós. Por isso choramos os mortos, mas nunca os mesmos mortos. 
Para que não se pense que os exemplos recentes se reduzem aos 
suicidas bombistas, mártires para uns, terroristas para outros, 
em 2014 houve duas celebrações do assassínio do arquiduque 
de Francisco Fernando e sua esposa em Sarajevo, e que condu-
ziu à I Guerra Mundial. Num bairro da cidade, bósnios croatas 
e muçulmanos celebraram o monarca e sua esposa, enquanto 
noutro bairro, bósnios sérvios celebraram Gravilo Princip que os 
assassinou, e até lhe fizeram uma estátua. 

No início do século XXI, a ideia de futuros abandonados 
parece obsoleta, aliás tanto quanto a própria ideia de futuro. 
O futuro parece ter estacionado no presente e estar disposto a 
ficar aqui por tempo indeterminado. A novidade, a surpresa, 
a indeterminação sucedem-se tão banalmente que tudo o que 
de bom como de mau estava eventualmente reservado para o 
futuro está a ocorrer hoje. O futuro antecipou-se a si próprio 
e caiu no presente. A vertigem do tempo que passa é igual à 
vertigem do tempo que pára. A banalização da inovação vai de 
par com a banalização da glória e do horror. Muitas pessoas 
vivem isto com indiferença. Há muito desistiram de fazer 
acontecer o mundo e por isso estão resignados a que o mundo 
lhes aconteça. São os cínicos, profissionais do ceticismo. Há, 
porém, dois grupos muito diferentes em tamanho e sorte para 
quem esta desistência não é opção.

O primeiro grupo é constituído pela esmagadora maioria da 
população mundial. Exponencial desigualdade social, proliferação 
de fascismos sociais, fome, precariedade, desertificação, expulsão 
de terras ancestrais cobiçadas por empresas multinacionais, 
guerras irregulares especializadas em matar populações civis 
inocentes – tudo isto faz com que uma parte cada vez maior da 
população do mundo tenha deixado de pensar no futuro para 
se concentrar em amanhã. Estão vivos hoje, mas não sabem se 
estarão vivos amanhã; têm comida para dar aos filhos hoje, mas 
não sabem se têm amanhã; estão empregados hoje, mas não 
sabem se estarão amanhã. O amanhã imediato é o espelho do 
futuro em que o futuro não se gosta de ver, pois reflete um futuro 
medíocre, rasteiro, comezinho. Estas imensas populações pedem 
tão pouco ao futuro que não estão à altura dele.

O segundo grupo é tão minoritário quanto poderoso. 
Imagina-se a fazer acontecer o mundo, a definir e controlar o 
futuro por tempo indeterminado e de maneira exclusiva para que 
não haja qualquer futuro alternativo. Esse grupo é constituído por 
dois fundamentalismos. São fundamentalistas porque assentam 
em verdades absolutas, não admitem dissidência e acreditam 
que os fins justificam os meios. Os dois fundamentalismos são 
o neoliberalismo, controlado pelos mercados financeiros, e 
o Daesh, os jhiadistas radicais que se dizem islâmicos. Sendo 
muito diferentes e até antagónicos, partilham importantes 
características. Assentam ambos em verdades absolutas que não 
toleram a dissidência política, seja ela a fé científica na prioridade 
dos interesses dos investidores e na legitimidade da acumulação 
infinita de riqueza que ela permite, seja ela a fé religiosa na 
doutrina do califa que promete a libertação da dominação e 
humilhação ocidentais. Ambos visam garantir o controle do 
acesso aos recursos naturais mais valorizados. Ambos causam 
imenso sofrimento injusto com a justificação de que os fins 

legitimam os meios. Ambos recorrem com parificável sofisticação 
às novas tecnologias digitais de informação e comunicação para 
difundir o seu proselitismo. O radicalismo de ambos é do mesmo 
quilate e o futuro que proclamam é igualmente distópico – um 
futuro indigno da humanidade.

Será possível um futuro digno entre os dois futuros 
indignos que acabei de referir: o minimalismo do amanhã e 
o maximalismo do fundamentalismo?  Penso que sim, mas a 
história dos últimos cem anos obriga-nos a múltiplas cautelas. A 
situação de que partimos não é brilhante. Começámos o século 
XX com dois grandes modelos de transformação progressista da 
sociedade, a revolução e o reformismo, e começamos o século 
XXI sem nenhum deles. Cabe aqui recordar, de novo, a Revolução 
Russa, já que foi ela que radicalizou a opção entre os dois modelos 
e lhe deu consistência política prática. Com a Revolução de 

Outubro, tornou-se claro para os trabalhadores e camponeses 
(diríamos hoje, classes populares) que havia duas vias para 
alcançar um futuro melhor, que se antevia como pós-capitalista, 
socialista. Ou a revolução, que implicava rutura institucional (não 
necessariamente violenta) com os mecanismos da democracia 
representativa, quebra de procedimentos legais e constitucionais, 
mudanças bruscas no regime de propriedade e no controle da 
terra; ou o reformismo, que implicava o respeito pelas instituições 
democráticas e o avanço gradual nas reivindicações dos 
trabalhadores à medida que os processos eleitorais lhes fossem 
sendo mais favoráveis. O objetivo era o mesmo – o socialismo. 

