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João Canijo
Fátima, um filme-documento
Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Vera Barreto, Teresa
Madruga, Ana Bustorff, Alexandra Rosa, Teresa Tavares, Íris Macedo,
Sara Norte e Márcia Breia: são 11 as atrizes que fazem os 400 quilómetros a pé, na peregrinação de Fátima, o novo filme de João Canijo,
amanhã, 27 nas salas, com ante-estreia hoje, quarta, 26, no El Corte
Inglés. Antes, houve um primeiro visionamento em Vinhais, ponto de
partida deste ‘footmovie', como lhe chama o cineasta, autor de filmes
de referência como Ganhar a Vida, Filha da Mãe, ou Noite Escura. Com
Fátima chega a um ponto no seu percurso em que a ficção se mistura
com o documental, como diz ao JL, mostrando a dimensão “sacrificial”
da devoção e, por outro lado, a “seriedade mais íntima das atrizes”.
Jornal de Letras: No auge do centenário das aparições, com miríades de
publicações e abordagens, a visita do Papa e a anunciada canonização
dos pastorinhos, o seu Fátima é um anticlímax?
João Canijo: O filme não é propriamente crítico, pretende ser quase
um documentário, nada mais do que isso. Não procura transmitir uma
mensagem sobre Fátima, limita-se a apresentar uma peregrinação
quase factualmente, embora o factual e a verdade sejam coisas que não
existem…
O que o interessou então ‘documentar’ nas peregrinações e o levou a
partir para a longa ‘empresa’ deste filme?
Houve duas fases. Numa primeira, tratou-se
de encontrar uma situação fechada, em que
um grupo de mulheres pudesse ser levado
ao limite das emoções. Interessava-me
ver como os afetos podem ser destruídos
ou potenciados em situações limite, como
em quase todos os filmes que fiz. E ter um
grupo de mulheres que fosse uma espécie de
fresco, sem protagonistas.
Era isso que queria filmar, sem qualquer relação com o religioso?
Sim. Pensei em campanhas da agricultura, que praticamente já não
existem, depois numa excursão e aí a ideia de uma peregrinação a
Fátima a pé surgiu como uma epifania e o filme ganhou uma dimensão completamente diferente, mais universal. Passou a ser outra
coisa: o paradoxo entre a situação de um grupo de mulheres levadas
a uma situação limite e a necessidade de Deus. E esse tornou-se
também um tema.
Em que sentido?
Como a devoção pode levar ao sacrifício extremo. É um fenómeno que
me interessa muito, exatamente porque não o entendo, porque sou um
ateu. E por isso mesmo, fiz eu próprio uma peregrinação a pé a Fátima,
antes de pedir às atrizes para o fazerem.
E como foi?
Foi terrível, violento. E foi aí que me perguntei porquê? No filme, não
tenho a intenção de o explicar, apenas de o mostrar.
Fátima foi também uma dura peregrinação?
Quase. Foi duro prepará-lo e realizá-lo também não foi fácil, sobretudo
porque havia o constrangimento de ter a data limite, 12 de maio, para as
atrizes chegarem a Fátima, o clímax. Porque não fazia sentido começar
por aí e não poderíamos juntar 200 mil figurantes…
E é um ponto de chegada ou de partida no seu cinema?
É o chegar a um ponto em que a ficção se confunde com o documentário, o que está muito na moda… Mas não foi por isso, mas
pelo significado que tem no meu percurso. E também tentar levar
as atrizes à sua seriedade mais íntima. Acho que o consegui. J
MARIA LEONOR NUNES

Ana Vidigal na Galeria Baginski, Lisboa - Há Manhãs que Cantam,
de Ana Vidigal, inaugura-se hoje, quarta-feira, 26, às 22h, na Room
51, Galeria Baginski. Trata-se de uma nova série em que a artista,
um dos nomes mais destacados da cena contemporânea portuguesa,
com um intenso e singular percurso iniciado
nos anos 80, volta à reflexão sobre o tempo.
“Quando inicio um novo ciclo de trabalho,
abro caixas, escolho coisas. Estas, que formam
o tempo/corpo desta exposição, foram ao
longo dos últimos dez anos postas de lado. Desta vez ficaram-me na
mão”, escreve a propósito. “Eu própria me interroguei porquê. Mas
ao fim e ao cabo sempre soube a resposta. Este é um tempo político.
Que de repente nos caiu no colo”. Até 9 de junho.
MAPA DAS ARTES
EM NOVA EDIÇÃO

NÉ BARROS E ALAIN
PLATEL NO DDD

Uma centena de espaços com
programação de arte contemporânea, em Lisboa, na
segunda edição do Mapa das
Artes, que será apresentada a
4 de Maio, 18,30h, na galeria
Millennium (rua Augusta).
Com lançamento anual,
organizado pela Isto não é
um Cachimbo, Associação
Cultural, o Mapa das Artes,
disponível em papel e formato
digital, bilingue, em português
e inglês, está dividido em três
núcleos e assinala geograficamente 53 galerias, 17 museus
e fundações e 29 outros locais
expositivos. Com grafismo renovado, é distribuído gratuitamente pela Câmara Municipal
de Lisboa e nos postos de
turismo de Lisboa, Sintra e
Cascais. Apoio mecenático da
Fundação Milennium BCP.

A coreógrafa Né Barros apresenta Muros, com estreia a
27, no Teatro Nacional de São
João (Porto). Trata-se de uma
reflexão sobre as migrações
na atualidade. O espetáculo,
em cena até 29, marca a
abertura do Festival DDD Dias da Dança, que prossegue
com a estreia de A Perna
Esquerda de Tchaikovski, a 5 e
6 de maio, pela Companhia
Nacional de Bailado. A peça
é da autoria (e com direção)
de Tiago Rodrigues, e gira
em torno da memória do
corpo da bailarina Barbora
Hruskova, em diálogo com
o piano de Mário Laginha.
A 8 e 9, outra estreia: Nicht
Schaflen (Não Dormir), do
coreógrafo belga Alain Platel,
que tem a música de Mahler
como ponto de partida.

MOURA PEREIRA
VENCE PRÉMIO
ANTÓNIO FEIJÓ/APE
Helder Moura Pereira venceu
o Grande Prémio de Poesia
António Feijó APE/C.M. de
Ponte de Lima, pelo seu livro
Golpe de Teatro (Assírio &
Alvim). A distinção, com um
valor de dez mil euros, foi
atribuída por unanimidade, por
um júri constituído por Cândido
Oliveira Martins, Isabel Pires de
Lima e Manuel Frias Martins:
"Golpe de Teatro (…) é um livro
que culmina um percurso poético longo e consistente. Trata-se
de uma poesia enraizada nos
detalhes da experiência comum
e enriquecida por uma cativante energia imagéticos", pode
ler-se na ata. "Golpe de Teatro
destaca-se ainda pela unidade
de representação dos longos
silêncios que nos fazem oscilar
entre o sonho e a realidade".

ESPAÇOS CÉNICOS
EM COLÓQUIO
O cenógrafo e arquiteto José
Manuel Castanheira é um dos
integrantes do colóquio internacional A Influência do Teatro,
da Dança e da Música em
Portugal e Espanha nos Séculos
XVI a XVIII no Desenvolvimento
dos Espaços Cénicos na América
Latina, promovido pelo projeto
Teatros da América Latina
(TELA), de que é coordenador
para a Europa. O colóquio
decorre de 4 a 7 de maio, na
Casa da Baía, em Setúbal, e faz
parte do programa preliminar
do TELA, cujo objetivo principal
é fazer um inventário dos
teatros da América Latina. A
iniciativa conta com a presença
de especialistas de diversas
áreas, como a arquitetura, a
História, o teatro, a dança,
a música ou a antropologia,
provenientes de 14 países.
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Teatro académico em Lisboa
¶ Três dezenas de grupos de 20 faculdades de 14 universidades portuguesas
e estrangeiras participam na edição
deste ano, a 18ª, do FATAL, Festival
Anual de Teatro Académico de Lisboa,
que decorre até 13 de maio, em vários
locais da cidade e da Universidade de
Lisboa (UL). Um cartaz variado que
promete duas semanas de animação
nos palcos e reflexão num programa paralelo de workshops, filmes,
encontros e conversas com criadores.
Ao todo serão 330 participantes num
festival organizado pela UL, que este
ano homenageia, com sessão amanhã,
27, às 15h, na Reitoria, a escritora e
ensaísta Yvette K. Centeno, fundadora
do CITAC, de Coimbra, e uma das primeiras mulheres do teatro universitário em Portugal.
Na competição, o pano sobe hoje,
quarta-feira, 26, justamente com o
veterano CITAC, com As Cousas, de
Leonor Barata, que reparte a direção
artística com Jorge Loureiro, enquanto
que a 28, será a vez de A Tentação, com
texto e encenação de Susana Vidal, pelo
NNT, da Fac. de Ciências e Tecnologia
da Univ. Nova de Lisboa (UNL), e a 29,
de Amígdala, enc. Cláudio Vidal, por
outro grupo de Coimbra que também
prima pela veterania, o TEUC (todos no
espaço Rua das Gaivotas 6, às 21h30).
A 2 de maio, sobe à cena Revolução
segundo Marat-Sade, de Peter Weiss,
enc. de Júlio Martin da Fonseca, pelo
TUT, da UL, na Comuna, às 21h30, a 3,
Uma Conversa (breve)
Contemporânea, de A. Branco, que

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

Educação, educação,
educação
Amígdala, pelo TEUC, a 29, no espaço Rua das Gaivotas,6

também dirige o FC-Acto , da Fac. de
Ciências da UL, no Caleidoscópio, às
18h30, a 4, no Auditório do Refeitório I
dos SASUL (Cantina Velha), às 21h30,
Freak Show, de Bruna Rolo, enc. Raquel
Barbarroxa, João Dantas e Cláudia
Joana Martins, pelo TUTRA, da Univ.
de Trás-os-Montes e Alto Douro, a
5, no bar Novo da FLUL, às 21h30,
Fernando… Em Pessoa!, de Fernando
Pessoa, enc. Marcantónio Del Carlo,
pelo ArTeC , Fac. de Letras da UL, e a 6,
de novo no refeitório da Cantina Velha,
às 21h30, Santuário, enc. Hugo Gama,
pelo Ultimacto , Fac.de Psicologia e
Instituto Superior de Educação, da UL.
A última semana de competição
começa a 8, com O Maluquinho de
Arroios, enc. Ana Isabel Augusto, pelo
mISCuTEm, do ISCTE, na Comuna, a 9,
na Fac. de Ciências Sociais e Humanas
da UNL, Morrer ou Não Morrer, de

Sergi Belbel, enc. Marina Albuquerque,
pelo GTN , da FCSH, a 10, Espelhos e
Reflexos, a partir de Jean Genet, enc.
Ávila Costa, pelo GTL, Fac. de Letras da
UL, e a 11, Ama como a Estrada Começa,
enc. Daniel Gorjão, pelo GTIST , do
Instituto Superior Técnico, os dois
últimos também na Comuna e todos
às 21h30.
Fora de competição o FATAL apresenta ainda propostas como Q’azar
Contigo!, uma criação coletiva do
Catarse, da Fac. de Medicina de Lisboa,
no Caleidoscópio, às 18h30, a 3 de
maio, na Fac. de Farmácia da UL,
às 21h30, Pode Passar a Vida Toda,
encenação coletiva do Tubo de Ensaios,
daquela faculdade, a 8, no Auditório
do Refeitório da Cantina Velha, às
18h30, ou O Mercador de Veneza,
de Shakespeare, enc. Encenação A.
Branco, pelo Noster, da Univ. Católica.

O regresso de Cintra

Latitudes em Óbidos

Um Dom João Português marca o regresso de Luís Miguel
Cintra à encenação, depois do encerramento do Teatro da
Cornucópia a 17 de dezembro do ano passado. A peça estreia
no pólo da Junta de Freguesia de Afonsoeiro (Montijo), a 29,
repetindo-se a 30, sempre às 21h30. Trata-se da primeira
parte de um projeto dividido em quatro - e distribuído por
outras tantas cidades, com apresentação integral em 2018 em que Cintra procura apresentar uma versão desta obra de
Molière, a partir da tradução de 1785, partilhando sempre
o processo de trabalho com a comunidade local. A entrada
é livre, mediante inscrição através do email da Companhia
Mascarenhas Martins, do Montijo (companhiamascarenhasmartins@gmail.com), limitada aos lugares disponíveis. J

André Carrilho, em residência artística, os Urban
Sketchers, com exposições de cadernos de viagens na
Galeria do Pelourinho e um encontro entre Neill Lochery
e Guilherme D'Oliveira Martins são alguns dos destaques da 1.ª edição de Latitudes: Literatura e Viajantes, no
âmbito de Óbidos Vila Literária. Com uma programação
totalmente centrada na ideia das viagens e na sua relação
com os livros, de 28 de abril a 1 de maio, em vários pontos da vila, os temas repartem o conceito entre a ilustração, a escrita, a fotografia, a gastronomia ou as livrarias
de viajantes. O ilustrador e cartoonista André Carrilho
apresenta trabalhos que vão assinalar a inauguração
deste festival: ilustrações em aguarela, inéditas, sobre
Óbidos, que depois serão expostas nas diversas livrarias
do concelho.
Já o historiador escocês Neill Lochery estará à conversa
com Guilherme d'Oliveira Martins a propósito do
lançamento do seu livro Portugal Saído das Sombras – Da
Revolução de 1974 ao Presente, a 29, às 15h, na Livraria da
Adega. Outro espaço de debate terá como protagonistas
Paulo Moura e Cândida Pinto, com moderação de Vanessa
Rato, no mesmo espaço, às 17h30. Ainda na mesma
livraria, no dia seguinte, Rui Cardoso Martins, Altino
Barradas, Isabel Lucas e Manuela Correia discutem
como uma viagem geográfica se pode transformar numa
peregrinação interior ficcional, em Se Fosse Fácil, era para
os Outros. A iniciativa prossegue com diversas atividades,
entre exposições e até um jantar literário, e diversos
lançamentos de livros, com destaque ainda para o escritor
brasileiro José Santos, Prémio Jabuti 2016 (Livro Infantil),
outro residente da vila por estes dias.J

Prémio Eduardo
Lourenço
À hora do fecho (antecipado) desta edição, foi divulgado
o vencedor do Prémio Eduardo Lourenço, atribuído ao
jornalista, escritor e cronista Fernando Paulouro Neves.
O júri, reunido no Centro de Estudos Ibéricos, na Guarda,
sublinhou "a sua notória vocação cultural e cívica, desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, no Jornal do Fundão,
órgão de referência na história da imprensa nacional, onde
foi jornalista, Chefe de Redação e Diretor" e "protagonista
de um jornalismo fortemente literário, que tantas vezes lhe
permitiu contornar a censura pela finura da escrita".J

A

educação é fator, ou o fator, essencial do desenvolvimento
e progresso de um país. Dizê-lo, sublinhá-lo, não passa de
um lugar-comum. Mas, constituindo um lugar-comum,
será desnecessário de vez em quando lembrá-lo, por todos
aceitarem como indiscutível, ou pelo menos como boa, a
realidade que ele visa 'afirmar'? Infelizmente, não é desnecessário, porque nem todos comungam de tal opinião ou perspetiva. E
mesmo alguns, incluindo políticos, que por palavras não ousam contrariar
tal (para nós) evidência, na sua prática concreta não agem em conformidade. De resto isso nem admirará por aí além quando há ainda quem se
oponha às vacinas (exemplo que me ocorre pela sua atualidade face ao
surto de sarampo em vários países da Europa, incluindo, embora limitado,
em Portugal), organizando até movimentos contra a sua aplicação que
aparentemente nos últimos anos têm aumentado!
Trago para aqui o tema a propósito da muito boa e significativa entrevista com Roberto Carneiro (RC) que publicamos neste nº, a abrir o JL/
Educação. Especialista nestas matérias, RC nelas trabalha há quase meio
século, tendo começado, ainda no tempo da ditadura, como colaborador
do GEPAE (que teria à sua frente Fraústo da Silva, e no qual também se
'estreou' nesta área Adelino Amaro da Costa), GEPAE criado pelo ministro
Veiga Simão quando ensaiou e intentou iniciar as "reformas possíveis" em
tal contexto, num esforço reconhecido por pessoas de áreas políticas muito
diferentes ou opostas, como, por exemplo - disse-o depois do 25 de Abril
- Óscar Lopes. Ex membro de governos de Sá Carneiro e Cavaco Silva,
católico militante e tido, bem ou mal, como politicamente "conservador",
isso não o impede de defender, e há muito, valores e princípios que alguns,
a quem falta visão e clarividência (e também ciência?), classificam como
de "esquerda", para os desvalorizarem ou combaterem. Valores e princípios
que podem - na minha ótica
devem - ser partilhados, prosseguidos, com a mesma pertinácia e convicção, por cidadãos
Há valores e princípios, de diversas opções ideológicas.
Porque pura e simplesmente
ditos de esquerda
partem daquela realidade de ser
para os combaterem,
a educação um fator essencial
do desenvolvimento e progresso
que podem ou devem
de um país. E, já agora, ser fator
ser prosseguidos por
essencial de uma sociedade
democrática, civilizada, todos
cidadãos de diversas
terem direito a igual acesso à
opções ideológicas
educação.
Sem prejuízo, obviamente,
de eventuais variadas discordâncias quanto ao que afirma e sustenta Roberto Carneiro, creio assim
impor-se ler a sua entrevista, na qual defende a celebração de um "pacto
educativo". Trata-se, aliás, de um dos muitos motivos de interesse desta
edição (com fecho antecipado para sexta-feira, 21, dado o feriado do 25
de Abril, o que explicará a 'falha' de alguma notícia importante do fim
de semana...), edição que tem como tema principal de capa exatamente
uma grande figura da cultura, da universidade e da educação portuguesas,
sobre a qual aqui escrevi há duas semanas. E se nestes domínios Eduardo
Lourenço é também referência obrigatória, destaque para o seu texto, com
a sua marca inconfundível, sobre Rousseau. Ou, noutro plano, e com outra
marca bem pessoal, para o regesso de Gonçalo M. Tavares, com um muito
breve "Diário" - Gonçalo que será já hoje o escritor português, depois de
Saramago, mais traduzido e editado em todas as latitudes.
Mas voltando à Educação, e 'juntando-lhe' o que os media podem
fazer por ela, pela difusão do livro e pela pedagogia cívica nas escolas,
sublinhe-se a magnífica e tão imaginativa iniciativa da Visão Júnior, com a
colaboração da Rede de Bibliotecas Escolares, "Miúdos a votos", já referida
no anterior JL/Educação. Iniciativa agora concluída, em festa, com a participação do ministro Tiago Brandão Rodrigues, que a elogiou como se impunha (ler reportagem) e que fica a constituir um exemplo e um estímulo
para quem não se conforme com o não fazer nada...J

“

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:50)

4 * destaque
› breves‹
MARTINS CORREIA recordado
em exposição no Espaço CTT da Galeria
Municipal de Castelo Branco, comissariada
por Maria João Fernandes. Obras de desenho, pintura, escultura e cerâmica, para ver
até 30 de junho.

jornaldeletras.pt * 26 de abril a 9 de maio de 2017

Alberto Carneiro (1937-2017)
O escultor de si mesmo

ANTÓNIO PINHO VARGAS, estreia
mundial da obra 3 Pontos no Espaço.
Encomenda da Câmara Municipal de Mafra,
no concerto a seis órgãos, na Basílica do
Convento de Mafra, a 9, Dia da Europa,
às 21h. Seis organistas de diferentes
países interpretam ainda Charpentier, Leal
Moreira, e um arranjo do Hino da Alegria
de Beethoven. Programa João Vaz. Entrada
livre.
BORNAL, de Isabel Ribeiro inaugura-se a
29, às 16h, na Galeria Quadrado Azul, Porto.
NOITE DE POESIA ERÓTICA, com
leituras de Maria Teresa Horta, Nuno
Júdice, entre outros, a 28, às 21h, SNBA,
Lisboa. Integrada no colóquio Sexualidade
Contemporânea e Psicanálise, promovido
pela Sociedade Portuguesa de Psicanálise, a
5 e 6 de maio, no ISCTE.
TIREM-ME DESTE FILME!, da
Companhia de Teatro de Sintra, a partir
de textos de Georges Courteline, estreia
a 5 de maio, na Casa de Teatro de Sintra.
Encenação João de Melo Alvim. Até 21.