Não vou hoje tratar das vicissitudes por que esta opção 
passou ao longo dos últimos cem anos. Apenas mencionar 
que depois do fracasso da revolução alemã (1918-1921) foi-se 
construindo a ideia de que na Europa e nos EUA (o primeiro 
mundo) o reformismo seria a via preferida, enquanto o terceiro 
mundo (o mundo socialista soviético foi-se constituindo 
como segundo mundo) iria seguir a via revolucionária, como 
aconteceu na China em 1949, ou alguma combinação entre 
as duas vias. Entretanto, com a subida de Estaline ao poder, a 
Revolução Russa transformou-se numa ditadura sanguinária 
que sacrificou os seus melhores filhos em nome de uma verdade 
absoluta que se impunha com a máxima violência. Ou seja, a 
opção revolucionária transformou-se num fundamentalismo 
radical que precedeu os que mencionei acima. Por sua vez, o 
terceiro mundo, à medida que se ia libertando do colonialismo, 
começava a verificar que o reformismo nunca conduziria ao 
socialismo, mas antes, quando muito, a um capitalismo de rosto 
humano, como aquele que ia emergindo na Europa depois da 
II Guerra Mundial. O movimento dos Não-Alinhados (1955-
1961) proclamava a sua intenção de recusar tanto o socialismo 
soviético como o capitalismo ocidental. 

Por razões que analisei na minha última coluna, com a 
queda do muro de Berlim os dois modelos de transformação 
social colapsaram. A revolução transformou-se num 
fundamentalismo desacreditado e caduco que ruiu sobre 
os seus próprios fundamentos. Por sua vez, o reformismo 
democrático foi perdendo o impulso reformista e, com isso, a 
densidade democrática. O reformismo passou a significar a luta 
desesperada para não perder os direitos das classes populares 
(educação e saúde públicas, segurança social, infraestruturas e 
bens públicos, como a água) conquistados no período anterior. 
O reformismo foi assim definhando até se transformar num 
ente esquálido e desfigurado que o fundamentalismo neoliberal 
reconfigurou  por via de um facelift, convertendo-o no único 
modelo de democracia de exportação, a democracia liberal 
transformada num instrumento do imperialismo, com direito a 
intervir em países inimigos ou incivilizados e a destruí-los em 
nome de tão cobiçado troféu. Um troféu que, quando entregue, 
revela a sua verdadeira identidade: uma ruína iluminada a 
néon, levada na carga dos bombardeiros militares e financeiros 
(ajustamento estrutural), estes últimos conduzidos pelos CEOs 
do Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional.

No estado atual desta jornada, a revolução converteu-
se num fundamentalismo semelhante ao maximalismo 
dos fundamentalismos atuais enquanto o reformismo se 
degradou até ser o minimalismo da forma de governo cuja 
precariedade não lhe permite ver o futuro para além do 
imediato amanhã. Terão estes dois fracassos históricos 
causado direta ou indiretamente a opção prisional em que 
vivemos, entre fundamentalismos distópicos e amanhãs sem 
depois de amanhã? Mais importante que responder a esta 
questão, é crucial sabermos como sair daqui, a condição para 
que o futuro seja outra vez possível. Avanço uma hipótese: 
se historicamente a revolução e a democracia se opuseram e 
ambas colapsaram, talvez a solução resida em reinventá-las 
de modo a que convivam articuladamente. Por outra palavras, 
democratizar a revolução e revolucionar a democracia. Será o 
tema de próxima coluna.J

Para que o futuro seja de novo possível

Começámos o século XX com dois 
grandes modelos de transformação 
progressista da sociedade, a revolução 
e o reformismo, e começamos o século 
XXI sem nenhum deles

Será possível um futuro digno entre 
dois futuros indignos: o minimalismo 
do amanhã e o maximalismo do 
fundamentalismo? Penso que sim, mas 
a história dos últimos cem anos obriga-
nos a múltiplas cautelas

Se historicamente a revolução e a 
democracia se opuseram e ambas 
colapsaram, talvez a solução resida em 
reinventá-las, democratizar a revolução 
e revolucionar a democracia
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CADERNO  
DE SIGNIFICADOS
Tiago Patrício

NA HORA DE COMER O TREINADOR
Patrícia Portela

 Na primeira vez que a Marina veio 
a terreiro queixar-se de um ataque 
ninguém a levou a sério porque, 
afinal de contas, era uma rapariga 
pequena que nunca teria sobrevivido 
a uma alcateia de lobos raivosos. As 
pessoas diziam que a Marina tinha 
visões por causa das histórias que o 
avô lhe contava, por causa da fome ou 
simplesmente para chamar a atenção 
dos adultos. 

Na segunda vez a Marina precaveu-se 
e arranjou marcas de mordeduras nas 
pernas e nos braços, sujou o cabelo com 
lama e raspou as unhas para demonstrar 
que lutara com um lobo a sério. Mas nem 
assim lhe deram crédito: as dentadas 
podiam ser dos cães pastores, a sujidade 
era a habitual nas crianças do campo e 
a cara de susto podia ser mais uma das 
suas encenações. 

Na aldeia, toda a gente sabia da 
existência de lobos em alcateias e de 
lobos solitários e conheciam antigas 
histórias de ataques a rebanhos e a 
pastores desprevenidos nos montes, mas 
ninguém acreditava nas invenções da 
Marina, o que a deixava muito triste. Até 
que um dia a Marina apareceu no Largo 
a empurrar um carrinho onde jazia a 
sua irmãzinha. Quem a viu primeiro 
foi uma viúva que levou a menina até 
ao chafariz para lhe lavar as feridas. 
A seguir apareceu mais gente, mas 
de pouco adiantou porque a menina 
já não dava acordo de si. É claro que a 
Marina se queixou do ataque de um lobo 
solitário que filou a irmã pelo pescoço 
até a sufocar e que depois desapareceu 
sem deixar rasto. O problema é que a 
Marina não tinha marcas de violência e 
foi incapaz de apresentar outras provas 
que confirmassem a sua versão. Quando 
o avô da Marina chegou, já o Regedor 
tomara conta da ocorrência e concluído 
que a culpada fora a Marina e que, por 
isso, o melhor seria interná-la, por uns 
tempos, numa instituição, para não 
voltar a perturbar as pessoas da aldeia 
com as suas gritarias sobre ataques de 
lobos junto às casas. 