Utopias, no MAAT
e em Tomar
Com a participação de figuras da
literatura, das artes, da ciência e
da educação, o colóquio Utopias &
Distopias - Leituras das de Ontem e
de Hoje, realiza-se a 5 e 6 de maio,
no MAAT, em Lisboa, e na Biblioteca
de Tomar. Na abertura, a 5, sexta, às
10h, no MAAT, estará o Presidente
da República e no 1º painel, às 11h,
participarão Guilherme d’Oliveira
Martins, João Caraça e Eduardo Paz
Ferreira, seguindo-se um 2º, sobre
Distopia no Cinema, com Mª João
Seixas e Margarida Gi , moderação
de Maria Flor Pedroso. À tarde,
após visita ao museu, e à exposição
Utopia/Distopia, às 16h, novo debate,
mod. por Pedro Gadanho, com Rui
Zink, Fátima Vieira e Susana Ventura;
e às 17h, Ciência: que Relação com
a Utopia?, com Elvira Fortunato,
André Martins e Joaquim Alves da
Silva, mod. Paulo Dentinho.
No sábado, 6, em Tomar, às 9h30,
Utopia na Literatura Contemporânea,
com Gonçalo M. Tavares, Miguel
Real e Ana Paula Arnaut, mod. José
Carlos de Vasconcelosa; às 11h,
Utopia e Educação, com David Justino
e Alexandre Quintanilha, mod.
Anabela Freitas; às 15h., Economia
& Sociedade, com Pacheco Pereira e
Ricardo Pais Mamede, mod. A. Perez
Metelo; às 16h, Utopias e Distopias,
com João Costa, sec. de Estado da
Educação, e G. d’Oliveira Martins.

Alberto Carneiro ‘Figura maior da arte do século XX’

Bernardo Pinto de almeida
Na ocasião da triste perda do grande
artista Alberto Carneiro, figura maior da
arte do século XX, uma palavra primeira, também de homenagem, deve-se
à sua companheira, a historiadora de
arte Catarina Rosendo, sempre atenta e
generosa, a quem todos nós, a pequena
tribo dos amigos de Alberto Carneiro,
devemos gratidão por tão dedicada
companhia, inquebrantável na presença
nos anos difíceis da sua doença.
O Amigo, é aquele que nos ajuda
a decifrar e a compreender o Mundo.
E, nesse plano, em que poucos chegam realmente a ter lugar na nossa
vida, o Alberto foi dos mais queridos de entre os Amigos. Generoso,
atento, exigente, difícil por vezes,
justamente no plano da exigência
que mantinha, também para consigo
mesmo, mas sempre bondoso e
mesmo fraterno, soube manifestar,
sempre fielmente, essa presença
sensível, e tantas vezes discreta, em
que consiste a Amizade, em todas
as situações ao longo destas mais de
quatro décadas que passaram, desde
que o conheci, no fim da minha inquieta adolescência. Ensinando-me,
tantas vezes, a aceitar as incompreensões e as frustrações e talvez,
assim, a crescer melhor, fortalecido
do seu exemplo de incansável lutador
que, mesmo no período da doença,
até a morte soube manter à distância,
para todos os dias se reerguer vitoriosamente humano. Na afirmação
corajosa da Vida e dessa rede de

“O artista não cria do nada,
trabalha com tudo o que está antes e com tudo o que está depois,
na procura de algo que ainda não
está dito, enunciado, proposto”,
dizia numa entrevista ao JL, em
2008, quando recebeu o Prémio
de Artes Casino da Póvoa. E
acrescentava: "É um processo
de revelação”. Alberto Carneiro,
um dos nomes decisivos da arte
portuguesa contemporânea, o
escultor que cultivou o caminho
singular e inaugural de uma arte
ecológica, no sentido em que procurava na Natureza a sua ligação
“primordial”, morreu no passado
dia 15, no Porto. Tinha 79 anos.
Alberto Carneiro nasceu em S.
Mamede de Coronado, perto da
Trofa, em 1937, e a sua infância
com os pés na terra seria determinante no seu percurso artístico
que, além da escultura, cruzaria o
desenho, a fotografia ou a performance. Começou por criar santos
e arte sacra numa oficina local,
durante uma década. Estudou
na Soares dos Reis, em regime
noturno, e formou-se depois em
Escultura, na Escola de Belas Artes
do Porto, posto o que, em 1968,
prosseguiu a sua aprendizagem da
arte e do mundo em Londres, onde
fez uma pós-graduação na Saint
Martin's School of Art.
À prática artística, juntou
sempre a reflexão filosófica e
antropológica, marca indelével
do seu trabalho, que a partir dos

anos 70, começou a repercutir a sua “forte” relação com
a Natureza, a paisagem e os
elementos. “A energia da matéria
tornou-se fulcral no meu trabalho. E percebi que o meu interesse
não era trabalhar com madeira,
mas com as árvores”, adiantava
ainda na referida entrevista ao JL.
Ao correr dos anos, viajou por
várias partes do mundo, tendo
esculturas suas no espaço público em diversos países. Expôs,
coletiva e individualmente, em
múltiplas mostras. Foi docente
da Escola de Belas Artes e da
Fac. de Arquitetura, do Porto, e
do Círculo de Artes Plásticas, de
Coimbra.
Além do do Casino da
Póvoa, recebeu, entre outros, os
Prémios Nacional de Escultura,
da Associação Internacional de
Críticos de Arte, e Amadeo de
Souza-Cardoso, este em 2015. A
S. Mamede de Coronado legou o
seu Jardim-Escultura, inaugurado em 2015, na casa onde viveu,
enquanto o seu espólio foi doado à
Câmara Municipal de Santo Tirso,
que o vai mostrar num Centro de
Arte Alberto Carneiro, a instalar
numa antiga fábrica têxtil, com
inauguração prevista para 2018.
Junto publicamos o testemunho do
historiador de arte, crítico e ensaísta, prof. da Faculdade de Belas
Artes do Porto Bernardo Pinto de
Almeida, amigo do artista e um dos
especialistas da sua obra.J

J

afetos que foi, nele, dádiva constante
a todos quantos o acompanhavam.
Ser seu Amigo foi o privilégio de estar
próximo de quem, abraçando radicalmente a Vida, soube evidenciar
nisso uma extraordinária humanidade, soberana, solar e irradiante em si
mesma.
Mas para além do Amigo, com ele
morreu também o grande Artista,
cuja perda sentirão todos. E Alberto
Carneiro foi um Criador para quem
a ligação entre Arte e Vida, de que
sempre se reclamou, foi facto absoluto e jamais afirmação vazia de
sentido, ou tique formalista a ecoar
de ocasionais modas do tempo que
passa, inexorável. E a partir do fortalecimento, profundo e filosófico,
dos laços complexos dessa relação
essencial, construiu Obra densa e
riquíssima, sempre renovada a partir
dos essenciais pressupostos fundadores, que continuará a iluminar-nos, por ter aberto a arte portuguesa ao desafio de ser antes do Mundo,
como afinal o é, por nisso se tornar,
o Artista que abraça a exigência
radical inerente ao seu lugar.
Escultor, expandiu ilimitadamente o campo da escultura, abrindo-o ao ponto de nele fazer caber
tanto o pensamento quanto a forma,
o gesto quanto a expressão, o rigor
quanto a sensibilidade, esta cada vez
mais delicada, exímia a esclarecer
uma rede complexíssima de conceitos e invenções, sem jamais trair,
nisso, o que toda a arte deve, antes
de tudo, à perceção e à intuição de
um mundo sempre a vir, muito mais
do que à simples evidenciação do
mero talento oficinal, ou da inteligência formal dos seus mecanismos.
Foi, sobretudo o escultor de si
mesmo, fazendo de si obra exemplar, manifestada em densas reflexões, escritos, meditações e ações
várias que ampliaram ilimitadamente os instrumentos para pensar a
Criação, e que nos deixou abundantes. Fez do seu corpo escultura, na
descoberta do corpo subtil, como
lhe chamou, e aconteceu desde o
início no celebrado Caderno Preto,
com que foi dos raros a refundar a
prática escultórica.
Fez, assim, do seu jardim escultura, tal como fez, das suas esculturas,
jardins. Fez do pensamento escultura,
quer dizer, matéria infinitamente
moldável, aberta à expressão. E fez, da
própria vida, escultura, desenhando-a
e redesenhando-a exemplarmente,
desde que, jovem e graças apenas às
próprias forças, cresceu do limitador
destino de santeiro, a que o votava a
jamais renegada origem humilde que
lhe deu o berço, para se tornar Artista,
primeiro nacional depois cada vez
mais internacional, a todos os títulos
exemplar e marcante para as gerações
que lhe sucederam. Ressuscitou desse
modo da doença para a construção
da sua última grande exposição,
em Serralves (2013), exposição que,
destinada ao desaparecimento depois
de desmontada, dava do sentido mais
alto dessa Obra o testemunho mais
comovente.
Felizes os que puderam vê-lo
tornar-se humaníssimo monumento. J
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A vida de um
Presidente.
É a biografia de um homem fascinante, boémio,
negociante, melómano, viajante, escritor, diplomata e Presidente da República. Com o rigor de
um historiador e a qualidade narrativa de um
romancista, o biógrafo José Alberto Quaresma
retrata Manuel Teixeira Gomes e também
os grandes momentos da história portuguesa do
início do século

xx:

o advento e as contradições

da I República, a participação na I Grande Guerra e a ascensão e queda do sidonismo. A obra,
que por vezes nos comove, por vezes nos diverte
e quase sempre nos interpela, é uma edição da
Imprensa Nacional-Casa da Moeda e do
Museu da Presidência da República.

PRESIDENTE_254x300_JL.indd 2
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› M A r i a H e l e na da Ro c h a P e r e i r a ( 1 9 2 5 - 2 0 1 7 ) ‹
Morreu a 10 de abril, no Porto, aos 91 anos, como noticiamos na última edição, que nesse dia já se encontrava praticamente
'fechada' - razão pela qual, como anunciamos (na coluna de JCV, que lhe foi dedicada), só nesta lhe podemos dar, e à sua
obra, o devido destaque. A abrir, artigos de Maria de Fátima Silva e de José Augusto Cardoso Bernardes, ambos profs.
catedráticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, a primeira de Estudos Clássicos, onde foi discípula e
trabalhou com a profª Rocha Pereira, o segundo de Literatura Portuguesa, especialista em Camões e Gil Vicente, diretor da
Biblioteca Geral da Universidade. Segue-se um texto de Hélia Correia, que leu numa homenagem à grande helenista, e na
sua presença, em 2010, mas inédito. E, ainda da mesma escritora, Prémio Camões, que tinha uma grande ligação a Maria
Helena, um poema agora escrito, na sua morte, que lhe é dedicado. A fechar, a coluna de Guilherme d'Oliveira Martins

A académica, a mestre, a mulher

c

Competência e rigor são sem
dúvida os dois termos que melhor
definem a pessoa que foi Maria
Helena da Rocha Pereira (MHRP).
Competência, acumulada ao longo
de anos aplicados, sem tréguas, ao
estudo, e rigor escrupuloso no trabalho, no empenho e na dedicação
que ele pressupunha.
Ser uma académica foi, para a
profª. Rocha Pereira, repartir-se
entre a investigação, a docência e a
gestão universitária. Em todas essas
frentes serviu, em primeiro lugar, a
Universidade de Coimbra e, através
dela, o país e o universo da cultura
em geral, porque foi enorme a rede
de matérias e internacional a teia de
contactos que construiu.
Regressada de Oxford, onde
complementou a sua formação académica e preparou a tese de doutoramento, o Portugal que MHRP
encontrou foi ainda aquele onde
a academia reagia à presença de
colaboradoras mulheres e em que
os Estudos Clássicos, a que dedicou,
com prioridade, o seu labor científico, se encontravam num estado
embrionário. Estavam determinados os dois primeiros grandes desafios ao seu talento e a uma formação
que se solidificara no contacto com
uma das melhores escolas internacionais da especialidade. Do sucesso
alcançado, resultou desde logo um
enorme galardão, o que fez dela a
primeira mulher doutorada pela
Universidade de Coimbra (1956).
A outra grande vitória, essa, levou
anos a construir, mas resultou num
grupo universitário organizado,
revitalizado com sangue novo dos

MARCO MAURÍCIO

Maria de FátiMa Silva

Maria Helena da Rocha Pereira ‘Competência, rigor, profundo
empenho no desenvolvimento cultural do país’

muitos discípulos cuja formação e
carreira passaram pelas suas mãos,
bem dotado com uma biblioteca atualizada, e atento, sob a sua
orientação, aos rumos inovadores
que a comunidade internacional - a
que por direito próprio o seu grupo
passou a pertencer - ia prosseguindo.
Foi preciso, para chegar a tal
resultado, muito empenho, tenacidade e competência. Mais do que
o ‘saber fazer’, foi preciso também

‘fazer’. E, nesse aspeto, a produção
de que foi autora conta-se pelas
dezenas de livros, pelas centenas
de artigos e de palestras, pelos
milhares de alunos que ensinou e
motivou.
Talvez a pedra angular deste percurso tenha sido o volume
de Estudos de História da Cultura
Clássica. Cultura Grega (1965), a
que anos mais tarde se veio juntar
um correspondente para a Cultura
Romana (1983), criados como

suporte para a lecionação inovadora da disciplina de História da
Cultura Clássica. Por ela passaram
inúmeras gerações de estudantes
de Letras, em toda a sua diversidade, levados a conhecer as traves
mestras de duas culturas em que
assentam os pressupostos da hoje
assim designada ‘cultura ocidental’.
A esses volumes de síntese, que conheceram múltiplas edições e não
perderam ainda vitalidade, vieram
associar-se as traduções, que facultaram a uma plateia mais alargada
alguns dos textos paradigmáticos
da herança cultural grega, como é o
caso de Antígona de Sófocles (1958),
de Medeia de Eurípides (1955),
ou da República de Platão (1993).
Antologias como a Hélade (1959),
para os autores gregos, e a Romana
(1994), para os latinos, disponibilizaram excertos de inúmeros autores
e marcaram, como um ponto de
partida, uma linguagem literária
que, em alguns casos, firmou uma
convenção para as traduções que
vieram a multiplicar-se.
Ao mesmo tempo que assumia,
de forma inovadora, a divulgação dos Clássicos no país, a profª.
Rocha Pereira não descurava a
participação em trabalhos da maior
competência científica no plano
internacional, concorrendo, a par
dos melhores especialistas, para
a produção científica ao mais alto
nível. Situa-se neste plano a edição
de Pausânias. Descrição da Grécia,

“

Competência,
acumulada ao longo
de anos aplicados, sem
tréguas, ao estudo, e
rigor escrupuloso no
trabalho, no empenho
e na dedicação que ele
pressupunha

pela Teubner (1973), uma das editoras de referência no mundo para os
Clássicos Greco-Latinos.
Cumprindo uma dualidade difícil
nos Estudos Clássicos - a de tratar
com competência igual os Gregos
e os Latinos -, MHRP dedicou
também ao Latim Medieval e seus
autores uma atenção significativa,
produzindo, também nesse caso,
diversas traduções (Vida e milagres
de São Rosendo, Vida de S. Teotónio)
que possibilitaram a divulgação de
um conjunto de inéditos, relativos
aos primórdios de Portugal, por um
público leitor alargado.
O profundo empenho pelo
desenvolvimento cultural do país
levou-a a focar-se sobre o que eram
então ainda realidades desconhecidas mesmo para a comunidade universitária. Consideremos
em primeiro lugar os Estudos de
Receção, hoje em dia tão vitais,
mas que levaram tempo a cativar
o interesse efetivo dos classicistas portugueses. Já precocemente
atenta à importância deste estudo, a
profª desenvolveu uma abordagem
alargada dos nomes mais sonoros
da nossa literatura, com incidência
particular na contemporaneidade
(Pessoa, Ricardo Reis, Eugénio de
Andrade, Torga, Manuel Alegre,
Sophia de Mello Breyner entre
muitos outros), mas integrando nas
suas análises clássicos portugueses
tão emblemáticos como Camões,
António Ferreira ou a Marquesa de
Alorna.
Não menos expressiva desta
dualidade, equilibrada entre a alta
especialidade nos Estudos Clássicos
e a compreensão da sua marca na
cultura portuguesa, foi a investigação desenvolvida sobre os vasos
gregos existentes em Portugal. Para
o cumprimento desta tarefa foi necessário, em primeiro lugar, produzir um inventário, que passou pelo
percurso de instituições e coleções
particulares, até definir o corpus a
estudar e a dar a conhecer. Houve
depois, com total pioneirismo,
que estudar cada uma das peças
›
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Camões e os estudos sobre
a literatura portuguesa
José Augusto
CArdoso BernArdes
1. Maria Helena da Rocha Pereira
(MHRP) é justamente reconhecida como
uma das grandes figuras dos estudos
clássicos na Europa do século XX. O
seu conhecimento da cultura greco-latina impressiona pela abrangência
mas também pela intensidade. Só
um conhecimento simultaneamente
amplo, rigoroso e atualizado permitiria
a elaboração de uma quantidade tão
grande de estudos, antologias e manuais
tão fundamentados e tão bem escritos,
consultados por sucessivas gerações
de estudantes de Letras e ainda por um
vasto conjunto de interessados pela
grande cultura, em geral.
Porém, tal como sucede com outros
classicistas da mesma geração, MHRP
não se limitou a estudar os autores da
Antiguidade (Homero, Sófocles, Platão
ou Horácio), acompanhando, ao longo
de décadas, o que de mais importante
a erudição ia produzindo nas universidades de todo o mundo. Nenhuma
evocação justa do legado da grande professora pode, por exemplo, esquecer os
numerosos estudos que escreveu sobre
a literatura portuguesa, desde a Idade
Média até aos contemporâneos.
O seu fito essencial era o de neles
identificar a presença da tradição clássica. Importa, no entanto, assinalar uma
marca distintiva nos trabalhos que dedicou aos escritores de língua portuguesa.
Refiro-me a uma tónica interpretativa
que vai além da simples deteção da fonte
ou da influência. Isto significa nomeadamente que, quando estuda a presença
da cultura clássica em Gil Vicente,
António Ferreira, Camilo, Eça, Fernando
Pessoa ou Eugénio de Andrade, MHRP
não se limita a apontar os traços dessa
presença. Para além desse desígnio,

›e produzir resultados, divulgados

em duas iniciativas fundamentais:
uma exposição no Museu Nacional
de Arqueologia (2007), que reuniu
seis dezenas de exemplares pela
primeira vez exibidos em conjunto
e inéditos para a enorme maioria
dos seus visitantes, e a produção
de um catálogo que desse conta da
importância, em número e qualidade, desse espólio significativo do
património nacional.
À competência científica, MHRP
somou a prudência e autoridade,
que lhe permitiram desempenhar,
com eficiência, altos cargos da
cultura nacional e internacional, e
da gestão académica em particular. Instituições ou organizações
de primeiro plano contaram com a
sua opinião avisada como membro de vários conselhos de índole
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“Um modelo para os estudos literários e para as Humanidades em geral”

interessa-lhe também mostrar o modo
particular como o substrato grego e
latino surge nos textos, dando corpo a
uma obra realmente nova.
O convívio com os oito séculos da
literatura que se exprimiu em Língua
Portuguesa começou decerto muito
cedo (já lia com quatro anos), vindo
depois a intensificar-se na Escola e nas
Bibliotecas, ao longo de uma vida feita
de muita investigação mas também
de muitas aulas e de um incessante
devotamento às causas da sua Faculdade

científica, ao mesmo tempo que
diversas redes internacionais a integraram como expert em áreas de
saber específicas. Em particular, a
Universidade de Coimbra beneficiou da sua experiência e autoridade no desempenho dos mais
altos cargos, o de vice-reitora e,
durante mais de um década (19761989), o de presidente do Conselho
Científico da Faculdade de Letras.
Além de toda esta atividade,
de resultados patentes a toda a
comunidade cultural e científica,
outra houve, talvez mais discreta,
mas nem por isso menos relevante: a que compôs a sua faceta
de ‘mestre’ de muitas gerações
e de inúmeros orientandos, que
hoje se dispersam por todas as
Universidades portuguesas e por
várias Universidades brasileiras.

“

Nenhuma evocação
justa do legado da grande
profª. pode esquecer os
numerosos estudos que
escreveu sobre a literatura
portuguesa, desde a
Idade Média até aos
contemporâneos
Sempre disponível para acolher
projetos e conduzir pesquisas, ajudou a formar uma vasta geração de
profissionais na área dos Estudos
Clássicos, de que sempre muito se

“

Mais do que o ‘saber
fazer’, foi preciso
também ‘fazer’. E a sua
‘produção’ conta-se
pelas dezenas de livros,
pelas centenas de
artigos e de palestras,
pelos milhares de alunos
que ensinou e motivou

e da sua Universidade. A classicista de
mão serena e saber largo frequentou
incessantemente o cânone literário em
Português, sinalizando as repercussões
que nele teve o mundo greco-latino.
Não se tratava propriamente de apontar
qualquer menoridade resultante do processo de imitação que todos os criadores
cultivam; tratava-se, pelo contrário, de
sublinhar a forma como neles se apresenta e renova uma cultura basilar.
2. De entre os muitos escritores portugueses que frequentou e sobre os quais
produziu estudos “obrigatórios” é justo
destacar Camões. Refira-se que não foi
a única classicista a aproximar-se do
autor de Os Lusíadas. Ainda no âmbito
da Escola de Coimbra (mas numa linha
diferente) é justo invocar, pelo menos,
outro vulto particularmente fecundo
dos estudos clássicos que se distinguiu
na área do camonismo. Falo de Américo
da Costa Ramalho, seu companheiro de
geração, também já desaparecido.
Em 2008, a investigação de MHRP
sobre Camões surge compilada num volume justamente intitulado Camoniana
Varia. Nesse livro fica bem patente o saber seguro e alargado que permite aferir
a relação que o texto camoniano manteve com um vasto conjunto de outros
textos (gregos, latinos e novilatinos).
Na sua incisiva brevidade, cada
um desses 11 trabalhos, originalmente
publicados entre 1981 e 2006, abre
caminhos de hermenêutica e até de
reflexão pedagógica. Assim sucede, desde logo, com o ensaio inicial,
dedicado ao sentido que a expressão
“honesto estudo” (ocorrida no termo
da epopeia, quando o poeta, dirigindo-se a D. Sebastião, proclama os seus
créditos) recobria na obra camoniana
e na cultura de Quinhentos. O mesmo
acontece com o trabalho que encerra o
volume, dedicado ao ensino da epopeia

camoniana. Nele se identificam algumas
das dificuldades sentidas por quem
ensina e aprende e, em contraponto,
nele se chama a atenção para o proveito
que desse texto podem ainda extrair os
jovens do nosso tempo.
Apreciados separadamente, os
trabalhos podem parecer diversos,
sem laços de coerência muito vincada.
Mas não é assim. Por detrás da sua
variedade temática, sobressai, pelo
menos, um vetor comum: o de que
toda a obra camoniana assenta numa
prática oficinal da escrita. Neste sentido, pode dizer-se que MHRP se afasta
do camonismo de base romântica, que
aliás parece gozar de aceitação mais
favorável entre nós. De acordo com
essa outra tendência crítica, assente
numa ideia historicamente deslocada
de originalidade, o poeta teria estado
sempre em sintonia íntima com as
musas, sem cuidar especialmente da
leitura assimilativa e do labor intenso
e dilemático que dela resulta. Ao
contrário desses, os que acreditam
na ciência infusa, a nossa camonista
prefere imaginar um poeta ocupado
e preocupado com quem o precedeu
na arte da escrita, lendo, filtrando e
reconfigurando sentidos, nomes e
expressões.
Aplicado a Camões, esse pressuposto só poderia conduzir, ele próprio,
à elaboração de estudos trabalhosos,
visando a reconstituição do diálogo
sistemático que o poeta manteve com
os seus pares, antigos e modernos. Os
ensaios em causa são breves e claros
(qualidades que os mestres de retórica,
muito prezados pela nossa autora, não
se cansaram de enaltecer). Mas nem
por isso deixam de ser dotados de um
enorme rigor.
Podemos não concordar com algumas das conclusões propostas. MHRP
seria decerto a primeira a reconhecer e
a louvar esse direito de quem a lê. Para
tanto, porém, necessitamos de nos
prover de uma contra-fundamentação
igualmente sólida e coerente.
O sentido de exigência intelectual
que a profª. Maria Helena da Rocha
Pereira aplicou ao estudo de Camões
estende-se a toda a sua obra e a toda a
sua vida académica, fazendo dela um
modelo para os estudos literários e para
as Humanidades em geral. J

orgulhou. Sem abdicar de alguma
severidade e do seu costumado
rigor, não deixou de incluir aquele
que sempre foi o seu principal
argumento na grande tarefa de
formar novas gerações: o exemplo. Por mais exigente e penosa
que a tarefa pedida se mostrasse, a
força do exemplo tornava qualquer intenção recalcitrante inútil
e descabida. Somemos ainda, ao
exemplo, a dedicação generosa e a
amizade, que se ia construindo ao
longo de um processo de orientação, que é sempre de partilha e de
cumplicidade. E não é por acaso
que contou, entre os seus discípulos, com alguns dos seus amigos
mais próximos e devotados.
Há que reservar uma última palavra para a mulher, para a pessoa
que foi MHRP. Os anos em que se

iniciou na docência universitária
não eram os de um convívio próximo, entre professor e alunos, como
aquele que hoje vivemos. O peso
institucional estabelecia distâncias
marcadas, a descoberta do pessoal
e humano por trás do hierárquico
exigia tempo e progressiva conquista. Talvez por isso tanto mais
compensadora a descoberta. Haverá
algum discípulo que não reserve da
mestre a sua impressão inicial, de
austeridade e distância? Mas este
era apenas o primeiro passo de um
percurso, que havia de revelar, sem
exceções, a lealdade, o interesse, a
generosidade amiga da profª. Maria
Helena da Rocha Pereira. É esta a
memória, multifacetada e rica, que
a experiência de todos nós, os que
com ela privámos e trabalhámos,
deixará para sempre. J
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‘Irmã de Sófocles e de Eurípides,
gozando do benefício da eternidade’
“O importante não é que Leonardo
tenha produzido La Gioconda mas que
a espécie tenha produzido Leonardo”,
escreveu Julio Ramón Ribeyro numa
das suas Prosas Apátridas.
É com perplexidade, direi mesmo,
com a delícia da incompreensão, que
penso e falo no milagre grego. Não
no sentido de um efémero esplendor
absolutamente irrepetível - que mais
se assemelhou a um fenómeno do que
a uma etapa autêntica da História.
Noutra aceção pode a expressão usar-se
porque, tão digno de maravilha como o
facto de ter havido Grécia, é o facto de
estarmos hoje aqui para a celebrar.
Sabemos bem que muito se perdeu,
que sofremos a angústia do irrecuperável. Mas sabemos também que
continua. E não o digo no sentido mais
comum, o que nos vai lembrando o
quanto somos herdeiros e devedores de
uma cultura; herdeiros bastardos, aliás,
e de más contas. Digo que continua
porque tem recursos infindáveis para
sobreviver.
Há a emanação de uma natureza, a
força de um empurrão que move até os
que não estão dispostos a moverem-se.
Há um veio, uma seiva que atravessa épocas, crenças, civilizações. Há
uma substância de linguagem que se
mantém e que se modifica e constitui a
nossa mais forte nutrição. A dotação da
fala era para os Gregos o maior atributo
dos mortais. E que prodígio foi a sua
língua, plástica, musical, arquitetónica.
O mais genial autor do nosso tempo não
teria aptidão para escrever nem sequer
uma linha de tragédia.
Dizem-na morta mas dia a dia nos
habita e alegremente usamos “telefones”, assistimos aos feitos de “clonagem” (de klôn, rebento de um vegetal),
estamos rodeados de “cibernética”
(kubernao, governar, controlar),
num ritmo “frenético”, “patológico”,
“letal”, entre “catástrofes” e “entusiasmos”, “hecatombes” e “crónicas”,
enfim … Não pensaremos, infelizmente,
como os Gregos, mas sem eles nem
sequer podíamos falar… Gosto de ver
brilhar o rosto das crianças, literalmente num deslumbramento, sempre que
lhes desvendo uma palavra e ela lhes
surge como refrescada na transparência
da etimologia. Vê-se nisto beleza, não
prodígio. O prodígio da Grécia está
aqui. Nos jovens helenistas que festejam
a sua Mestra e denunciam nela uma
voracidade do saber e uma presteza
do conhecimento que nem sequer ao
tempo dá repouso.
“Tì tó sophon, o que é a sabedoria?”
Pergunta o Coro das Bacantes para desenvolver logo a seguir uma surpreendente consideração: “Ou que dádiva
mais bela/dos deuses, aos olhos dos
homens,/ do que manter a mão segura/

MARCO MAURÍCIO

Hélia Correia

ensinar, e não por didatismo, por partilha amorosa, senti eu. Respondia-me
a todas as perguntas – e muitas eram, e
devoradoras -, tomava as suas refeições
comigo e com um professor brasileiro,
explicando, citando, relatando, com o
mesmo gosto com que apreciava a fruta.
Os dias eram longos, escaldantes,
trabalhosos e eu, por vezes, tinha de
retirar-me, exausta, antes do fim das
atividades. O meu cansaço, mais do que
exasperá-la, intrigava-a. Como podia
alguém ir para a cama em lugar de subir
pelo Parnaso e assistir à representação?
Todas as noites, no antigo estádio, situado bem alto, grupos de teatro vindos
dos Estados Unidos, do Japão, de muito
lado, apresentavam os grandes textos
dos Tragediógrafos.
“Nem sabe o que perdeu”, dizia-me
ao outro dia, belíssima, impecável no

“

A profª Maria Helena da Rocha Pereira, em cima, numa conferência; em baixo, com Hélia Correia, em Portugal e na Grécia

A sua erudição – e
não apenas no campo
da cultura clássica
–, porque resulta de
trabalho humano,
assusta, de tão sobrehumana que parece.
Mas a sua sabedoria,
essa, convida a
que baixemos
simplesmente o rosto
e a escutemos com
veneração

sobre a cabeça do inimigo?”. A dr.ª
Maria Helena da Rocha Pereira (MHRP)
que traduziu e comentou esta obra
como tantas, tantas outras, e escreveu
obra própria incomparável, tem vivido
com a mão sobre a cabeça do inimigo. E o inimigo é feito de ignorância,
de negligência, de indulgência – e de
arrogância. A erudição é uma aprendizagem, a sabedoria é um triunfo. A
sua erudição – e não apenas no campo
da cultura clássica –, porque resulta
de trabalho humano, assusta, de tão
sobre-humana que parece. Mas a sua
sabedoria, essa, convida a que baixemos
simplesmente o rosto e a escutemos
com veneração. A qualidade da sabedoria são os deuses que a dão a poucos,
a escolhidos, a merecedores distintos.
E essa, visto que nos é inalcançável,
porque é do domínio da iluminação,
porque resplende no eleito como um
signo, quando se dá a conhecer, muda
uma vida. Mudou a minha vida em ple-

seu vestido leve, às nove da manhã.
Eu, compungida, ainda morta de
sono, já morta de calor.
Um dia prescindiu de assistir aos
trabalhos para nos levar a visitar o
Santuário. Mostrava cada espaço e
punha em mim os seus olhos azuis,
deliciada com o efeito que o espanto
produzia. De certo modo, conduzia uma
criança por um bosque encantado em
que a verdade e o mito se sobrepunham
para formarem uma realidade singular.
Porém, esse papel não lhe chegava.
Queria conhecer mais, descobrir mais.
Pois nunca em Delfos tinha descoberto
a fonte Cassótis, de cuja água bebia
a Pitonisa. Estaria muito acima da
Castália, essa, ou melhor, as duas desse
nome, mostradas pelos guias a toda
gente. Subimos e subimos a encosta,
para lá do templo e dos caminhos desenhados, entre carreiros escorregadios,
sobre pequenas pedras que rolavam.
Atingimos as alturas do estádio pelo

na Grécia, quando conheci a Dr.ª Maria
Helena da Rocha Pereira.
O que parecia punitivo e árduo,
ainda que objeto de paixão, tornou-se
a pura, a jovem alegria. Eu convivi com
a Grécia de Sophia, que me ensinou
somente as coisas belas, com a de
Nietzsche e de Hölderlin que enlouqueceram porque lhe entraram pelo terror
arcaico, com Byron, que a queria salvar
e pôde apenas morrer nela. Tive um ano
dourado de discente nas aulas do prof.
Manuel Antunes. Vi como a sua enorme
inteligência se articulava harmoniosamente com o saber clássico, como
ele integrava conceitos e valores da
modernidade na origem helénica quase
sempre traída.
A profª MHRP era para nós,
estudantes de Lisboa, intemporal e
incorpórea, a grande fonte e ao mesmo
tempo a grande abstração. Podia ser
nossa contemporânea, podia estar num
século diferente, podia ser somente

um mecanismo de escrita mágica, um
acontecimento sem sujeito. Era uma estudiosa dos Clássicos entre os Clássicos,
irmã de Sófocles e de Eurípides, gozando do benefício da eternidade.
Ainda hoje faço uma vénia interior
para agradecer ao acaso ou ao destino
ter-me proporcionado o que pensei ser
a honra e se tornou numa felicidade
de a encontrar, mal aterrei em Atenas.
Pois íamos as duas para um congresso
em Delfos e havíamos tomado o mesmo
avião. Por certo os Gregos tinham o
mesmo calafrio quando se deparavam com um deus que descera do céu
naquela hora.
Um primeiro respeitoso temor
transfigurou-se logo ao primeiro dia
de convívio porque onde se esperava o brilho negro do mestre sabedor
revelou-se a formosa energia de uma
jovem. Achando-se entre os Helenistas
de renome de todo o mundo, conhecidos seus, pouco se lhes juntou. Queria

›
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ATHENA NIKÊ
Para a Maria Helena
Hélia Correia
Partiu minha Senhora. Há muito já
que os sinais da cerimónia se
[alinhavam,
visíveis, sim, porém indecifráveis
pelos mortais.
Por exemplo, as magnólias recobriram
de púrpura os passeios. E na noite
passava às vezes a lição do júbilo
que há num solene adeus. Alguém
[talhava
novamente aquele mármore. A beleza
de um grande pensamento enchia
[as ruas.
Minha Senhora ainda se encontrava
na sua plena qualidade azul.
O seu olhar coincidia em tudo
com o olhar dos Aqueus.