O avô da Marina ficou muito zangado 
e prometeu vingar-se de todos quantos 
duvidaram da neta: Ah! quando a 
Marina voltar vós haveis de aprender a 
respeitá-la e a temê-la.J

A Marina e o lobo

Elementos da Greenpeace em ação

Minha querida, os médicos dizem que 
estás estável e que não nos deixaste 
por um triz. Limparam-te o estômago 
e encontraram três caixas de com-
primidos que deves ter encontrado 
no armário da nossa casa de banho, 
hoje em dia pilhado de anti-depres-
sivos e soporíferos. Estás ligada a três 
máquinas mas se tudo correr bem sais 

do hospital a tempo de celebrarmos juntas os teus 15 anos. 
Estou sentada aos pés da tua cama sem saber se me ouves e sem 

saber o que te dizer. Só me ocorrem imagens desgarradas da nossa 
ainda mui breve história comum que não pode ter, de maneira algu-
ma, um fim neste quarto de hospital. 

Revejo o teu primeiro olhar 40 horas depois de um trabalho de 
parto e de uma gravidez de alto risco. Vejo-me, com alguma vergo-
nha, agarrada a uma enfermeira que me consola enquanto tu, cora-
josa, aguentas um tubo de soro enfiado pelo nariz abaixo, um quilo a 
menos e dores incomensuráveis, ainda não tens tu seis meses.

Sinto-me a dar-te a mão pela primeira vez, quando já andas pelo 
teu pé, e de nos passearmos lado a lado, pela rua, e lembro-me de 
como desatei a chorar no dia em que aprendeste a andar de bicicleta e 
desapareceste, livre e destemida, estrada fora, sem olhares para trás.

Vem-me à memória o 
cheiro da relva que pisaste 
durante um concerto de 
angariação de fundos 
que organizamos para 
comprarmos um barco 
com o qual íamos mudar o 
mundo e enfrentar todas as 
tempestades.

Lembro-me do dia em 
que te arrastei para uma 
convenção onde íamos 
denunciar os mais nefastos 
lobbies internacionais 
da indústria alimentar e 
mudar assim o mundo 
antes das quatro da tarde, 
e de como tu me largaste a 
mão no caminho e correste 
para a porta da carruagem 
do metro, caindo até à cintura no intervalo entre o cais e o com-
boio, e de como te apanhei e levantei com uma só mão, não sei com 
que forças, não sei com que reflexos, e de como fui, de seguida, em 
silêncio e a tremer, agarrada a ti até ao Museu de História Natural 
onde terminamos o dia numa estufa repleta de borboletas vivas que 
pousavam sobre os teus dedos e os teus cabelos dourados.

Cresceste a ouvir-nos falar da subida do nível médio das águas, 
do aquecimento global, do buraco na camada de ozono, do excesso 
de dióxido de carbono na atmosfera, das alterações climatéricas, das 
consequentes catástrofes naturais. Contei-te do mar de plástico do 
tamanho das Américas que asfixia a fauna marinha, disse-te porque 
lutavamos contra os testes nucleares no atol da Muroroa, porque é 
importante salvar espécies selvagens em extinção; alertei-te para o 
fim da biodiversidade, para a desertificação dos solos, para a escas-
sez inevitável dos recursos, a acidez dos oceanos devido à poluição 
no fundo dos mares, a desflorestação, a perfuração ilegal do árctico, 
o perigo das monoculturas, dos transgénicos e do crescimento 
demográfico.

Passaste a tua infância a colar cartazes connosco pela noite den-
tro, pendurada nos nossos ombros em manifestações, adormecendo 
em salas de cozinha onde desenhavamos novos planos de ação. 
Trouxemos o meio ambiente para as primeiras páginas dos jornais 

enquanto te mudávamos as fraldas, desafiamos as maiores forças 
militares do planeta enquanto te cantavamos canções de embalar, 
levamos-te a viajar pelo mundo inteiro ensinando-te a nossa tabua-
da pela nossa geografia, um mapa imenso de perseguição às causas 
que não queríamos perdidas. 

Escolheste connosco as fotos que revelávamos em casa, resgata-
das de câmaras que escondíamos das autoridades. Queríamos que o 
mundo inteiro testemunhasse os crimes na proa do insuflável com 
que nos insurgíamos, invencíveis, contra os baleeiros e os navios-
-petroleiros. Queríamos que todos vissem, com os seus próprios 
olhos, os banhos de sangue no Pacífico, as fissuras irreparáveis no 
árctico resultantes dos testes nucleares, o barco abalroado pela 
tonelada e meia de lixo tóxico atirada ao mar, e com uma única ima-
gem de cada vez perguntar ao mundo inteiro se quer ficar do lado do 
arpão ou da baleia. 

Presenciaste as vitórias mais notáveis que sempre nos souberam 
a pouco, cada meta era só uma etapa, cada mudança impossível 
uma alteração inevitável e insuficiente. Ensinamos-te que o mundo 
é um lugar destruído, manco, injusto, inseguro, sujo, desonesto, e 
que está sob permanente ameaça. Que a industrialização e a mo-
dernidade são paus de dois bicos e que o planeta está transformado 
num laboratório frankensteiniano onde todos somos cobaias. De vez 
em quando também te dizíamos que a Brigitte Bardot está do nosso 

lado e até o comprovamos 
pelo autógrafo que te trou-
xemos como prenda de um 
aniversário que falhámos 
por causa de uma viagem a 
mais um dos polos.