Contrariamente àquilo que se
[pensou,
não deviam ao mar o tom das íris
mas ao fulgor precioso da palavra,
ao duro tracejado da palavra
através da montanha.
Esse relâmpago,
a escama da serpente reluzindo
sob o luar da Hélade.
Minha Senhora tinha esse segredo
preso dentro das mãos, um longo texto
que era um animal vivo, era um poema
com respiração.
Minha Senhora já esqueceu o número
das fontes que brotaram nas aldeias
por onde ela passou. Voava baixo
e achava tudo muito natural.
Falava-me, por vezes, dos abismos
fascinantes de Delfos. E eu temia
que ela não regressasse. Que perdesse,

a Barca carregada de flores brancas,
tão cuidadosa quanto triunfal.
Houve uma alteração no nevoeiro
do rio, uma leveza da matéria,
um véu que proibia as aproximações
decerto não por arrogância. Tudo
devia concentrar-se na tarefa.
Partiu minha Senhora. Nem deixou
que eu, como de costume, ajoelhasse
e lhe atasse as sandálias. Ela própria,
inclinando-se, o fez. E ajeitou,
ao levantar-se, as pregas do vestido
a que o mimoso linho do Egipto
dava uma ondulação inimitável.
como acontece frequentemente
aos muito sábios, a noção de casa.

Partiu minha Senhora como Athena
Nikê, Athena Vitoriosa.

Estava, porém, o tempo predisposto
para um grande final. E aportou

Ninguém ouviu sequer fechar-se
[a porta.

José de Almada Negreiros
Uma maneira de ser moderno
03 fev — 05 jun 2017
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›extremo tido como inacessível. Não

PS - Palavra alguma deste texto se refere à
Grécia atual e à extorsão de que é hoje alvo.

A PAIXÃO
DAS IDEIAS

GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Perguntadora do além feliz…

Q

das condições históricas e das mentalidades nas sociedades grecouando se menciona, pela primeira e única vez
na Odisseia, a possibilidade de um homem
-romanas. Daí um especial cuidado relativamente à dimensão hucontinuar a existir numa região privilegiamana subjacente aos textos que analisa. Homero, Hesíodo, Píndaro,
Aristófanes, até culminar em Platão. “O mito do Górgias está
da, a que se dá o nome de Campos Elísios, as
claramente ligado à tradição homérica, embora já nele se evidenciem
palavras que traduzem esse pensamento dão
alguns traços novos. O do Fédon constrói um vasto cenário geográclaro testemunho da antiguidade da crença.
Ao lado desta existiam outras, de que algumas
fico, onde a luz, a cor e a forma desempenham o papel mais imporperderam o significado no volver dos anos,
tantes. No mito de Er depara-se-nos uma cosmogonia, na qual os
entrando depois na mitologia sob uma rubrica
efeitos visuais e auditivos ocupam um lugar não menos proeminente,
diferente, e outras pela sua semelhança, vieram a confundir-se ineembora o problema central não deixe nunca de ser o da escolha do
destino. O mito de Fedro coloca definitivamente a cena no céu e retixtricavelmente com a mais antiga versão que conhecemos”. Este o
ponto de partida da dissertação de doutoramento de Maria Helena da ra deliberadamente todos os pormenores que possam sugerir objetos
Rocha Pereira – Conceções Helénicas de Felicidade no Além, de Homero
materiais”.
a Platão (1955) -, cuidadosamente preparada em Oxford, graças à
Teria sido a leitura de uma tragédia grega, Oresteia, de Ésquilo,
orientação e magistério dos profs. Carlos Ventura, em Coimbra, e E.
quando tinha 13 anos, que a levou a seguir Clássicas, mas quando cheR. Dodds, em Inglaterra. Ao lermos hoje esse texto (irrepreensível
gou à Escola Litterae Humaniores de Oxford, ainda sob os efeitos do raexemplo do excelente domínio da língua portuguesa) referencial
cionamento da Guerra, terminada cinco anos antes, apenas tinha quatro
para os estudiosos da cultura clássica, compreendemos a especial
anos de Grego. As excecionais capacidades de trabalho permitiram-lhe,
paixão da autora pelos antigos, com quem
porém, ganhar grande competência na língua
gostava de dialogar permanentemente, na
grega, envolvendo crítica textual, paleografia
base de uma evidente proximidade histórica
e epigrafia. E ainda se tornaria uma reputada
e humana.
especialista de vasos helénicos. O seu contacto
De certo modo, somos contemporâdesde cedo com a língua e a cultura alemãs foi
de grande utilidade, tendo realizado para a céneos dessa gesta antiga, que nos configura
culturalmente – na língua, nos valores, nas
lebre Biblioteca Teubneriana a edição crítica da
mentalidades. Isso nos ensinou a Mestra de
obra de Pausânias em três volumes. A obra da
muitas gerações, presentes e futuras. E essa
profª. Rocha Pereira tem um valor múltiplo – é
relação não era fantasmática, mas palpável,
cientificamente essencial, é pedagogicamente
uma vez que os testemunhos literários dão
única e é historicamente indispensável para o
veracidade e verosimilhança à relação com
conhecimento das raízes culturais europeias e
os clássicos. E a grande riqueza desses testemediterrânicas.
A edição da Fundação Gulbenkian de A
munhos literários permite uma convivência
“Fascinante capacidade integradora do
República, de Platão, é justamente considerada
espiritual, que a cultora dos estudos grecopensamento na cultura grega”
uma tradução exemplar, reveladora de um
-latinos sempre nos legou, pode dizer-se,
conhecimento abrangente e universalista da
com autêntico amor. No tema escolhido do
sua autora. A publicação da obra completa pela
Além Feliz, estamos no âmago da compreenGulbenkian e pela Imprensa da Universidade
são da vida, da sua dinâmica e dos seus lide Coimbra em curso tem assim um valor
mites, hoje e sempre - desde as crenças mais
indiscutível. A Medeia, de Eurípedes, e a
antigas, dos mitos das terras longínquas, dos
A sua obra tem um valor
Antígona, de Sófocles, nascidas da colaboração
Campos Elísios ao Jardim das Hespérides,
múltiplo: é cientificamente
com o Teatro dos Esudantes da Universidade
à Bem-aventurança no Hades, até às ideias
de Coimbra (TEUC), são, em si mesmas,
sobre a felicidade do Além nos séculos VI
essencial, pedagogicamente
obras literárias de primeira água. António
e V a. C., no Orfismo e no Pitagorismo, em
única e historicamente
Guerreiro falou da preocupação da professora
Empédocles, na poesia lírica e dramática,
“de mostrar que (a cultura grega e latina) não
nos testemunhos epigráficos – e nos grandes
indispensável para o
era uma relíquia de museu ou objeto de uma
mitos de Platão: Górgias, Fédon, Er, Fedro e
conhecimento das raízes
historiografia mortuária” (Público, 11.4.2017).
no diálogo pseudo-platónico Axíoco…
Daí também a importância dos ensaios sobre
O percurso da estudiosa é apaixonante,
culturais europeias e
a influência clássica nos autores portugueses,
tanto mais que a jovem o seguiu pelas vias
mediterrânicas
de Camões a Torga, a Eugénio de Andrade e
mais audaciosas. Tudo isto num tempo em
Sophia de Mello Breyner.
que a mulher estava ainda fora da vida acaA sua familiaridade com a obra de Platão
démica. Só uma alemã, Carolina Michaëlis,
leva a ter de ser considerada como uma das leitoras mais estimulantinha tido lugar antes na docência da Lusa Atenas. Frederico
Lourenço falou, por isso, justamente, de coragem, determinação e
tes do ponto de vista filosófico. Mas o que se revela fascinante é a cavontade de aprender. Em Coimbra, Maria Helena fora desafiada por
pacidade integradora do pensamento na cultura grega. Desse modo,
Carlos Simões Ventura e seguira o conselho de ir até Oxford. A opção
considera a inclinação dionisíaca de Nietzsche um “erro genial”, mas
parecia impensável. A família do Porto Culto apoiou e abriu um
um erro, já que não pode subalternizar-se a força indiscutível da
caminho novo para as humanidades, no sentido mais rico e amplo
tendência apolínea. Como afirma no fecho da sua crucial dissertação
do termo. Desse seu professor dirá: “Escrupulosamente fiel aos seus
doutoral: “A noção de que a bem-aventurança no além devia ser de
princípios (…) norteou a sua vida académica e particular por uma
natureza puramente intelectual surgiu, pela primeira vez, do cérebro
rigidez quase estoica, sem desvios nem afrouxamentos numa linha
de um filósofo, como era de esperar. Representa uma meta alcançade conduta sempre coerente e límpida…”. E lembrava a expressão
da na evolução do pensamento escatológico, cuja importância não
de Horácio - justum et tenacem propositi – e a paráfrase vernácula de
é demais encarecer. Porém, as outras conceções, que acabámos de
Correia Garção: “Constante varão justo e firme”.
ver, de tal modo refletem o amor pela beleza da forma e das cores, o
A discípula seguiu as pisadas do professor, superando-as largadesejo de gozo da vida física em toda a sua plenitude, que menospremente. E atenta ao exemplo do prof. E. R. Dodds (o célebre autor de
zá-las seria pôr de parte uma das características mais marcantes do
Os Gregos e o Irracional) manteve uma ligação constante à evolução
espírito helénico”… Não esqueço a sua amizade! J
MARCO MAURÍCIO

encontrámos a Cassótis. Concluímos
que teria secado muito antes e nenhum
arqueólogo pudera encontrar o seu
rasto.
Mas quando iniciámos a descida
vimos que os visitantes – que eram
muitos – haviam suspendido o seu
percurso para nos verem subir e aguardavam que aparecêssemos outra vez.
Na verdade, pensei então, devia ser algo
preocupante para a assistência aqueles
três vultos – a dr.ª Rocha Pereira, o brasileiro Fernandinho e eu - que ascendiam esforçados para lugar nenhum,
sob o sol impiedoso de agosto, sem
olharem para trás, e se sumiram no alto,
entre pinheiros. Quando assomámos,
todos aplaudiram. Dezenas de turistas
bateram palmas àqueles aventureiros,
sem que minimamente suspeitassem que um de nós era uma Senhora
Catedrática, autoridade máxima nos
assuntos helénicos e não só.
Jamais a vi severa. Estava sempre
paciente, bondosa, tolerante. Até quando eu perdi um bocado as maneiras,
porque constava do programa uma
visita a um mosteiro ortodoxo e a deslocação ocupava o dia inteiro. Fui resmungando no autocarro à ida, furiosa
por desperdiçar o tempo grego a olhar
para relíquias de cristandade, e a resmungar continuei quando chagámos.
A drª Maria Helena - que teria toda
a razão em reagir com desagrado ao
meu desplante, sorriu e consolou-me:
“Não fique assim. Olhe que estamos no
Monte Hélicon”. Eu só necessitava de
ouvir isto. Pégaso e Hipocrene, Hesíodo
e as musas encheram a paisagem. Já tive
pena de me despedir.
A sua imensa generosidade estendeu-se até Atenas onde, em vez de
consagrar o tempo aos seus interesses, me conduziu pelos museus, pela
Acrópole, pelos lugares que conhecia já
de cor. Sobre essas pedras me ofereceu
revelações surpreendentes, como o
aspeto horrível das sereias e os pedaços
de barro (não conchas, como se pensa)
onde se escrevia o nome dos ostracizados. A sua voz pausada e infatigável
ficou nos meus ouvidos para sempre,
de tal modo que, quando volto ao
Partenon, registo apenas o barulho das
cigarras e ensurdeço para tudo o mais,
escutando na memória tudo o que na
primeira subida essa voz disse.
Frequentei anos depois Coimbra e
renovei a extrema felicidade de estar
com a profª Rocha Pereira, ao nosso
modo costumeiro: eu perguntando, ela
partilhando histórias que estão na sua
mente e, acredito, na sua alma, como
em biblioteca. Não muito raramente
há novidades, descobertas recentes,
reinterpretações, viagens das quais
regressa com novas experiências, novas
informações. E escuta, sem enfado, as
aventuras físicas que em troca lhe relato
como a ida à gruta de Filoctetes em
Lemnos ou à caverna de Eurípides em
Salamina. Apenas uma vez vi toldar-se o azul do seu olhar igual ao céu da
Grécia. Foi quando me contou que uns
manuscritos desenterrados se tinham
desfeito em pó mal contataram com
a atmosfera. Que perda irreparável,
comentámos. J

“
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Um manuscrito de Eça
O Romance d’Elvira
‘O esquema atabalhoado do que se destinaria a ser um romance-paródia ao ultrarromantismo’,
do genial romancista d'Os Maias, é o que aqui revela um dos principais estudiosos de Eça
de Queiroz, sobre o qual tem uma vasta bibliografia, sendo designadamente o organizador,
coordenador e autor de numerosas entradas do Dicionário de Eça de Queirós, e depois seu
Suplemento, reeditados em um único volume pela Imprensa Nacional/ Casa da Moeda, e também
distribuído no Brasil. Reprodução do original, sua transcrição e o comentário do queirosiano que
é também o detentor do respetivo autógrafo

“

A. CAmpos mAtos
Da minha colecção de
autógrafos faz parte um
manuscrito de Eça de Queirós
que me foi oferecido por um
encadernador das Avenidas
Novas que durante vários
anos trabalhou para mim e há
muito desapareceu. Suponho
que ele o teria encontrado no
interior de um livro de Eça
que D. Maria das Dores Eça de
Queirós, marquesa de Ficalho
pelo casamento, lhe teria dado
a encadernar. Um dia que
estávamos de conversa, minha
mulher e eu, com esta neta
de Eça, na linda biblioteca da
Rua dos Caetanos, a páginas
tantas ela apontou para um
vazio na estante e contou-nos
que, pouco antes do 25 de Abril,
mandara encadernar várias
obras que herdara de seu pai,
José Maria, numa oficina perto
da Maternidade Alfredo da
Costa. Perdera depois o destino
desses livros ...
Regressemos todavia ao
manuscrito. É constituído por
uma só página de 12,5 x 20 cm,
preenchida de ambos os lados
por escrita muito apressada, e
parece ter servido de fundo de
moldura, pois está cortado nos
cantos. Transcrevemos apenas
as partes não rasuradas, para
mais fácil entendimento. O
leitor interessado facilmente
lerá o resto. Trata-se do
projeto de um romance antiromântico intitulado O romance
d’Elvira e oferece-nos o seu
esquema, em seis capítulos.
Como é sobejamente sabido,
Eça tratou várias vezes o tema
antirromântico, sobretudo no
que toca à poesia, como uma
verdadeira obsessão. Já nas
Farpas este tema aparece com
vigor. Recordemos que o nome
Elvira ocorre por duas vezes
no conto José Matias, cuja
heroína se chama na verdade
Elisa. Elvira é nome que surge
pela primeira vez na primeira

metade do século XIX em
vários autores, nomeadamente
Lamartine.
Eça faz referência aos
"rumores das saias de Elvira"
na primeira página da
Correspondência de Fradique
Mendes como único tema a que
se limitam as obras literárias
ulrarromânticas: "Decidíramos
abominar e combater a rijos
brados o lirismo íntimo,
que, enclausurado nas duas
polegadas do coração, não
compreendendo de entre todos
os rumores do Universo senão
os rumores das saias de Elvira,
tornava a poesia, sobretudo
em Portugal, uma monótona
e interminável confidência de
glórias e martírios de amor."
Não esqueçamos que n’Os
Maias, Tomás de Alencar, poeta

Trata-se do projeto
de um romance
anti-romântico
intitulado
O romance d’Elvira
e oferece-nos o seu
esquema, em seis
capítulos

ultra-romântico, é autor de
Vozes da Aurora, de Flores de
Martírio e de Elvira. Resulta
daqui o esquema atabalhoado
do que se destinaria a ser
um romance-paródia ao
ultrarromantismo, que
permaneceu para sempre como
esquema, escrito no ano em que
Eça se casou e andava atarefado
com a produção d’ A Relíquia.J

Eça de Queirós

Capítulo II
Na sala triste, pálido,
sorumbático, encantado ele olhava Elvira.
D. Bernardino tomava
um gelado. Tocavase, alegremente o
Danúbio Azul.
Cap. II II
A tempestade bramava
medonha. Da janela
escura, à esquina
do palacete uma flor
caía de leve. O galope
surdo do cavalo perdeu-se na noite e no
vento.
Cap. II II II
-Eu ?
-Tu ! Ingrata !
Cap. IV
Ele a (?); fundo.