Acompanhaste os 
desgostos, as desilusões, as 
calamidades, as fúrias, os 
becos sem saída, os telefo-
nemas a meio da noite, as 
petições intermináveis, as 
desistências, as retomas, as 
insónias, a armargura que 
se foi instalando, a persis-
tente sensação de derrota 
a corroer o consistente 
dever para com a guerrilha 
ecológica, sempre com um 
olho na paz enquanto a 

mão não pode largar a bomba.
Tudo o que queríamos era gritar o que não se via e acabamos por 

te ocultar aquilo que para todos é evidente e razão pela qual não 
baixamos os braços: a Terra é um milagre fascinante que nenhum 
de nós poderia alguma vez escrever ou imaginar involuntariamente 
e é por isso que vivemos em luta: porque acreditamos que este pode 
mesmo ser um sítio melhor, sem fronteiras, mais inteiro, sem meios 
termos, e que duas ou três pessoas à volta de uma mesa ou perdidas 
de câmara em punho no meio do oceano podem fazer a diferença. 

Não me recordo de te ter dito que só nos colocamos entre a 
baleia quase extinta e o arpão da multinacional porque, no fundo, 
só queremos morrer de velhos, já caquéticos, e depois de te vermos 
crescer e seres feliz perseguindo os teus sonhos num lugar onde 
possas respirar melhor.

Por favor, resiste. A tua história é cheia de futuro e não pode este 
ser o seu desfecho.

Nenhum risco será válido, nenhuma causa será nobre, nenhuma 
ação planetária estará alguma vez à altura da tua morte.J

Nota: Esta crónica é dedicada aos fundadores da Greenpeace e de todos os movimen-
tos que nascem pelas mãos de quem desafia a convenção, por vezes à custa da sua 
própria felicidade e da dos seus.

Entre o arpão e a baleia, 
não preveni a tua morte
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A sua obra é mais um retrato de alma do que 
um compromisso com factos ou enredos. 
Uma espécie de texto em carne viva, em que 
as lágrimas são recorrentes como prova de 
comoção grata, igualmente feliz e triste pela vida

Raul Brandão, em foto e em retrato por António Carneiro

“

As notas de RB são tão irresistíveis quanto uma franca 
conversa entre os grandes. Temos a impressão de assistir 
a uma queda de máscara, convidados ao segredo por 
um mestre da cultura nacional, homem influente e bem 
frequentado que, despudoradamente, deitou ao papel 
tudo quanto lhe solicitara segredo. Os segredos valem 
para um tempo, depois o futuro ganha direito a saber 
tudo. A devassa ganha o nome de História. Raul Brandão 
entendeu-o muito bem.

Se é verdade que aqui também podemos descortinar 
pontuais passagens da melancólica nostalgia de RB, 
este é sobretudo o território de uma cidadania espiã. Há 
uma cumplicidade para connosco, os leitores futuros, 
como se estivesse ao nosso serviço, a nosso mando, para 

deixar recado do 
que a cosmética 
diplomática 
obstinadamente 
procuraria esconder. 
Neste aspecto, 
sabemos do início 
do século XX com 
algum detalhe, 
sendo preciosa 
a mais aturada 
preocupação com a 
queda da monarquia. 
A conspiração para 
a morte do rei, os 
primeiros passos 
para a instauração 
da República. Tão 
direto quanto lúcido, 
RB está muito como 
disciplinando a 
emoção, colocando-
se na posição 
do mensageiro 
inabalável da 
verdade. Sabe que, 
sabendo bastante, 
mais se esconde onde 
não pode chegar: 
“Oh meu Deus; 
nestas ocasiões é 
que eu queria ver 
por dentro estes 
homens lívidos e 
com um sorriso 
estampado na cara, 
que sobem as escadas 
dos ministérios, 
para aderirem 
à República! É 

este e aquele, os que estão ameaçados de perderem os 
seus lugares, as altas situações, o poder. Os tipos não 
importam – o que importa é o fantasma que transparece 
atrás da figura; o que importa é o monólogo interior, as 
verdadeiras palavras que não se pronunciam, o debate que 
não tem fim, o que nestas ocasiões de crise ruge lá dentro 
sem cessar. (...) Não há nada que chegue a estes momentos 
históricos em que o fundo dos fundos se agita e remexe, 
para cada um se avaliar e saber o que vale uma alma...”.

Limpo, Raul Brandão observa o seu tempo que, para 
nossa tragédia, mantém semelhanças com o nosso mais do 
que seria saudável supor.J

Mais do que verdadeiramente 
ficcionar, Raul Brandão (RB) 
ausculta-se. A sua obra é 
mais uma ânsia de alma, um 
retrato de alma, do que um 
compromisso com factos ou 
enredos. Esse é o espantoso 
efeito da sua obra inteira, uma 
espécie de texto em carne 

viva, em que as lágrimas são recorrentes como prova de 
comoção grata, igualmente feliz e triste pela vida.

Leio sempre RB como quem acolhe alguém nos 
braços. Ele bem diz que a vida não é senão um instante 
de ternura, pois é o que mais nos acomete a sua leitura. 
Inteligentíssimo e douto, 
é na delicadeza que se 
define melhor. Como se 
saber fosse um modo de 
aprender a gentileza, 
conhecer a dor, ser feliz 
assim, inevitavelmente 
sofrendo. A própria 
felicidade não poderá 
ser senão esse tipo de 
ternura, uma felicidade 
vulnerável, sempre 
consciente.