A espada embebeu-se
toda no peito de D.
Guterres, nas árvores,
já verdes, de Maio
cantavam as toutinegras.
Cap. VI
- Sim, matei-o !
- Fizeste bem ! A vóvó
ciumenta(?)
Cap. VII
Elvira e ele, casados,
(?) te habitava
A casinha coberta de
trepadeiras, à beira do
lago. Acompanhavaos na sua felicidade, o
seu nobre perdigueiro
Azamor.
D’après Eça de
Queiroz.
1885
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PALAVRA DE POESIA

António Carlos Cortez

Manuel Alegre
Que faremos deste livro?
A Paula Morão, depois da sua
aula (viva!) de poesia
Esta edição de O Canto e as
Armas é a definitiva e, assinalando os 50 anos da 1ª (em
novembro de 1967, com chancela da Nova Realidade), não se
pode deixar passar em claro o
significado deste livro, não só
no conjunto da obra de Manuel
Alegre (MA) mas no quadro
mais vasto da poesia portuguesa
da segunda metade do século
XX - e para a história da própria
cantiga de intervenção, alto
momento de realização artística, cujo significado político
as gerações mais novas dificilmente podem compreender. E
por isso, neste tempo em que de
novo a cabeça da Hidra levanta
as suas inumeráveis cabeças e
paira sobre o mundo a ameaça
de novos fascismos e totalita-

rismos, importa reler (e reter) a
mensagem poética de Alegre.
Mas como reler um livro que,
aos olhos das gerações nascidas
depois do fascismo e da Guerra
Colonial, transporta consigo
um universo de referências que
caíram no olvido e podem nada
dizer a quem tem menos de 30
anos? As epígrafes (a de Virgílio,
da Eneida, e as múltiplas remissões para Os Lusíadas ao longo
dos oito cantos que formam esta
singular épica-lírica), com que
mais se agudiza a mensagem
ideológica do volume, compreendê-las-ão leitores formados no americanismo reinante
da escola portuguesa? Poderá
absorver este livro quem, nascido e formado em Portugal desde
os anos 80, foi espoliado do
património histórico-literário?
A boçalidade das opiniões, a ditadura da banalidade, e mesmo

no jornalismo a consolidação
de estratégias de silenciamento da Literatura e da História a
reboque de ínvias e pretensiosas teorias catastrofistas que
dissertam sobre a suspeição
que cai sobre a palavra poética,
sobre o próprio sentido de se
ensinar e ler literatura, como se
de nada servisse uma palavra

“

Alto momento de
realização artística,
na história da cantiga
de intervenção e no
quadro da poesia
portuguesa da segunda
metade do século XX

como “património”, tudo isso
não acaba por condicionar uma
releitura de O Canto e as Armas?
Creio bem que sim. No limite,
tem sido contra o esquecimento
e a ignorância, contra a depredação dos novos "capitalistas
das palavras" (Sophia) que a
escrita de MA se tem insurgido. Este livro ultrapassa a ideia
de "breviário de uma geração",
lançando por sobre este nosso
"tempo detergente" novos modos
de resistência e de ânimo.
Trata-se de um complexo
livro, de estrutura densa, com
paratextos que funcionam como
modos épicos de preparação do
discurso. O tópico das armas e
das letras, tão bem estudado por
Luiz de Sousa Rebelo, encontra
neste volume renovado terreno
para renovados estudos. Aqui,
nestas armas que conduzem a
um canto também ele armado,
revive a ideia clássica do poeta
como homo viator, peregrino de
si e da História de que ele é o
intérprete. Por isso a primeira
pessoa (“Canto as armas e os
homens/ as pedras e os metais/
e as mãos que transformando/ se
transformam.”), abrindo o livro
aos símbolos que identificam
uma estirpe ou uma linhagem
de autores (os que cantaram
Portugal, de Camões a Garrett, a
Nobre e a Pessoa, sem esquecer,
creio, a invetiva que sobre o país
amordaçado lançaram Sena e
Sophia) que fazem parte do uni-

J

verso de afinidades eletivas do
sujeito. O eu textual, que armadilha o discurso de uma subtil
carga “autobiográfica” exalta o
povo emigrado, a saudade, e a
partir do que vê e sente, narra
e medita a “portugalidade” e
propõe-se cantar “as armas e as
mãos”, “o sangue e as lágrimas”,
o “vinho: puro arder”, o carvão
e as cinzas de toda uma geografia humana onde evolui o português, filho, como o poeta, de um
tempo dentro do Tempo (“Canto
as armas e o Tempo./ As minhas
armas o/ meu tempo”).
Inscrevendo numa dada
situação cultural, social e política o gesto da poesia, gesto de
resistência, os próprios títulos
de cada um dos oito cantos
(“Peregrinação”, “Continuação
de Alcácer-Quíbir”, “Regresso”,
“Emigração”, “Lusíada Exilado”,
“Areia por entre os dedos”;
“Canto do Poeta Desarmado” e,
fechando o livro, “As Armas”)
reclamam uma leitura isotópica, que se leia para lá do que
vem escrito. É que a peregrinação de que se fala não acaba na
identificação do lexema com a
possibilidade de diálogo com a
obra de Mendes Pinto. E, porventura, as armas, mais do que
serem feitas da mesma matéria
bélica, de ferro e aço com que se
mata o próximo, são as palavras,
pois no canto do poeta o silêncio
é “grito de protesto” e as armas
estão “por dentro do teu braço”

OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

O

Cânone Rui de
Azevedo Teixeira,
em Uma Proposta
de Cânone para
a Literatura da
Guerra de África
(2005), enumera
três romances
constituintes do
“núcleo canónico” da literatura sobre a
Guerra Colonial: Costa dos Murmúrios, de
Lídia Jorge, Nó Cego, de Carlos Vale Ferraz,
e Jornada de África: romance de amor e morte do alferes Sebastião, de Manuel Alegre.
Permitimo-nos acrescentar um romance
de João de Melo, publicado em 1984, ora
saído em 9ª edição, revista e reescrita:
Autópsia de um Mar de Ruínas (note-se que a
1ª edição do romance, publicada na Assírio

& Alvim, tem 264 pp. e constituía uma revisão do anterior livro do autor, A Memória
de Ver Matar e Morrer, de 1977; e a edição
ora publicada possui 350 pp).
Com efeito, devido à sua alta qualidade
estética, parece-nos literariamente injusto
excluir o romance de João de Melo do
núcleo fundamental do cânone por quatro
razões principais:
1. Retrato narrativo muito perfeito das
duas partes em tensão bélica, os soldados
portugueses e as populações nativas de
Angola; porventura, o melhor retrato étnico e social feito por um autor português,
tanto do povo angolano quanto da situação existencial dos membros do exército
português;
2. Uma das melhores descrições das
características psíquicas abjetas da per-

ALEXANDRE BORDALO

João de Melo
Cânone da Guerra Colonial
João de Melo

sonalidade humana em teatro de guerra:
humilhação do outro, violência, estupro,
cobiça, enriquecimento ilícito, angústia,
desorientação, cobardia, prazer de matar…;
3. Capacidade de transfiguração do realismo de guerra em narrativa de natureza
estética a partir de um olhar metafórico e
simbólico;
4. Seguindo o olhar individual de um
furriel enfermeiro, evidencia-se a representação do estado coletivo de Portugal nos
anos de 1960-74, assumindo igualmente
uma voz de natureza histórica.
É uma proposta, que, pensamos, sem

ferir os restantes romances, se fundamenta
na análise interpretativa de Autópsia de um
Mar de Ruínas, evidenciando a sua singularidade tanto estética como social.
Um testemunho literário fremente Quando
recenseámos o último romance de João de
Melo, Lugar Caído no Crepúsculo, de 2014,
tivemos oportunidade de negar um duplo
lugar-comum literário que anda associado
à obra do autor – o seu lugar no horizonte
da literatura portuguesa como criador de
um “realismo mágico” português e a natureza da sua escrita como eminentemente
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e do pensamento. A poesia é, em
1967 como hoje, peregrinação,
viagem por lugares ocultos de
um ser português que, mesmo
agora, faz valer o sentido de um
verso como “Canto a raiz do espaço na raiz/ do tempo”, porque
em causa continua a estar a descoberta de um país, Portugal.
De tanto peregrinar por outros
tempos e espaços consigo o
sujeito sabe que os seus contemporâneos se desencontraram e
que à poesia cabe a função de
restaurar a forma que dá perfil e
ser ao colectivo.
O Canto e as Armas, por outro
lado, para além da isotopia que
os títulos e expressões épicas
agenciam, coloca-nos perante
um interfeixe semiótico extremamente exigente: o efeito
da reiteração, ou processos de
amplificação e retoma (“As armas
ferem de morte o cavalo branco/
e caem as armas do rei no branco
areal./ Sob as armas que o ferem
o cavalo branco/ cai por cima das
armas vencidas do rei./ E há uma
rosa de sangue no branco areal//
As armas ferem de morte as armas do rei./ Cai o cavalo branco
no areal/ Sob as armas que as
ferem as armas do rei/ caem vencidas por baixo do cavalo branco/
E há uma rosa no branco do areal
de sangue.”) cartografam o estilo
de uma época. Recorde-se que
Fiama, por exemplo, praticou
processos idênticos de variação
e transferência em Barcas Novas

e, no fundo, uma mesma preocupação estrutural esteve no
cerne do discurso de uma Maria
Teresa Horta ou mesmo em algum
Gastão Cruz, que convocando
Camões, irá refazer nas suas
canções processos maneiristas
de frase, assentes num jogo onde
oxímoro, antítese e anáforas se
tornam o âmago do trabalho
sobre o idioma. MA foi também sensível a essa estética de
transfusão e transferência (como
o foi Vasco Graça Moura em Modo
Mudando), mas este livro leva
mais longe a ideia de poesia como
combate, exemplo de consciência
poética que se quer hino, elegia,
mas também ode celebratória
ou epopeia: “Lisboa chora por
dentro de Lisboa/ Lisboa tem
palácios sentinelas/ E fecham-se
janelas quando voa/ nas praças
de Lisboa/ - branca e rota/ a
blusa do seu povo – essa gaivota.”
(p.132).
Do muito que fica por dizer
sobre aspetos de linguagem desta
obra de ontem e para sempre,
lembremos outros motivos de interesse: o diálogo do poeta com a
tradição ocidental, desde Aragon
que cita Virgílio e reconduz a
poesia à fonte original da música; a tonalidade melancólica de
muitos poemas, a que a sombra
de Antero empresta significação
profunda; o sábio eco de Camões
em magistrais sonetos (“E Alegre
se fez triste”), a homenagem a
Pessoa pela mesma impressão

açoriana. Pensamos não ser necessário
repetir o argumentário que infirma as duas
teses, constantes, porém, e abundantemente, em trabalhos académicos. Uma das
provas que validam a argumentação é justamente a ostentada em Autópsia de um Mar
de Ruínas: quando o autor, jogando com o
imaginário africano, poderia aplicar, explorar e desenvolver o “realismo mágico”
sul-americano, não só não o faz como se
limita a retratar socialmente, com fidelidade, os costumes das populações negras da
região do Calambala.
“Macabro” para os angolanos e “pesadelo histórico” para os portugueses seriam,
talvez, as palavras-síntese para classificar
este romance. Macabro no sentido de se
evidenciar como um resumo do mal humano em tempo de guerra, ou seja, numa
situação existencial em que pode ser cometido às claras o que moralmente é considerado mau ou o mal, o que deve socialmente
ser evitado ou mesmo proibido. Por todos,
o capítulo segundo é exemplificativo – para
“sô Valentim” o seu cão velho tem maior
valor e dignidade do que um preto e o
castigo infligido a este com um chicote é
infindo e tormentoso. Populações nativas
são deslocadas da sua antiga região ao
critério do interesse dos colonos, a acrescer
ao desrespeito total pelos régulos africanos e à ausência de quaisquer direitos para
os negros, reduzidos ao estatuto de pouco
mais do que o de antigo escravo. Pesadelo
infernal vivido pelos jovens portugueses,
deslocados das suas aldeias e famílias e
jogados em teatro de guerra para o qual não
só não estavam preparados como se revelava inútil o seu esforço.
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a Hamlet, símbolo da inquirição existencial ou o eco de
Drummond, também ele voz de
uma temporalidade saturnina e
que Manuel Alegre convoca numa
epígrafe axial. Porque em poesia
é o combate entre ser ou não ser
que se vive, veja-se a vinculação,
enfim, da voz, ou seja, do canto
(epos, epopeia) na “tribo” dos
poetas, recuperando Mallarmé e a
conceção do poeta como guardador do fogo alquímico, exigindo-se que o verbum esteja ao serviço
da transmutação da polis, porque
é a palavra que tem os poderes
mágicos da mudança. Enfim, a
lúcida constatação de que o tempo
é poesia: um tempo corporizado como disse Paula Morão. É
precisamente essa a tónica e a urgência deste O Canto e as Armas:
epopeia-lírica, arma que dispara
em nome da Literatura pátria e da
nossa História. J
NR - O JL 'antecipou', no seu nº 1212, de
15 de março, o prefácio de Mário Cláudio
a esta edição

MARCOS BORGA

J

Manuel Alegre

› Manuel Alegre,
de Portugal ter obedecido a um
fatum inescapável (em “Lágrimas
Azuis”, aprofunda-se o senti-

Por outro lado, a ingenuidade e a desorientação existencial presente na maioria
dos jovens soldados portugueses, incapazes de perceberem o seu papel útil em
Angola senão para matarem “terroristas”.
Sob o comando de sargentos e oficiais e
a vaidade ou o medo dos alferes, a ficção
política da guerra em Lisboa - a defesa
delirante da civilização cristã europeia desenrola-se longe do teatro de fogo, que
condena à morte ou mutila muitos dos
soldados.

“

Uma obra de ímpar qualidade
tanto no campo do romance
sobre a guerra como no
romance de atualidade social
Retrato impiedoso e vivido dos anos de
Guerra Colonial, narrativa sobre os horrores físicos e psíquicos da guerra, mostrando a injustiça histórica do colonialismo
após a descolonização europeia, forçando
toda uma geração de portugueses a vivenciar o que de mais horroroso existe na existência humana, possui ainda hoje sequelas
medonhas na consciência dos antigos
soldados por via do trauma de stress de
guerra que afeta inúmeros ex-combatentes.
Romance que deve ser obrigatoriamente
lido por quem viveu a guerra e por quem
a não viveu, ostenta-se, assim, como um

do isotópico das “lágrimas de
Portugal” da Mensagem), tudo
isto sem esquecer a referência

dos mais frementes testemunhos literários
sobre este período histórico português.
A oportunidade deste (re)lançamento Não
podia haver melhor oportunidade para o
relançamento deste romance. Com efeito,
começa hoje a ser historicamente evidente
que o estatuto da literatura sobre a Guerra
Colonial possui uma natureza muito particular, uma espécie de “bolha literária” geracional, encontrando-se, porventura, em
fase de esgotamento: uma geração a viveu,
a mesma a escreveu, e a mesma geração
está gradualmente a esvaziá-la enquanto
objeto literário. De facto, do ponto de vista
literário, estamos a assistir, hoje, na segunda metada da segunda década do nosso
século, a um lento esvaziamento deste tema
como impulso estético e existencial de
escrita. Quarenta anos após o regresso das
ex-colónias dos últimos soldados, significa que quem viveu a guerra se situa hoje,
etariamente, entre os 65 e os 70 anos, o que
não significa que não venham a ser publicados mais dois ou três romances de forte
intensidade estética sobre este tema.
Porém, sinceramente, constatando a
qualidade literária do número volumoso de testemunhos sobre a vivência da
guerra publicados em edição de autor,
não acreditamos muito nesta hipótese. Os
grandes romances sobre a Guerra Colonial
já foram publicados e os seus autores já
viram os nomes consagrados na história
da literatura portuguesa: João de Melo,
António Lobo Antunes, Lídia Jorge, Carlos
Vale Ferraz, Fernando Assis Pacheco, José
Martins Garcia, Fernando Dacosta (teatro),
Joana Ruas, Manuel Alegre, Bação Leal,

O CANTO E
AS ARMAS,

D. Quixote, 144 pp.,
12,90 euros

Vanda Ramos, Álvaro Guerra, Cristóvão
de Aguiar, Liberto Cruz, Domingos Lobo,
José Manuel Mendes, João Paulo Guerra…
(cf., por todas as análises, Rui de Azevedo
Teixeira, A Guerra Colonial e o Romance
Português, 1998). Unidos estes autores pelo
tema em questão, constituem uma verdadeira bolha literária, mas muito poucos
deles necessitaram de abordar a Guerra
Colonial para que o seu nome se inscrevesse na história da literatura portuguesa.
Foi o caso de João de Melo, que possui uma
obra de ímpar qualidade tanto no campo do
romance sobre a guerra como no romance
de atualidade social, perfazendo, neste
último campo, uma das melhores representações literárias do mundo português
do século XX e da primeira década do
seguinte. J
NR - No penúltimo nº do JL, o 1213, de 29
de março último, João de Melo escreveu
sobre este seu romance, em forma de autoentrevista, em texto com o título "A 'reescrita'
de uma memória de guerra"

› João de Melo

AUTÓPSIA DE UM
MAR DE RUÍNAS
D. Quixote, 350 pp., 16,90
euros.
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Gilgames

Pode ser considerado o
pai de todos os clássicos
– o Épico de Gilgames é
uma das obras literárias mais antigas do
mundo, em caracteres
cuneiformes escritos
em tábuas. Se a Ilíada e
a Odisseia marcam a cultura helénica
da Antiguidade, ou a Eneida a da Roma
clássica, esta epopeia centra-se na figura
de um rei lendário, Gilgames, da antiga
Mesopotâmia, cujos feitos se confundem, num longo poema, com a própria
criação do mundo. A obra é aqui apresentada e traduzida por Francisco Luís
Parreira, que assina ainda uma introdução que situa as edições deste poema ao
longo do tempo, um texto demiúrgico:
“Gilgames, que testemunhou o abismo,
as fundações da terra, experiente de
caminhos, em tudo era sábio!”.

› ÉPICO DE GILGAMES
Assírio & Alvim, 254 pp, 16,60 euros

Antal Szerb

A tradição iniciática
das viagens a Itália
pode ser testemunhada na obra de Goethe,
Stendhal ou Rilke.
Mas esta passagem
por terras transalpinas é feita por um
casal de Budapeste, Mihály e Erzsi,
para passar a sua lua-de-mel. Mas
Mihály cedo se aventura por aquelas
terras, dizendo um longo adeus ao
casamento e dando início a uma
outra viagem, a da sua própria
descoberta. Antal Szerb escreveu
esta obra, considerada uma das
fundamentais da literatura húngara
de inícios do século XX, depois de
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O Rio, do Carnaval e não só...
Como mais vale tarde do que
nunca, saúda-se a saída entre nós
de Carnaval no Fogo – Crónica de
uma cidade excitante de mais, de Ruy
Castro, 14 anos depois de ser editado
no Brasil. Apesar de tudo, ainda
‘demorou’ menos que o fundamental,
sobre o tema, Chega de Saudade: a
História e as Histórias da Bossa Nova,
do mesmo (justamente afamado) autor, que veio a lume no Brasil em 1990
e cá apenas em 2016, ou seja: 26 anos
depois, graças à mesma chancela, a
Tinta da China, que também no Brasil
está agora ‘presente’ opera e a quem
devemos estas e outras boas coisas…
Ruy Castro, 69 anos, muito tempo
jornalista de “carteira” em importantes órgãos de comunicação social, no
final dos anos 80 decidiu dedicar-se
aos livros, a partir de certo momento
em exclusivo, livros que são simulta-

um exílio por Inglaterra, França, e,
justamente, Itália. Teve uma vida
trágica, que conheceu o fim num
campo de concentração nazi, em
janeiro de 1945.