Num magnífico ano 
de aniversário de RB, 
algumas reedições 
surgem nas livrarias, 
entre elas o volume 
impecável que a 
Quetzal imprime. Os 
três livros de Memórias 
juntos em 600 páginas 
são um outro lado 
de Raul Brandão, 
onde permanece 
radiografando-se mas, 
sobretudo, detalha o 
secreto pulso ao país. 
As suas Memórias são 
um anedotário sem 
fim, um compêndio 
de curiosidades mais 
ou menos indiscretas, 
tantas vezes cáusticas ou 
terríveis, tantas vezes 
tétricas, que põem a 
nu o rei ou os políticos, 
Bordalo Pinheiro ou 
António Nobre, Fialho 
de Almeida ou Eça de 
Queirós e Guerra Junqueiro.

São uma infinidade de notas que, sobretudo nos dois 
primeiros livros, mais do que elaborar acerca dos factos, 
parecem querer enumerar inconfidências, como se a 
vida do país fosse assim guardada, pelo diz-que-disse, 
coisas de ouvir a alguém ou intuir, testemunhos meio 
velados, partilhas tão pertinentes quanto caricatas ou 
de gosto duvidoso. Que uma senhora devia uma capa 
à modista há mais de um ano. Que o rei e Dona Amélia 
andavam de casamento em fúria. Que o moribundo 
talvez melhorasse em morrer. Que Eça pendurava 
bentinhos ao peito.

Raul Brandão
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Se algum conceito existencial ou metafísico 
– ou metafísico porque existencial – 
unifica a poesia de António Barahona é a 
transgressão: a mesma transgressão que 
re-liga a vida e o amor 

“

Esta crónica não é uma crónica, é uma sau-
dação a um poeta reencontrado. Estive a 
ler os dois mais recentes livros de António 
Barahona – Ocarina (Averno, 2016) e Só 
o som por si só (Alambique, 2017) – que 
se integram como, respetivamente, o 
Terceiro e o Quarto Tomo no vasto projeto 
de uma Suma Poética em 20 volumes 
designada pelo nome genérico de O sentido 

da vida é só cantar. São poemas que oscilam entre o eféme-
ro e o sagrado, articulando “a morte, a vida, o amor: as três 
palavras/ repetidas até à exaustão/ de já não ser possível haver 
som/ que diga as suas syllabas”…e onde “só a morte fala alto” 
(Ocarina, p. 75). 

Conheci o António Barahona nos finais da década de 1950, 
no Café Gelo, salvo erro por intermédio do Manuel de Castro 
que (também salvo erro) guiou os primeiros passos literários 
desse jovem ainda mais jovem do que nós éramos aos 22 ou 23 
anos. Havia já então entre os 
“veteranos” do Gelo (como o 
Manuel de Castro, o Herberto 
Helder e eu próprio) alguma 
curiosidade intelectual por 
um esoterismo que fosse 
de par com o surrealismo 
literário do Mário Cesariny e 
o abjecionismo social do Luís 
Pacheco. Terá sido também 
de uma perspetiva cultural-
mente laica que entendemos 
o gnosticismo milenarista do 
velho Raúl Leal (o sobrevi-
vente da geração modernista 
do Orpheu que adotamos 
como uma espécie de avozi-
nho louco) para quem a de-
gradação na matéria era a via 
necessária para a salvação 
espiritual. 

Escrevi em tempos que o 
Manuel de Castro era “um 
idealista sem ilusões” e “um 
místico sem deus”. Quero 
com isto também dizer 
que na sua poesia há uma 
latente religiosidade que 
não se manifesta no sentido 
habitual de fé ou de crença 
numa divindade extraterrena 
mas, mais pagãmente, numa 
perceção poética da plurali-
dade inerente à significação 
etimológica do próprio con-
ceito de “religião”, que é conectar – ou re-ligar – os elementos 
dispersos de uma sempre inalcançável totalidade. Julgo que há 
também um equivalente sentido laicamente religioso na poe-
sia de Herberto Helder, quando integra os padrões sincrónicos 
do misticismo – por exemplo, o arquetipal “eterno retorno” 
do sagrado no profano detetado por Mircea Eliade ou o “tempo 
hierofânico” analisado por Henry Corbin –  num vocabulário 
poético que se manifesta mais na imanência do que na trans-
cendência. 

O que mais me interessa no misticismo é a sintaxe do mis-
ticismo, na sua paradoxal capacidade de significar a finitude 
humana numa ficção da eternidade, e a consciência da morte 
numa linguagem de vida. Da minha perspetiva, todas as re-
ligiões são sistemas de linguagem traduzíveis umas nas outras. 

O “sistema de linguagem” escolhido por António Barahona 
é o islamismo e, dentro dele, o misticismo sufi. A sua poesia 

manifesta, portanto, uma tradição cultural cuja expressão 
linguística é – ou tem sido – diferente da portuguesa. Ao 
ser escrita e lida em português, poderia ser entendida como 
a expressão da diferença (o islamismo) na linguagem da 
semelhança (o português). Mas considero que a poesia de 
António Barahona faz mais do que isso. Porque é também, 
ou sobretudo, a transmutação recíproca da diferença em 
semelhança. Num tempo, como o nosso, em que os velhos 
antagonismos religiosos tomaram novas formas de militância 
destrutiva, não é demais enfatizar a importância política 
de uma conexão criativa entre equivocados antagonismos 
culturais. E lembrar, por exemplo, que o misticismo sufi se 
entrecruzou com a conceção iniciática do amor na poesia 
provençal ou que o neoplatonismo foi comum ao cristianismo, 
ao islamismo e ao judaísmo, com ramificações profundas na 
cultura portuguesa. 

A convergência entre as aparentemente diversas 
tradições religiosas são significativamente articuladas – ou 

seja, re-ligadas – num 
poema que dedica ao seu 
assumido mestre Henry 
Corbin (o filósofo do tempo 
hierofânico) “que articula 
noventa mil e nove/ nomes 
de Deus, numa só emissão 
de voz/ vinda do próprio 
som” (Só o som por si só, p. 
26). Essa mesma articulação 
é no entanto também uma 
transgressão do divino, 
uma representação do 
desconhecido como um saber 
do que não se pode saber:  
“Transgredir, por amor de 
Deus, a Sua lei,/ saborear, na 
transgressão, o Seu amor,/ 
transmutar o veneno em 
supremo alvor:/ saber o que 
não sei.”

Julgo que, se algum 
conceito existencial ou 
metafísico – ou metafísico 
porque existencial – unifica a 
poesia de António Barahona 
é a transgressão: a mesma 
transgressão que re-liga 
a vida e o amor quando 
“só a morte fala alto”. Na 
sua poesia, “Deus” é a 
voz do “Desconhecido” 
transgredido, a voz de uma 
morte que fosse “Verbo”. E 
Deus é por isso também a 

nostalgia do que poderia ter sido, um tempo mitificado que 
celebra num poema de Ocarina (p. 68): um poema intitulado 
Café Gelo, que tem como epígrafe (ou instrução de leitura, 
junto ao título) “com música de Manuel de Castro”. E que é 
islamicamente datado de 17, Ramadhan, 1436, H. O texto é o 
seguinte:

“Nós, os perversos, isto é, aqueles que caminhavam ao 
longo dos versos/ em passos de dança/ com pássaros nos 
braços/ e percorriam os corpos. Escultores de carne viva, 
amadores de contornos;// nós, os incautos, que trepávamos 
aos mastros das fragatas do Tejo/ com grandes bebedeiras/ e 
lá do alto dizíamos poemas/ para alguns noctívagos atónitos;/ 
nós que entrávamos e saíamos de nós próprios/ (em inêxtase 
e êxtase)/ num permanente tão desassossego,/ rumo direto ao 
Desconhecido;/ nós, os primeiros dos primeiros,/ a granjear o 
som do Verbo.”J

Re-ligar

Bram Stoker escreveu Drácula sem nunca 
ter ido à Transilvânia. Consultou enci-
clopédias, livros de História, relatos de 
viagem e criou a sua Transilvânia pessoal, 
única, naturalmente desfasada da realida-
de. Acontece que a Transilvânia que Stoker 

inventou tornou-se bastante mais famosa do que aquela 
que realmente existe e integra hoje o território romeno, 
o que muito irrita os seus cidadãos, pois não gostam de 
ser confundidos com vampiros. Se no tempo de Stoker 
houvesse internet, porventura o seu retrato da região, 
para além da fantasia do Conde Drácula (inspirada, 
tudo indica, no príncipe Vlad, o Empalador), fosse 
mais rigoroso e concordante com a realidade. Por outro 
lado, correr-se-ia o risco de se perder algo de essencial 
daquele mundo imaginário, que precisava desespera-
damente de encontrar um local distante e desconhecido 
para poder não existir à vontade. 

Adam Johnson, escritor americano que ganhou o 
prémio Pulitzer em 2013 por Vida Roubada e esteve no 
Festival Literário da Madeira, diz que o seu livro não 
seria possível sem a Internet. O romance passa-se na 
Coreia do Norte, o mais inacessível país à face da terra. 
Durante nove anos, obsessivamente, Johnson inves-
tigou o país à distância, em grande parte através de 
testemunhos e contactos online. No terreno, na Coreia 
da Norte, esteve pouco mais de uma semana, numa 
daquelas viagens de palas nos olhos, em que só se vê 
o que o regime quer mostrar. As descrições do livro, 
contudo, são feitas com tal rigor minucioso e atenção 
aos mais pequenos detalhes, que até custa a crer que 
não tenha sido escrito por um local ou pelo menos após 
um exaustivo trabalho de campo. De resto, alguns 
dissidentes norte-coreanos no exílio ficaram altamente 
impressionados com o realismo de Johnson. E até 
Hillary Clinton terá dado Vida Roubada a ler ao pessoal 
do seu gabinete, como fonte preciosa e rara para me-
lhor compreender o que se passa nas terras do querido 
líder Kim Il Sung. Jonathan Franzen, compatriota de 
Johnson, autor de Liberdade, um dos mais badalados 
romances americanos dos últimos anos, afirma que 
para escrever isola-se numa ‘cabana’ com um compu-
tador sem acesso à internet, para evitar distrações. Ou 
seja enquanto Johnson precisa da Internet para entrar 
num universo que lhe é distante, Franzen tem que se 
livrar dela para não se afastar demasiadamente de si 
próprio e dos seu universo particular. São duas opções 
válidas que se refletem no estilo de romance propostos. 
O de Franzen, inevitavelmente, mais pessoal, embora 
albergue toda a América; o de Johnson com um valor 
documental, apesar de se tratar de ficção pura, a puxar 
para o thriller, com histórias dentro da História.

Já Stoker, esse, sem outra tecnologia à mão, 
resolveu inventar tudo ou quase tudo, para desespero 
dos transilvanos de hoje. O que mais chateia o turismo 
romeno é não haver verdadeiramente vestígios de 
Drácula, nem o castelo de Vlad ter sobrevivido até aos 
nossos dias. À falta de melhor, construíram um cas-
telo, só para inglês ver, com todo aquele artefacto de 
mistério, com a utilidade único de ganhar uns cobres. 
Não adianta ir atrás dos dentes do Drácula, até porque 
o verdadeiro Drácula empalava os inimigos, mas não 
mordia ninguém. E quem insistentemente se passear 
pelas ruas de Cluj/Napoca, a capital da Transilvânia, 
a perguntar, de esquina em esquina, pelos vestígios 
Conde Drácula não será bem recebido e arrisca-se 
mesmo a levar uma dentada.J

De Pyongyang  
à Transilvânia
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a
a Coimbra, detido, em grupo, pela PSP, 
por tentativa de participação no Dia do 
Estudante, em Lisboa, em plena crise 
académica de 1962.