› Antal Szerb

VIAJANTE À LUZ DA LUA

Guerra & Paz, 272 pp, 16,50 euros

Yaa Gyasi

Effia e Esi, as protagonistas do
romance de estreia desta jovem
escritora norte-americana nascida
no Gana, são meias-irmãs, nasceram
em aldeias diferentes e vão partilhar

Henry James

A época das reedições está aberta e
parece ter vindo para ficar. Clássicos
anglo-saxónicos de finais do século XIX
trazem versões enxutas de autores que
marcaram a época de maneiras radicalmente diferentes. As primeiras edições
quase coincidem no tempo, mostrando a
vitalidade das letras anglo-americanas da
época. De Kipling chega-nos O Segundo

lhe valeram muitos prémios, como
os Esso e Nestlé de Literatura e quatro
Jabutis.
Mineiro de nascimento, mas
trabalhando no Rio de Janeiro e
vivendo-o desde antes dos 20 anos,
este Carnaval de Fogo tem-no, o Rio,
como protagonista e musa. Um livro
que é um misto de reportagem e de
crónica, reportagem também histórica, e/ou com sínteses da História.
Sem excluir as opiniões e os comentários, bem como a contextualização
sociológica daquilo de que o autor
fala: as (numerosas) páginas sobre
o Carnaval, ao longo dos tempos e
agora, são disso um bom exemplo.
Enfim, trata-se de um voluminho que
ajuda a compreender e de certo modo
amar a cidade absolutamente única
que o Rio é.

› Ruy Castro
neamente jornalismo, investigação e
literatura. O primeiro foi exatamente
o citado Chega de Saudade, o segundo,
em 1992, uma substancial biografia

o destino no mesmo
espaço, mas com sortes
diferentes. A autora, a
jovem Yaa Gyasi (nascida em 1989, a viver
nos EUA desde os dois
anos), constrói uma
história situada na época colonial,
em que Effia consegue casar-se com
um inglês e Esia acaba por viver no
mesmo castelo que a irmã habita
com todo o conforto, mas confinada
a uma masmorra. Gyasi desenvolve
uma saga com a grande linhagem da
família das duas irmãs e o espectro da
escravatura e da ligação da costa ocidental africana aos afrodescendentes
dos EUA.

de Nelson Rodrigues, e depois por aí
fora, mais de duas dezenas de títulos
- entre os quais biografias também de
Carmen Miranda e Garrincha -, que

› Yaa Gyasi

RUMO A CASA

Presença, 344 pp, 17 euros

Karan Mahajan

Nascido nos EUA
mas com a infância
passada em Nova
Deli, na Índia, Karan
Mahajan combina
um arguto sentido do
presente no país dos
seus antepassados
(e onde foi criado) com sentido
de humor. Este foi, pelo menos,
o rótulo que lhe colaram aquan-

Clássicos e mais clássicos

Kipling

J

H.G. Wells

Livro da Selva, sob a égide do recente
novo fôlego de outra coleção clássica, a
Dois Mundos, da Livros do Brasil (224 pp,
14,40 euros), uma narrativa que quase todos conhecemos da infância, mas por via
do cinema, pela versão que dela foi feita
pela Disney. Esta poderá ser a oportunidade para conhecer a segunda parte da
história original de Mowgli, o menino da

Umberto Eco

selva, e das suas aventuras pelas paragens
inóspitas da Índia colonial, que Kipling
tão bem conheceu.
Já O Que Maisie Sabia (Relógio D’Água,
320 pp, 16 euros), de Henry James, traz-nos o mundo pelo olhar de uma criança, mas como testemunha do mal que a
cerca. No ano seguinte à primeira edição
deste clássico de James (1898), o britânico

CARNAVAL NO FOGO
– CRÓNICA DE UMA CIDADE
EXCITANTE DE MAIS

Tinta da China, 240 pp., 18,90 euros

do da publicação do seu primeiro
romance. Este A Associação das
Pequenas Bombas parte de um
atentado num mercado em Deli e
das perdas humanas – não só entre
quem morreu mas também entre os
que sobreviveram e que passam a ter
um trauma para gerir toda a vida –
daí decorrentes. Ao mesmo tempo,
dá um fresco sobre a híper-populosa
e complexíssima sociedade da Índia,
tendo o terrorismo separatista como
pano de fundo.

› Karan Mahajan

A ASSOCIAÇÃO DAS
PEQUENAS BOMBAS

Relógio D’Água, 312 pp, 17 euros

H.G. Wells apontava a sua imaginação no
sentido do que viria a ser um dos primeiros romances de ficção científica (Jack
London já se tinha aventurado antes,
mas através dos contos, por exemplo), A
Guerra dos Mundos (Relógio D’Água, 240
pp, 16 euros), uma ficção apocalíptica sobre uma invasão dos marcianos ao nosso
planeta. A história foi adaptada numa célebre emissão radiofónica conduzida por
um então jovem Orson Welles em 1938,
e que provocou o pânico em diversas
cidades norte-americanas. Os cidadãos
levaram os avisos fictícios da invasão a
sério… Mais tarde, Spielberg fez uma das
adaptações ao cinema, em 2005.
Noutras latitudes imaginárias está um
clássico moderno, pela pena de Umberto
Eco, desaparecido no ano passado. A
Ilha do Dia Antes, agora reeditada pela
Gradiva (472 pp, 19,90 euros), é a saga
solitária de Roberto de la Grive, jovem
piemontês que naufraga nos Mares do Sul,
em 1643. Consegue subir a bordo de um
navio deserto, ao largo de uma ilha que
não consegue alcançar. Restam-lhe as
memórias de uma vida, com um destino cruzado pelas conceções do mundo
da época, sob a batuta da erudição e do
humor de Eco.J
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A Poesia de Sá-Carneiro,
numa excelente edição
É o que com propriedade se
pode chamar um 'acontecimento'
literário e editorial: a publicação
da Poesia Completa, de Mário
de Sá-Carneiro, com edição de
Ricardo Vasconcelos, incuindo
uma excelente "apresentaçã" (da
edição e do poeta) de 47 páginas.
Não havia ainda a obra poética
Sá-Carneiro assim "completa",
passe a repetição, e tratada,
completo, sem esquecer o Mário
de Sá-Carneiro - Verso e Prosa,
do sempre sabedor e competentíssimo Fernando Cabral Martins
(Assírio & Alvim), nem a edição brasileira da Nova Aguilar,
para cujo lançamento Adriana
Calcanhoto compôs uma hoje sua
conhecida cantiga.
Ricardo Vasconcelos é professor de literatura portuguesa
e brasileira numa universidade
norte-americana e, como salienta, "esta é a primeira edição
crítica da poesia completa de
Mário de Sá-Carneiro a publicar a
obra adulta do escritor e a sua juvenília num formato anotado que
documenta a evolução genética
e as variantes de todos os seus
poemas", a primeira "a apresentar o poeta no seu ofício ao longo
da sua obra e da sua vida, já que
descreve no aparato crítico a
evolução e as variantes dos textos
da obra adulta e da juvenília (que
aqui integra também, pela primeira vez, um conjunto inédito
de primeiros versos), digam elas
respeito a mudanças mais significativas, como a alteração de uma
palavra num verso, ou a múltiplas
modificações na acentuação, na
ortografia ou na pontuação nos
diferentes testemunhos de um
mesmo poema."
Seguindo ainda a sua apresentação, o volume "divide-se em
Obra Poética, escrita entre 1913 e
1916, e Juvenília Poética, desenvolvida de 1902 a 1913", a primeira
iniciando-se com Dispersão, a
que se seguem Indícios de Oiro e
uma secção de Poemas Dispersos.
No final, "três substanciais secções de fac-símiles e um conjunto
de anexos em que se destaca um
núcleo de cartas inéditas enviadas a Fernando Pessoa pela morte
de Sá-Carneiro, que nos trazem
novas informações sobre os
poemas encontrados no quarto do
poeta em Paris."
Esclarece Ricardo Vasconcelos
que optou "por integrar em
Indícios de Oiro tanto os poemas
presentes naquele que SáCarneiro designa, por duas vezes,
como o '1.° Caderno' de Indícios
de Oiro', que assinala ter poemas
de '1913-1915', como os poemas de
1916 enviados a Fernando Pessoa
em cópias passadas a limpo ou
com a indicação expressa para

Mário de Sá Carneiro, por João Abel
Manta

a sua inclusão". Ainda segundo
o editor/organizador da obra
a "principal via pela qual esta
edição cumpre o objetivo de
aproximar o leitor da poesia de
C
Sá-Carneiro é a apresentação de
uma versão crítica dos poemas M
acompanhada das várias centeY
nas de variantes do texto proCM
priamente dito, que ilustram as
opções tomadas pelo autor com MY
implicações ao nível da evolução
do sentido dos poemas. Mas estaCY
edição opta também por reproduCMY
zir em fac-símile vários testemuK
nhos dos manuscritos e impressos
de Sá-Carneiro, grande parte dos
quais nunca antes apresentada,
ajudando assim a concretizar esse
objetivo principal. Admitindo que
se possa contribuir para restaurar
a aura do manuscrito, a verdade
é que os textos vivem além dos
papéis onde estão grafados e, por
isso, o objetivo é antes o de dar a
conhecer idiossincrasias relacionadas com aspetos vários da
fixação dos textos."
Um "acontecimento", repete-se, para o qual se chama a atenção, quando o livro, de quase 700
páginas, pode não ter chegado
ainda às livrarias.J

› Mário de Sá-Carneiro,

POESIA COMPLETA,
EDIÇÃO DE RICARDO
VASCONCELOS,

Tinta da China, 696 pp., 30 euros
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MUITO MAIS
PARA LER

2 REVISTAS

2,25€
Campanha válida até 31/05/2017, salvo erro tipográfico.

/SEMANA

Assine a VISÃO por 6 meses, e ainda lhe oferecemos outra revista à sua escolha

Em formato papel

Ao melhor preço

Oferta de portes

Em primeira mão
e sem ter que sair de casa

Ligue 21 469 88 01 ou vá a lojaimpresa.pt/assinaturas
Dias úteis - 9h às 19h | Sábados - 9h às 17h
Indique ao operador o código promocional: C0AM0
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Imagem de The Challenge, de Yuri Ancarini

IndieLisboa
Sinais de fogo
O IndieLisboa está de volta, para a sua 14.ª edição, com o cinema
português em destaque (a mais vasta competição de ‘longas’ de sempre)
e dezenas de filmes com o habitual selo de qualidade independente,
que este ano formam, no seu conjunto, um fresco “muito político” do
nosso tempo. O JL percorre a programação do festival - que decorre, em
Lisboa, de 3 a 14 de maio na Culturgest, nos cinemas São Jorge e Ideal, na
Cinemateca e no Capitólio -, ouvindo o seu cofundador e diretor Miguel
Valverde, e destacando cinco dos seis filmes portugueses a concurso,
entre os quais Luz Obscura, de Susana Sousa Dias, que entrevistamos

c

Carolina Freitas

Colo, de Teresa Villaverde, é o
filme escolhido para abrir o 14.º
IndieLisboa, que decorre entre
os próximos dias 3 e 14 de Maio
na Culturgest, nos cinemas São
Jorge e Ideal, na Cinemateca e,
pela primeira vez, no renovado Capitólio. A nova longa da

realizadora portuguesa, que
reflete sobre os efeitos da crise em
Portugal, dá o mote para aquela
que é “a edição mais política da
história do festival”, diz, ao JL, o
seu co-fundador e diretor Miguel
Valverde. “Chegam-nos cada vez
mais propostas que questionam o
mundo em que estamos a viver. Há
uma preocupação política latente,
mesmo quando isso não está no
centro do filme”, explica.
Este ano, a competição internacional é mais ficcional do que
em edições anteriores. “Todos os
filmes apontam para um certo
cinema do real e contam histórias incríveis”, aponta Miguel
Valverde. Entre eles, estão Viejo
Calavera do boliviano Kiro Russo,

um documentário/ficção sobre a
dureza do trabalho nas minas de
Huanuni, na Bolívia; The Challenge
do italiano Yuri Ancarini, que revela o estranho mundo da falcoaria dos xeiques árabes; ou El Auge
Del Humano do argentino Eduardo
Williams (com co-produção
portuguesa da Bando à Parte), que
conta uma espécie de história universal, à semelhança de Humano
de Yann Arthus-Bertrand. Mas a
presença portuguesa no concurso internacional não se fica por
El Auge Del Humano. Pela primeira vez desde Lacrau, de João
Vladimiro, em 2013, há um filme
português em competição - Amor
Amor, a segunda longa de Jorge
Cramez, sucessora de O Capacete

Dourado, que estreou há 10 anos
em Locarno.
Dentro da competição internacional, é nas curtas que encontramos os filmes “mais politizados”,
observa o programador: “Pareceme que os realizadores mais novos
- são sobretudo esses que fazem
curtas - estão muito sensíveis aos
fenómenos políticos que acontecem hoje um pouco por todo o
mundo, desde a crise dos refugiados à ascensão de Trump”. É o caso
de Hot Winter: A film by Dick Pierre,
de Jack Henry Robbins (filho de
Tim Robbins e Susan Surrender),
uma sátira sobre o aquecimento
global em que ressoam a figura e
o universo do atual presidente dos
Estados Unidos.
Na competição nacional - a
maior de sempre, com seis longas
e 18 curtas -, sublinha a diversidade de estilos e linguagens.
Encontramos desde filmes de “reconstrução familiar” - como Luz
Obscura de Susana Sousa Dias, e a

“

A competição
internacional é mais
ficcional do que em
edições anteriores
e é nas curtas que
encontramos os filmes
mais ‘politizados’.
Na competição
nacional há
diversidade de estilos
e linguagens

curta Num Globo de Neve de André
Gil Mata - até ao road movie Fade
Into Nothing de Pedro Maia, mais
próximo de um certo imaginário
americano. Passando ainda por
um universo que lembra François
Ozon, em O Último Turno de Hugo
Pedro. “Há uma tendência, em
Portugal e lá fora, para achar que o
cinema português é uma só coisa.
Esta edição vem mostrar que não:
são filmes que navegam por águas
muito distintas”, comenta. “Vejo
cinema português há largos anos e
continuo a surpreender-me com a
quantidade, a riqueza e a capacidade inventiva dos cineastas do
nosso país, que ainda por cima é
tão pequeno”.

FAMÍLIA INDIE

Revelar autores pouco conhecidos,
irreverentes, em cuja obra se sente
uma “pulsão” para fazer cinema, tem sido um dos motores do
IndieLisboa nos últimos 14 anos.
Nesta edição, na secção Herói
Independente, presta-se homenagem ao americano Jem Cohen e
ao francês Paul Vecchiali, que, em
comum, têm apenas um percurso feito à margem dos circuitos
tradicionais.
Do primeiro passam 14 filmes,
rodados entre 1996 e 2017, que
permitem conhecer melhor esta
figura ligada à cena punk de Nova
Iorque, amigo dos Fugazi e da Patti
Smith, e o seu cinema do it yourself
(filma com pequenas câmaras de
8mm e 16mm ou com minúsculas
câmaras de cassete e digitais). “É
o típico autor que esperamos ver
num festival como o Indie: alguém
em movimento, com vontade de
dizer coisas… São filmes feitos com
o coração”, sublinha.
A história de Vecchiali é diferente: “É um cineasta que vem do
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“Colo” de Teresa Villaverde

“Le Cancre” de Paul Vecchiali

“Grave” de Julia Ducournau

contexto do cinema francês, pertence à geração da Nouvelle Vague
e só não se tornou um nome maior
porque quando Truffaut, Godard e
outros estavam a filmar, ele optou
por fazer produção cinematográfica”, conta. O Indie apresenta uma
retrospetiva com 17 dos seus 50
filmes, rodados entre 1962 e 2015.
“É uma escolha que faz todo o sen-
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“I Am Not Your Negro” de Raoul Peck

tido num festival que quer mostrar
autores importantes cujo trabalho
não é suficientemente conhecido.
Vecchiali foi durante muitos anos
um cineasta pouco visto, que teve
dificuldades em conseguir apoios
para realizar os seus filmes, mas,
ao mesmo tempo, é alguém que
influenciou toda uma geração de
cineastas europeus. É um realiza-

dor de culto e já começamos a sentir um grande burburinho à volta
deste ciclo”, adianta. Até porque
Vecchiali vai mesmo marcar presença no festival (trazendo consigo
várias personalidades com quem
tem trabalhado), tal como Jem
Cohen e a dupla Gusztáv Hámos
e Katja Pratschke, exploradora
do fotofilme, a quem é dedicado o

Foco Silvestre. “Estas homenagens
permitem criar toda uma entourage, um lado de família, que é muito
importante para nós”, afirma.
Ainda na secção Silvestre,
Miguel Valverde destaca The
Dreamed Path de Angela Schanelec
- “uma das faces femininas do
cinema alemão contemporâneo” e Golden Exits do americano Alex

Ross Perry - “o Woody Allen dos
nossos tempos”.
Outro amigo do Indie é Stuart
Staples, líder dos Tindersticks (que
já atuaram no festival), que vem
apresentar o seu primeiro filme:
Minute Bodies: The Intimate World
of F. Percy Smith, uma homenagem a esse realizador pioneiro
do microcinema, com música

Competição nacional de ‘longas’– destaques
CORAÇÃO NEGRO, DE ROSA

COUTINHO CABRAL

“Por que somos infelizes?” A pergunta, feita a certa altura por uma das
personagens, serve bem como chave
para Coração Negro, de Rosa Coutinho
Cabral. O filme centra-se num casal
(Maria Galhardo e João Cabral) que
acaba de comprar uma casa na ilha do
Pico, mas o que poderia ser um recomeço revela-se, afinal, o beco de uma
relação sem saída. A casa, que vemos
em permanente e infindável construção, assume-se como metáfora visual
de uma mulher e de um homem perante
o fim da cumplicidade, da esperança, do
sentido comum. Do amor.