- E agora, queres seguir o quê? – 
perguntou o meu pai, concluído o meu 
7º ano do liceu.

- Quero ir para o teatro – respondi.
Fui para a Justiça! 
Acabou por me interessar mais esta 

do que o Direito. Ainda que sem este 
jamais a Justiça possa verdadeiramente 
realizar-se. 

Delegado do procurador da República 
nas comarcas de Seia, Fundão e 
Santarém, entre janeiro de 1968 e outubro 
de 1993.

Foi no Fundão que mais vezes nasci, 
como magistrado e como homem. 
Abundavam ali os exemplos e, num tem-
po de ditadura, o Fundão era um reduto 
de esperança e de liberdade. E foi no 
Fundão que nasci como pai. Nascimento 
que fui repetindo pela vida fora.

Lendo Vinícius, sentia-me um 
magistrado em construção. Nasci ali 
também, sentida a sua falta, para a 
urgência da formação.

Dirigente do Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ), entre Novembro de 
1979 e Janeiro de 1990

Entrei no CEJ disposto a contrariar 
André Malraux. Dissera ele que julgar é 
não compreender, pois se se com-
preendesse jamais se poderia julgar. 
O meu propósito era demonstrar que 
julgar é compreender pois que, sem 
se compreender jamais se legitimará 
eticamente o poder de julgar. Não me 
entusiasmava o magistrado como mero 
técnico do direito, falsamente neutro, 
desligado do conhecimento do mundo 
e da vida. O CEJ teria, pois, de ser uma 
verdadeira Casa de Cultura.

Ator amador, na Nazaré; ministro da Justiça, com Cavaco Silva; estreia como romancista, aos 72 anos

Membro eleito da Academia Internacional 
da Cultura Portuguesa, em 2003

Foi, talvez, aquele interesse pela vida, 
desligado de preconceitos, aberto a 
receber dela o que ela tem para ofe-
recer, sem pré-juizos, que me levou a 
escolher como tema para a intervenção 
de posse como membro da Academia, 
As Ilhas e a Bruma - Açorianidade e 
Autonomia.  

Ministro da República para a Região 
Autónoma dos Açores, entre março de 
2003 e março de 2006

Os Açores são um bom lugar para se 
nascer. Não são o paraíso, mas quase; 
não são o inferno, mas, às vezes, 
parece. É nesse encontro de contrários 
radicais que nasce e vive o açoriano. 
E eu nasci, uma vez mais, nos Açores. 
Tinha, quando aterrei ali, acabado de 
cumprir o desejo de concluir a carreira 
de magistrado.

Juiz conselheiro do Supremo Tribunal de 
Justiça, a partir de março de 2003

Magistrado, era o que fora. Em tudo 
o resto, ainda que sem diminuição de 
valor e de responsabilidade, apenas 
tinha estado.

E os Açores deram-me um tempo 
novo. Levaram-me à busca de mim 
para lá de mim. Da Terceira, olhando 
fixamente, sempre para o mesmo lado 
da Ilha, pode imaginar-se a linha da 
costa continental e nela, ali ao meio, é 
fácil descortinar o traço da enseada por 
onde se chega, por mar, à Nazaré. Talvez 
por isso, os carnavais são tão pareci-
dos. Talvez por isso, em S. Miguel, no 
Nordeste, se ergue uma pequena capela 
em honra de Nossa Senhora da Nazaré.

O tempo novo apelava agora à 
ficção. Nos Açores, a poesia brota da 
pedra lávica, morrem e nascem poetas 
com a mesma naturalidade com que se 
vive plantado sobre o absoluto, até que 
o absoluto se declare em chamas, em 
lava nova, sabe-se lá quando e como.

Era, pois, tempo de escrever. De vol-
tar a nascer. Na busca de um outro ser, 
não já na repetição de um velho estar.

Escritor? Entre 2012 e…

E volta-me à memória a redação inicial. 
Os meus livros andam por aí. Ninguém 
me trata por "meu filho". Ninguém me 
pergunta quem os escreveu por mim. 
Será que a redação era melhor? E que 
por isso estes são mais fiavelmen-
te meus? Será que eles são a minha 
vingança? Afinal, a minha redação 
transformada em romance? A garantia, 
agora minha, dada ao meu pai, de que 
valeu a pena não me tirar dos estudos?

Passei, há dias, pelo restaurante 
que veio suceder à loja do meu avô. 
Lembrei-me do balcão corrido. Das 
cadeiras de palha onde os reformados 
vinham conversar do fim da tarde. Das 
fazendas nos expositores. Daquilo que 
podia ter sido a minha vida. 

E voltei a nascer. Mais uma vez. 
Como se fosse a primeira.J

Álvaro Laborinho Lúcio, 
75 anos, licenciado em 
Direito, em Coimbra, 

juiz-conselheiro, 
desempenhou importantes 

cargos públicos, é autor 
dos livros A Justiça e 
os Justos, Palácio da 
Justiça e Educação, 

Arte e Cidadania, e dos 
romances O Chamador 
(2014), e O Homem que 
Escrevia Azulejos (2016)

- O rapaz não dá para os estudos. 
Ponha-o na loja de fazendas do avô.

Mal sabia o mestre que, dias antes, 
numa breve passagem pelo balcão, "o 
rapaz" vendera ali, por 4 escudos e 50 
centavos, uma peça de 45 escudos. 
Creio bem que o meu pai só serenou 
definitivamente quando, muitos anos 
mais tarde, o filho se classificou em pri-
meiro lugar no exigente concurso para 
juízes sendo, entre 23 magistrados do 
Ministério Público concorrentes, o único 
a obter a classificação de Muito Bom.

Juiz de Direito nas comarcas de Oliveira 
do Hospital e de Tábua, entre outubro de 
1973 e abril de 1974

O meu pai chefiava a estação dos 
correios. Conhecia o alfabeto Morse. 
Recebia e expedia telegramas. Eu ficava 
ali, junto dele, a ouvir o ritmo dos 
toques, ora rápidos, ora lentos e esten-
didos, que se transformavam depois 
em palavras. Gostava do cheiro dos 
carimbos, do batimento destes sobre 
os selos, dos cuidados que o meu pai 
punha em tudo o que tinha para fazer. 
"Há uma ética do serviço público", dizia 
ele. E eu aprendia. 

Ministro da Justiça, entre 1990 e 1995. 
Deputado à Assembleia da República, 
entre outubro de 1995 e abril de 1996. 
Presidente da Assembleia Municipal da 
Nazaré, entre 1994 e 1996.

Minha mãe, Libânia, para todos a 
Libaninha, fechara em mim a sua vida. 
De coração frágil, mais frágil ficou, 
gordo como eu era, com o meu primeiro 
nascimento. Mãe ternura, "mãe cora-
gem", a desnascer a cada dia, por causa 
de um coração que dilatava. Só podia 
ser excesso de amor. Gostava de me ver 
no teatro, a minha mãe. Nunca deixava 
de ir assistir aos espetáculos que o Clube 
Académico da Nazaré levava à cena pelo 

Álvaro Laborinho Lúcio
Entre as linhas

A gente não nasce de uma vez. 
Nascemos aos bocados, pelo tempo 
fora. Vamo-nos juntando à medida que 
nascemos. Vamo-nos desconjuntando à 
medida que vivemos. Nunca chegamos 
a estar inteiros. Eu, por exemplo, nasci 
um dia, estava então no 1º ano do liceu. 
Tudo começou na véspera, quando 
perdi a camioneta de regresso a casa. 
Tinha pela frente duas horas de espera 
e uma redação de Português para o dia 
seguinte. Nunca dedicara duas horas 
a escrever. Quando acabei percebi 
que tinha completado uma pequena 
"obra-prima". "A Vida na Selva", que 
constituía o tema, servira de mote 
ao desenho de uma comunidade de 
animais falantes, e o ritmo da narrativa 
ia aumentando à medida que o meu 
entusiasmo criativo crescia também 
estimulando as falas, polvilhando o 
texto de afetos, de dores, de conflitos, 
num contraste permanente entre o bem 
e o mal, até à chegada, apaziguadora, 
do leão. Já na escola, perante a turma 
inteira, fui o terceiro a ler. Quinze 
minutos. Apaixonara-me pela história. 
Deixara-me fascinar pela escrita. O si-
lêncio na sala transmitia-me confiança. 
Aumentava-me o ânimo. Mal terminei, 
sem que o soubesse, muito perto já de 
nascer, aguardei a avaliação da profes-
sora, a adorável Dona Maria. Veio, em 
vez da crítica, uma pergunta:

- Diz lá, meu filho, não foste tu 
quem escreveu, pois não? 

Não respondi. Contracenei o silên-
cio com risos dispersos pela turma. 
Guardei as lágrimas de raiva para casa. 
Limitei-me a nascer mais um bocado.

Na primeira vez que nasci havia 
guerra. Na minha terra, a Nazaré, havia 
fome. As pessoas dividiam-se em pés-
-descalços e pés-calçados. Os miúdos 
descalços vestiam camisola de escocês 
esfiapado e andavam nus da cintura 
para baixo. Eu usava calções. Quando 
chegou o tempo de aprender a ler, a es-
crever e a contar, o meu pai mandou-
-me para a Escola dos Pescadores e eu 
fiquei colega dos pés-descalços. Aí, ao 
princípio, nascia todos os dias um bom 
bocado. Acho que foi nessa altura que 
nasceu por dentro a parte mais funda 
de mim. Nasceu e ficou lá.

Por causa da Dona Maria, zan-
guei-me com o Português. Não 
ligava às onomatopeias, desprezava as 
parassínteses, desleixava de propósito 
as redações, não atinava com o lugar 
das vírgulas. Aqui a culpa não era da 
Dona Maria. O problema vinha de trás, 
da Aritmética. Na 3ª classe, o profes-
sor verdascava-me as orelhas de cada 
vez que, nas divisões com números 
decimais, eu não acertava com o 
sítio de pôr a vírgula. Ainda hoje não 
acerto. Passei a detestar a Aritmética 
e acabei por vir a recusar para sempre 
a Matemática. O divórcio, agora, do 
Português ameaçava deixar-me perdi-
do, em terra de ninguém. O professor 
de Moral, conhecido do meu pai, 
levou-lhe a má nova e segredou-lhe:

Natal e pela Páscoa. Vínhamos de férias, 
os estudantes, uns de Lisboa, outros, 
como eu, de Coimbra.

Licenciado em Direito pela Universidade 
de Coimbra, em 1966

E como sofria a minha mãe com a minha 
participação nas greves académicas, nos 
lutos, nas manifestações de estudantes, 
com o meu pai a recomendar-me que o 
deixasse mediar as más notícias e a es-
conder, dela, outras, como a do retorno 
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