› 6 de maio, 21h45, São Jorge, e 9 de

maio, 18h45, São Jorge

DIA 32, DE ANDRÉ VALENTIM DE

ALMEIDA

À semelhança das sondas Voyager, que
carregavam consigo uma mensagem
de humanidade, enviando centenas
de fotos e sons da Terra para o espaço,

André Valentim de Almeida cria em
Dia 32 o que chama de “uma arca de
imagens para uma futura espécie inteligente”, que venha a suceder-se à nossa.
Partindo da ideia de fim do mundo, e
explorando diversas teorias e vários
momentos históricos a ela ligados, o
realizador constrói um inquietante e
fascinante road movie pessoal no registo
de filme diário/documentário que já
conhecíamos do seu From New York
With Love, apresentado no IndieLisboa
de 2012.

› 6 de maio, 18h00, Culturgest, e 13 de

maio, 14h15, Culturgest

FADE INTO NOTHING, DE PEDRO

MAIA

Fade Into Nothing é o diário ficcionado
de um homem, de quem não sabemos
o nome, nem a idade. Nada. Porque,
como ele diz, isso não interessa. É
alguém que quer desvanecer-se, tornar-se nada, e que, nessa busca, parte
numa viagem pelo coração do deserto
californiano. Paulo Furtado, mais co-

› 7 de maio, 21h45, Cinema São Jorge, e
12 de maio, 16h15, Cinema São Jorge

Imagem de Amor, Amor de Jorge Cramez

nhecido por The Legendary Tigerman, dá
corpo e voz a esta personagem que vai
relatando os seus pensamentos para um
gravador.
Podia facilmente tornar-se um
filme monótono, uma vez que gira
em torno de uma única personagem
(as figuras que surgem não passam
de corpos ausentes, vultos, delírios),
mas não é o que acontece. A força do
texto - escrito e narrado, em off, por
Paulo Furtado - agarra-nos do início
ao fim, catapultando-nos para um
universo interior de extrema solidão,

que encontra eco na vasta e árida
paisagem de Joshua Tree. Criado a seis
mãos - juntamente com o casal Pedro
Maia e Rita Lino, ele realizador, ela
fotógrafa -, num périplo de 12 dias pelo
deserto americano, o filme tem a capacidade de ir ao encontro de um certo
imaginário dos Estados Unidos (estão
presentes referências como Zabriskie
Point, de Antonioni, e Paris, Texas, de
Wim Wenders) sem perder de vista a
história que se quer contar - a de um
homem-coiote que procura fundir-se
com o seu próprio deserto.

AMOR AMOR, DE JORGE CRAMEZ
Se não soubéssemos que Amor Amor
colheu inspiração de Pierre Corneille
- dramaturgo francês do século XVII
-, pouco nos levaria a desconfiar. A segunda longa de Jorge Cramez (e a única
portuguesa na competição internacional) revela um olhar profundamente
contemporâneo sobre um grupo de
amigos que, nas palavras do realizador,
“se interrogam sobre o amor, a amizade, o desejo e a liberdade”.
O filme é uma comédia dramática
de enganos, da qual sobressai, por um
lado, a construção de excelentes personagens e diálogos e, por outro, o notável
trabalho de direção e interpretação dos
atores - Jaime Freitas, Ana Moreira,
Margarida Vila-Nova, Nuno Casanovas,
Joana de Verona, entre outros.

› 7 de Maio, 18h00, Culturgest; 10 de
maio, 11h, Culturgest; e 13 de maio,
16h45, Culturgest
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original dos próprios Tindersticks,
para ver na secção Director’s Cut.
Aí encontramos, por exemplo,
Nasci Com a Trovoada, a homenagem de Leonor Areal ao cineasta
neorealista português Manuel de
Guimarães, cujo trabalho tem sido
esquecido.
No IndieMusic, uma das secções mais concorridas do festival,
há este ano filmes sobre bandas
como os Oasis (Oasis: Supersonic
de Matt Whitecross), Sleaford Mods
(Buch of Kunst de Christine Franz),
Tangerine Dream (Revolution
of Sound: Tangerine Dream de
Margarete Krauzer), e um documentário que fará as delícias dos
fãs de Zappa - Eat That Question
- Frank Zappa in His Own Words
de Thorsten Schütte -, na primeira
pessoa, a partir de centenas de
horas de entrevistas e material de
arquivo.

FILMES INQUIETOS

Na Boca do Inferno, a secção mais
arrojada do festival, o destaque
vai para Grave da jovem realizadora francesa Julia Ducournau.
Um filme sobre canibalismo que
causou grande sensação, chegando
a provocar vómitos na plateia, na
última edição de Cannes, onde foi
apresentado pela primeira vez na
Semana da Crítica. “É um filme
que tem tido um sucesso incrível
na Europa e nos Estados Unidos. É
provável que, mais tarde ou mais
cedo, alguém pegue nele para fazer um remake americano”, refere
Miguel Valverde. “É claramente
um dos filmes imperdíveis deste
IndieLisboa”.
Rosas de Ermera de Luís Filipe
Rocha é também de visionamento obrigatório. Integrado
nas Sessões Especiais, trata-se
de um documentário que retrata
um momento particular da vida
familiar de Zeca Afonso, cruzando “duas linhas de envolvimento
político” - a dos seus pais, que
viviam em Timor quando eclode
a Segunda Guerra Mundial; e a
de Zeca e seu irmão mais velho,
que na mesma altura estavam a
estudar em Portugal (na cidade
de Coimbra), sob a ditadura do
Estado Novo..
Para o encerramento, a direção
guardou lugar para I Am Not Your
Negro de Raoul Peck (com estreia
em sala assegurada pela Midas,
logo após o festival). Um documentário a partir do manuscrito
inacabado de James Baldwin
(intitulado Remember This House)
sobre as memórias dos ativistas
dos direitos civis Medgar Evers,
Malcolm X e Martin Luther King,
e narrado por Samuel L. Jackson,
que conta a história do racismo
nos EUA, numa espécie de “ode à
cidadania”, diz Miguel Valverde.
“Reservamos este filme, politicamente muito forte, para o fim
porque queremos que as pessoas
saiam da última sessão do Indie
com a sensação de que amanhã
é outro dia e talvez seja hora de
fazer qualquer coisa pela nossa
sociedade”.JL
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Susana de Sousa Dias
Arqueóloga da memória

filme começou a ter esta dimensão
‘arqueológica’, de perceber como se
pode falar nestas pessoas.
É também um filme que, mais
uma vez, levanta questões sobre a
imagem.
Sim. Não só sobre a forma como a
memória é transmitida mas também sobre o modo como podemos
ter acesso a ela. Coloco memórias
oficiais (imagens de cadastro dos
arquivos da PIDE, que é o material
com o qual tenho vindo a trabalhar) em confronto com memórias
íntimas e pessoais, o que permite
uma décalage entre estes dois tipos
de memória.

Que rede familiar se esconde
por detrás de um preso político?
Depois de Natureza Morta (2005)
e de 48 (2009), Susana de Sousa
Dias volta a mergulhar em imagens
do arquivo da PIDE, desta vez para
‘desenterrar’ memórias da família
do militante comunista português
Octávio Pato, através de relatos de
três dos seus filhos. Luz Obscura,
que integra a competição nacional
de longas do 14.º IndieLisboa, passa
nos próximos dias (de maio) 10 (São
Jorge, às 21h45), 11 (Culturgest, às
11h) e 12 (São Jorge, às 21h30).
Jornal de Letras: Qual o ponto de
partida de Luz Obscura?
Susana de Sousa Dias: A ideia do
filme nasce de uma fotografia que
encontro, entre muitas outras, no
arquivo da PIDE, por volta de 2000:

“

Quis mostrar (com
Luz Obscura) o que se
esconde por detrás de
um preso político. Ir
ao encontro dessa rede
invisível

Susana de Sousa Dias

No início, queria centrar-me nos
filhos no sentido de perceber como
encaravam os princípios e toda a
luta dos pais. Mas à medida que co-

mecei a filmar e a montar, tive uma
espécie de revelação de mortos:
parecia que estava a desenterrá-los,
começaram todos a aparecer. E o

LUÍS BARRA

J

Está já a preparar novas ‘arqueologias’?
Sim. Estou agora a montar um
outro filme, o qual também parte de
um núcleo familiar de resistentes,,
mas vou para materiais fotográficos
completamente diferentes: álbuns
de família de fotografias tiradas
durante a clandestinidade. Tenho
ainda um outro sobre Angola e a
questão colonial. É um trabalho que
me interessa continuar, até porque
cada filme acaba por ter as suas
próprias ramificações. Por exemplo,
a última pessoa que aparece a falar
no 48 é um dos protagonistas do
Luz Obscura, mas, na realidade, ele
aparece no 48 porque eu já o tinha
filmado para o Luz Obscura. Não
é um processo linear.J CAROLINA
FREITAS

a imagem de uma criança ao colo da
mãe. Quis ir à procura dessa criança, e da sua história, que só depois
soube que era filha do Octávio Pato
e da Aldina Fernandes, sua companheira na altura.
Ao contrário de 48, um documento
‘na primeira pessoa’, neste filme
fala-se de pessoas que já não estão
entre nós. O que lhe interessou,
nesse sentido, explorar?
Mostrar o que se esconde por detrás
de um preso político. Ir ao encontro dessa rede invisível, à qual não
temos acesso - neste caso, através
da experiência de três dos filhos que
Octávio Pato teve enquanto vivia na
clandestinidade. No fundo, os meus
filmes partem sempre da vontade de
trabalhar aquilo que Enzo Traverso
chama por “memórias fracas”,
isto é, as memórias subterrâneas,
escondidas, interditas, por oposição
às “memórias fortes”, alimentadas pelos estados e pelas entidades
oficiais.
Como foi o processo de fazer o
filme?
Muito longo… Já tive a ideia para
este filme há muitos anos, mesmo
antes do Natureza Morta e do 48.
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Dias da Música, no CCB
Os sons das palavras
No próximo fim de semana, ou melhor: a partir já de sexta-feira, 28, e até domingo, 30, os Dias
da Música vão 'encher' o Centro Cultural de Belém, em Lisboa. E este ano o "tema" tem a ver com
a relação entre a música e a palavra, "As Letras da Música" lhe chamam. Como de hábito, aqui se
destacam obras, concertos e intérpretes, ouvindo-se ainda, na página seguinte, dois compositores
portugueses que 'partiram' de Sophia e Raúl Brandão. Os dias e horas de cada espetáculo, que aqui
não 'cabem', podem ser consultado em www.ccb.pt
Manuela Paraíso
O tema é do mais lato que se
poderia encontrar, porque é quase
inerente ao trabalho do compositor:
laborar sobre um poema ou um
libreto, transpor para a abstração da
música instrumental sentimentos
e enredos de um texto literário.
Mas também as obras dos grandes
poetas e escritores são muitas vezes
inspiradas pela música ou possuídas
de musicalidade. E abraçadas pelos
compositores. No fim de semana de
28 a 30, o Centro Cultural de Belém
traça encontros, reais ou imaginados,
entre música e letra, dos tempos dos
trovadores aos dos cantautores, da
simbiose da ópera à jornada íntima
do piano nos domínios da poesia.
Centrados na cultura europeia, os
Dias da Música deste ano seguem o
modelo tradicional, com concertos
por orquestras, coros e solistas,
agrupamentos de música de câmara.
Com a participação de atores
narradores. E nomes da música
popular, como Sérgio Godinho,
JP Simões e os Couple Coffe.
Quase todos portugueses. Nomes
consagrados e jovens talentos. A
maior parte, de créditos firmados e
repetentes de edições anteriores.

SOBE O PANO

Luzes, som, ação. O casamento
de música e texto adquire em
cena uma dramaticidade única,
de que a ópera é o mais eloquente
exemplo, mas que o cinema
transporta para outra dimensão
de espetacularidade e impacto.
A escolha, para o concerto de
abertura, da música que Prokofiev
compôs para a saga de Eisenstein
Ivan, o Terrível, na versão de
oratória, com narração, anuncia a
teatralidade de parte considerável
da programação do evento. Vai
ser apresentada pela Orquestra
Sinfónica Metropolitana e pelo Coro
da Fundação Princesa das Astúrias,
com os cantores Larissa Savchenko
e Wojtek Gierlach e a narração do
ator Miguel Moreira. No sábado, a
Camerata Atlântica recria, com a
meio-soprano Cátia Moreso, uma
versão da obra emblemática de
Manuel de Falla concebida para um
bailado flamenco, El Amor Brujo -

Artur Pizarro

Orquestra Geração

J

bíblicos e litúrgicos foram sempre
convocados pelos compositores e
alimentam muitas das mais belas
obras da história da música ocidental,
como a Paixão Segundo São João,
de Bach (pelo Coro e Orquestra
XXI). Na produção nacional, um
exemplo é o Requiem À Memória
de Luís de Camões, obra maior de
João Domingos Bomtempo (pelo
Ensemble e Coro Movimento
Patrimonial pela Música Portuguesa
- MPMP).
A Nona de Beethoven, perpétua
na nossa memória coletiva, especialmente com o “greatest hit” Hino à
Alegria, sobre um poema de Schiller,
regressa aos Dias da Música pela mão
da Orquestra Sinfónica Metropolitana
com o Coro da Fundação Princesa das
Astúrias. Bem menos ouvida é a versão para tenor e orquestra de câmara
do ciclo de Schubert sobre poemas de
Wilhelm Müller, Viagem de Inverno
(pelo Ensemble Mediterrain com
o solista Lothar Odinius). Outros momentos memoráveis do Romantismo,
o Idílio de Siegfried, de Wagner, e as
Rückert Lieder, de Mahler, retornam
com o Melleo Harmonia e o barítono
Luís Rodrigues, e o DSCH – Schostakovich Ensemble propõe um
segundo programa, centrado no ciclo
La Bonne Chanson, de Fauré, sobre
poemas de Verlaine. Surpreendente
será, para muitos, encontrar Camões
e Gil Vicente entre os poetas ibéricos
visitados e traduzidos para o alemão
no ciclo de lieder Canções Espanholas, de Hugo Wolf, recriado pelo
pianista Nuno Vieira de Almeida com
os cantores Susana Gaspar e João Terleira (que num segundo recital, com a
participação de Rita Blanco, propõem
canções que visitam Shakespeare).
A língua castelhana , de Lorca a Piazzolla, é o fio condutor do programa
da soprano Ana Ester Neves e do
acordeonista Paulo Jorge Ferreira

PÁGINAS DA LITERATURA

Pavel Gomziakov

Sete Lágrimas

contemporânea da peça teatral de
Stravinsky A História do Soldado,
cuja suíte para violino, clarinete
e piano integra um programa do
DSCH–Schostakovich Ensemble
que propõe também o divertido O
Carnaval dos Animais, de SaintSaëns, com a versão portuguesa
do texto da autoria de António
Mega Ferreira. Foi também para
o teatro, como música incidental,
que Edvard Grieg escreveu Peer
Gynt, para a peça de Ibsen (núcleo
do concerto pelo Perspective Trio,
com a soprano Carla Caramujo, que
vai dar a ouvir excertos da obra,
bem como duas obras de Eurico
Carrapatoso nela inspiradas) e que
Beethoven compôs Egmont, sobre
o texto de Goethe (obra que vai
ser apresentada na íntegra pela
Orquestra de Câmara Portuguesa
- a qual propõe, noutro programa
de concerto, uma breve amostra
da ligação de Mozart com Lorenzo
da Ponte: o final de Don Giovanni e
o Concerto para Piano n.º 22, para

o qual o compositor se baseou na
partitura duma cena de As Bodas de
Figaro).
As propostas de ópera fazem-nos
viajar no tempo e nas longitudes.
O grande destaque é para as três
criações portuguesas que vão subir ao
palco: as contemporâneas, de Nuno
Côrte-Real e Alexandre Delgado (respetivamente O Rapaz de Bronze, que
adapta o livro infantil de Sophia de
Mello Breyner, e a versão de concerto
de O Doido e a Morte, que parte a peça
de Raúl Brandão), e uma adaptação,
por Vítor de Faria, da primeira ópera
com libreto em português, A Serrana,
de Alfredo Keil, sobre um conto de
Camilo Castelo Branco, que vai ser
recriada pelo Quarteto Vintage com
solistas. Passa também por Portugal,
pela Lisboa do grande terramoto,
o Candide de Voltaire revisitado na
partitura de Leonard Bernstein, que
vai ser feito pela Orquestra Sinfónica
Portuguesa e pelo Coro do Teatro
Nacional de São Carlos. Do período
barroco, chegam três óperas, pelo

Melleo Harmonia Antigua, pelo Ludovice Ensemble e pelos Músicos do
Tejo, com solistas: rerspetivamente a
zarzuela seiscentista Salir el Amor del
Mundo, de Sebastián Durón, em versão de concerto; uma montagem de
excertos de Le Bourgeois Gentilhomme, com texto de Molière e música de
Jean-Baptiste Lully; e fragmentos de
The Fairy Queen, de Henry Purcell,
baseado no Sonho de Uma Noite de
Verão, de Shakespeare.

CANTAR A POESIA

As letras, através do canto, fundemse desde sempre com a escrita da
música. Era assim com o jogral
Martim Codax e com o Rei D. Dinis,
é assim hoje, com Márcia, e há não
muito, com José Afonso - todos
visitados pelo agrupamento Sete
Lágrimas. Foi assim também, embora
dois séculos os separassem, com os
poemas de Petrarca transformados
por Palestrina em madrigais sacros
e profanos, propostos pelo Vocal
Ensemble. Os próprios textos

A música instrumental é também
fértil em obras que interpretam e
transpõem textos literários. Exemplo
é Paraísos Artificiais, o primeiro
momento do modernismo musical
português, composto por Luís de
Freitas Branco a partir de Baudelaire
e inserido no programa apresentado
pela Orquestra Sinfónica Ensemble.
Também dele é A Morte de Manfredo,
inspirada por Byron, que o jovem
Anglo-Portuguese Ensemble dá a
ouvir, ao lado duma obra maior de
Schönberg, A Noite Transfigurada,
num dos seus dois programas; no
outro, de música inglesa, traz peças
de Purcell, Britten e a opulenta
Fantasia sobre um tema de Thomas
Tallis, de Vaughan Williams – de
quem a Jovem Orquestra Portuguesa,
com a violinista Tatiana Samouil,
vai executar The Lark Ascending
(muito mais conhecido do que o
poema de George Meredith em que
se inspirou), a par com Abertura e
Bacanal de Tannhäuser, de Wagner.
Também a Abertura Fausto, do
compositor alemão, vai ser tocada,
pela Orquestra Sinfónica Portuguesa,
num programa sobre personagens
literárias, que percorre também Don
Quichotte à Dulcinée, de Ravel, dois
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fragmentos de Romeo et Juliette, de
Gounod, e o Don Juan de Richard
Strauss. A Orquestra Geração traz
na carteira um programa ecléctico,
de Vivaldi a Tito Paris, que inclui
também obras portuguesas, de
Freitas Branco e Joly Braga Santos, e
em que música alterna com poesia,
de Florbela, Sophia, Flaubert e Dante.

AS PALAVRAS POR DETRÁS

É extenso o repertório pianístico
motivado pela poesia, pela literatura.
Dela retirando referências diretas,
dando-lhes forma e cor, ou
tomando como modelo os seus
processos. Artur Pizarro concebeu
dois percursos diferentes, um deles
associando as 10 Peças do bailado
Romeu e Julieta de Prokofiev ao
espetral Gaspard de la Nuit, de Ravel
(composto sobre poemas do escritor
francês Aloysius Bertrand), o outro
com obras de três compositores
portugueses: Luíz Costa (Poemas do
Monte), Cláudio Carneyro (3 Poemas
em Prosa) e Fernando Lopes Graça
(Glosas). António Rosado aborda o
ciclo de peças Harmonias Poéticas
e Religiosas de Liszt, inspiradas em
poemas de Alphonse de Lamartine,
enquanto o jovem pianista Vasco
Dantas Rocha traça um roteiro
contrastante, entre as Cenas Infantis
de Schumann e a transcrição de
excertos do repertório operático de
Wagner e da suíte de O Pássaro de
Fogo de Stravinsky.
Uma ideia de programação
oferece uma série de concertos
com obras em que o texto apenas
se deixa adivinhar. Partindo duma
seleção de Canções sem palavras,
uma das mais emblemáticas criações
de Mendelssohn e das mais populares do repertório para piano, que
ocupam um recital por Luísa Tender,
prossegue-se em três concertos para
quarteto de cordas; o primeiro com o
Requiem de Mozart, composto sobre
texto, tornado universal pela palavra
cantada mas transformado numa
versão instrumental, que vai ser
tocada pelo Quarteto Arabesco; um
segundo, pelo Alis Ubbo Ensemble, com As Sete Últimas Palavras de
Cristo na Cruz, de Haydn, associadas
à leitura do texto de José Saramago As
Sete Últimas Palavras do Homem, pelo
ator Pedro Gil; e no outro, o encontro
com três dos nomes maiores da ópera
romântica italiana, Donizetti, Verdi
e Puccini, através de obras, menos
conhecidas, para esta geometria,
interpretadas pelo Quarteto Camões.
Há também momentos em que é
o texto que procura a música. Como
na novela A Sonata de Kreutzer de
Leon Tolstói, inspirada na obra de
Beethoven, que vai ser interpretada
pelo violinista Carlos Damas e pela
pianista Jill Lawson; na escrita de
Conan Doyle, que colocou nas mãos
de Sherlock Holmes um Stradivarius
e a capacidade de tocar peças transcendentes de Paganini – o tema do
recital com os Caprichos para Violino
Solo por Tatiana Samouil; e na obra de
Vasco Graça Moura, que vai ser homenageado em dois recitais por Pavel
Gomziakov com a integral das Suítes
para Violoncelo Solo de Bach, como o
poeta gostaria de ter ouvido.J
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Alexandre Delgado e Nuno Côrte-Real
A 'partir' de Sophia e Raúl Brandão
São três as óperas portuguesas reencontradas nestes Dias da
Música. Duas delas contemporâneas, de dois compositores que gostam de trabalhar com as palavras e
que ao longo da sua obra têm recorrentemente procurado inspiração
na poesia, na literatura. O Rapaz de
Bronze, de Nuno Côrte-Real, com
libreto de José Maria Vieira Mendes
a partir do conto de Sophia de Mello
Breyner Andresen, e O Doido e a
Morte, de Alexandre Delgado, que
adaptou ele próprio a peça de Raul
Brandão.
São duas formas de trabalhar
com o texto, que refletem abordagens processuais diferentes. Na
primeira das quatro óperas que
compôs, A Montanha, de 2007,
Nuno Côrte-Real assumiu ele
própria a conceção do libreto, que
partiu do longo poema Marânus de
Teixeira de Pascoaes e incorporou
também textos de outros autores, como Camões e Agostinho da
Silva. Para as outras três, trabalhou com libretistas. “Cria-se em
conjunto, há uma adaptação, uma
interação, um diálogo durante o
processo de trabalho. Eu procuro
um estilo de literatura, de poesia,
que identifico em certos autores e
que me interessa musicalmente,
ouço também a música que está
na poesia desses autores, o que me
interessa muito. Tudo depende de
como se usa o texto na ópera. Wagner escreveu os libretos de todas as
suas óperas, mas na conceção delas
talvez isso seja o menos relevante. Ao contrário de Mozart, que
tem uma identificação claríssima
e fundamental com o da Ponte, é
uma questão de atitude perante o
que se que e não tanto de controlo.
Também depende do que se quer
fazer com os textos de base, porque
uns são mais adaptáveis do que
outros. Na ópera Banksters, foi necessária uma mão de mestre, a do
Vasco Graça Moura, para adaptar a
peça Jacob e o Anjo, de José Régio,
que está escrita duma forma muito
pouco musicável.”
Para Alexandre Delgado, que
tem quase concluído o libreto da
sua próxima ópera, a terceira, uma
recriação de outro texto regiano, El
Rei Sebastião, a opção tem sido até
agora assumir a criação dos libretos.
“O Doido e a Morte e A Rainha Louca
eram peças de teatro perfeitas para
ópera mas tinha de ser convertidas.
Em ambas, fiz a adaptação indispensável e que acho preferível ser
feita pelo compositor, porque o
tempo na música é completamente
diferente, não corresponde ao tempo
verbal e a quantidade de texto duma
peça é quase sempre excessiva para
uma ópera. As exceções como a

Alexandre Delgado

“

Três óperas
portuguesas nestes
‘Dias’. Duas de
compositores que
têm e procurado
inspiração na poesia,
na literatura

“Salomé”, de Richard Strauss, são
raríssimas. Por exemplo, em O Doido
e a Morte tive de cortar texto, e em
certas passagens muito rápidas e
animadas, com comicidade, em
que as personagens falam muito
depressa, tive de acrescentar texto.
Sobretudo a cena da Aninhas, foi o
momento da ópera em que tive de
fazer um pastiche brandoniano, e
fui escrevendo o texto à medida que
compunha, as coisas nasceram uma
da outra. Outra razão que me leva a
acrescentar texto é a criação duma
polifonia, com várias personagens
a falar ao mesmo tempo, o que o
teatro não permite.”
De modo geral, para os compositores de ópera o texto é o ponto
de partida. Para Nuno Côrte-Real,
“o que interessa é encontrar a
música perfeita para o que se está
a dizer. A relação biológica entre
a palavra e o som é fundamental,
por isso texto e toda a psique da
obra têm de partir primeiro. Esta é
uma das diferenças relativamente
aos autores de música popular, que
por vezes escrevem palavras para a
música que já têm, o que também é
possível. O que importa é que haja
uma relação orgânica entre música

Nuno

e texto. Às vezes são ambos bonitos
mas não têm nada a ver um com o
outro, o que até pode ser divertido.
Dá a sensação de ser outra língua.”
Ambos os compositores encaram a literatura como uma matriz
para a sua criação. As três obras de
Alexandre Delgado que constituem
o programa de concerto que vai
dirigir em Belém dão música e voz
à escrita de Camões, José Régio e
Raul Brandão. Mas o compositor
assinou também peças instrumentais inspiradas em textos literários. “O exemplo mais antigo é o
quarteto para sopros Dos Nossos
Dias, de que gosto muito e que
compus em Nice, e que descreve o
essencial dum poema do Alexandre
O’Neill. Gosto muito de inspiração
extramusical, estimula-me muito,
por isso tenho escrito muitas obras
com texto, mas também obras instrumentais, de câmara e orquestrais. A mais recente é uma cantata
para coro e orquestra a partir do
conto de Andersen O Pequeno
Abeto, que vai ser estreada a 4 de
Junho no Tivoli.”
Nuno Côrte-Real, por seu lado,
deu música a textos de cerca de
trinta autores portugueses, de Camões aos contemporâneos. “Tenho
especial apetência para trabalhar
não só com a palavra mas também
com a literatura, especialmente a
portuguesa, que considero uma
das mais ricas do mundo. Tem uma
musicalidade intrínseca e não só a
música das palavras: é uma música
quase emocional que está no ritmo
psíquico do poema. Em Fernando
Pessoa, o que os versos do Alberto
Caeiro me sugerem musicalmente
nada tem a ver com o que encontro
em Álvaro de Campos. Não é só nas
cadências das palavras, que também
são diferentes, é também na atitude

filosófica que estes poetas têm perante a vida e isso influencia muito a
minha visão musical.”
O prazer de compor para a língua portuguesa contraria opiniões
sobre a sua difícil inteligibilidade
no canto lírico, ao nível da escrita
do libreto e também da interpretação. Para Nuno Côrte-Real, “a
língua portuguesa é muito bela e
versátil para ser cantada em ópera.
Mesmo com algumas características
difíceis, como o fechar as vogais, os
sons nasalados. Há outras línguas
muito cantadas que têm esses e
outros tipos de problemas. Gosto
de compor para português por ser
uma língua muito variada, podemos
diversificar muito o timbre e a cor
na composição, porque tem vogais
abertas, outras menos abertas e outras fechadas – o que não tem de ser
um problema, pode ser uma paleta
tímbrica”
Os Dias da Música vão recriar O
Rapaz de Bronze, de Côrte-Real, dia
29, às 20h, no Pequeno Auditório,
pelo Ensemble Darcos, dirigido pelo
compositor, e oito cantores solistas.
No dia seguinte, às 13, também no
Pequeno Auditório, Delgado dirige
o Toy Ensemble e vários cantores e
instrumentistas, dando a ouvir três
obras distintas, de fases diferentes:
em estreia absoluta, a nova versão
do Tríptico Camoniano, recentemente reformulado para duas geometrias
(trio com piano, com ou sem voz) e
que este ano será gravado, em cada
uma delas, para dois CDs diferentes;
Poema de Deus e do Diabo (sobre José
Régio); e a versão de concerto da
ópera O Doido e a Morte, de que em
breve irá ser publicada uma gravação
em CD, com os três cantores que vão
ser solistas no concerto do CCB Carlos Guilherme, Luís Rodrigues e
Susana Teixeira. J
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Maria Leonor nunes
Nem todos são redondos, mas são
números inteiros e vividos inteiramente: O Teatro da comuna faz 45 anos, o
ator Carlos Paulo e o ator e encenador
João Mota, ambos fundadores da companhia fazem 50 e 60 de carreira, respetivamente. São muitas as velas, mas
não lhes falta o fôlego para as soprar.
E porque a festa é teatral, a celebrá-lo,
estreia a 27, na casa cor-de-rosa da
Praça de Espanha, Lisboa, Henrique IV,
de Luigi Pirandello.
É uma peça “densa”, adianta
João Mota ao JL, que há muito estava
nos seus planos encenar, até porque
embora seja considerada uma das
melhores, não é das mais representadas do dramaturgo italiano e em
Portugal só foi levada à cena nos anos
30 do século passado, por Alves da
Cunha. “Pirandello é um autor que me
diz muito, porque fala do Eu-Outro,
da questão da loucura, do sonho”,
salienta. “Quando acordamos, o que é
a realidade, o que sonhámos ou o que
vivemos?”.
É justamente entre a realidade e a
fantasia que se joga Henrique IV, em
que o protagonista, desempenhado

por Carlos Paulo, dá uma queda, numa
cavalgada de carnaval, quando estava
mascarado, envergando as vestes
reais, e após acordar da inconsciência provocada pela pancada na nuca,
julga ser o imperador. “É uma peça
profundamente teatral, um jogo em
que os outros personagens fingem
que ele é mesmo Henrique IV. E quem
é mais louco, ele ou os outros que o
aceitam como verdadeiro?”, questiona
o encenador. “O mais engraçado é que
depois se descobre que afinal nos últimos anos ele não tinha estado louco,
simplesmente recusava-se a viver a
sua vida pequenina, mesquinha, cheia
de angústias e dificuldades. E não é a
fantasia que escolhe, mas a verdade”.
Que verdade? “Mente-se muito e
o lado interior de cada um quase ninguém o descobre. Fugimos dele e é a
nossa verdade. Mas preferimos sempre
o lado superficial, aparente”, sustenta.
E é o mais superficial e aparente de nós
que está hoje sempre à boca de cena,
numa sociedade, marcada por guerras,
mentiras e violência, porque em seu
entender, “o homem não se assume
como é, nem procura conhecer-se”.
Por outro lado, é o gosto da
representação que nesta como em
outras peças de Pirandello está em

causa, como faz notar. “Todos gostam
de representar, desde crianças. As
grandes aprendizagens são feitas
através de jogos dramáticos”, adianta.
"E esse gosto mantém-se vida fora,
daí que não saibamos nunca o que é
falso e verdadeiro. Por tudo isso, adoro
Pirandello que além de dramaturgo e
escritor foi um grande filósofo”.
Carlos Paulo, já com o seu meio
século em palco, encabeça o elenco
de Henrique IV, que conta ainda com
Custódia Gallego, Guilherme Filipe,
Francisco Pereira de Almeida, Maria
Ana Filipe, Igor Sampaio e o próprio
João Mota, que fez a peça para a televisão, no início do seu percurso teatral,
contracenando com Jacinto Ramos, e
agora faz um pequeno papel. Ao todo
são 11 atores em cena.
João Mota começou ainda criança,
com dez anos, a fazer rádio e folhetins
radiofónicos, aos 15 já representava no
D. Maria II. E depois de seis décadas de
teatro e 45 anos à frente de A Comuna,
Teatro de Pesquisa, uma das companhias pioneiras do teatro independente
em Portugal, de ter passado também
pela direção do Teatro Nacional D.
Maria II, de mais de uma centena de
encenações e de muitas experiências
únicas, como o trabalho com Peter

BRUNO SIMÃO

João Mota
O jogo do teatro na Comuna

João Mota Encena Henrique IV, de Pirandello, na Comuna

Brook, nos anos 60, confessa não ter
“saudades de nada”. “A vida para mim
é sempre o amanhã”, afirma. “E se o
começarmos a realizar hoje, pode ser
maravilhoso. Gosto de um trabalho
constante, contínuo. E erro e aprendo
com os erros, com humildade”.
Também ensinou muito e a
sucessivas gerações, na Fundação
Gulbenkian, no curso de Expressão
Dramática, como professor da Escola
Superior de Teatro e Cinema, de que
foi presidente, ou na Universidade do
Algarve. “O jogo com o Outro, com
os outros, a comunidade é muito importante e foi isso que sempre procurei
no ensino e no teatro”, sublinha. E
continua a procurá-lo. Na Comuna e
mesmo em Tomar, onde nasceu e agora passa os fins-de-semana e não deixa

de “meter um grupinho de teatro pelo
meio do coro Canto Firme, que ficou de
Fernando Lopes-Graça”. “Em teatro
amador, também trabalhei muito, com
grupos de Carnide, da Papelaria Fernandes ou da TAP”, recorda.” O teatro
é uma maneira de vivermos sempre
ligados aos outros”.
Mas se não olha com nostalgia
palcos passados, continua a ver com
alguma angústia as cenas presentes.
“Fico triste, porque continuamos
todos, não só a Comuna, mas o Teatro
Aberto, O Bando, o Meridional, a viver
de esmolas. Foi com muita mágoa
que vi a Cornucópia acabar. De certa
forma, foi um ato de coragem e não
sei até que ponto não o devíamos fazer
todos”, salienta. “O Estado ainda não
reconheceu o que o teatro faz e pode

Pontos de Fuga De Martim Brion, no átrio do Museu Nacional de História Natural e
de Ciência

mas de perceção, para se chegar à
composição, à síntese, à obra”. E salienta: “Martim Brion está a realizar
um percurso artístico que demonstra
uma sensibilidade e simplicidade
cativante que se traduzem cada vez
mais numa capacidade inovadora no
olhar a escultura. Neste trabalho de
cor, de luz, de matéria, de construção, realça-se a sua originalidade de
questionar a imagem, a ideia, o objeto. No limite esta obra Rubicon coloca
o espectador como continuador do
próprio objeto artístico, fazendo com
que a escultura se aproxime de nós e
nós dela”.
É também “algo de novo” para
o artista, ainda com uma “curta”
carreira. “Conto ainda vir a ter
muitas possibilidades de novidades”,
diz. "A dimensão e a relação com
o espaço levou-me a refletir sobre
assuntos diferentes daqueles em que
até aqui me tinha focado”. Por outras
palavras: “Foi colocado um novo
problema, e para ser resolvido, tive
a necessidade de adquirir conhecimentos noutras áreas anteriormente
por desenvolver”.
Nascido em Lisboa, em 1986,
e atualmente a viver na Alemanha, Martim Brion formou-se em
Relações Internacionais e Ciência
Política, trabalhou e viveu em diferentes domínios e países, tendo-se
aproximado progressiva e decisivamente do universo da criação artística e começado a expor já nesta

Martim Brion
Escultura a cores
A escala é um desafio, a cor uma
resposta de quem observa sempre o
mundo a cores. Pontos de Fuga, de
Martim Brion, uma exposição que
ocupa o átrio do Museu Nacional
de História Natural e da Ciência
(MNHNC), não é apenas uma questão
de perspetiva, mas de um olhar sobre
a escultura e o espaço arquitetónico.
Foi mesmo a “dimensão do espaço em si” que desde logo estimulou
o artista. “Fazer algo, com toda a liberdade, para um local que não é um
white cube ou o espaço tradicional de
mostra de arte, o que constituiu uma
novidade para mim”, adianta ao JL.
“Este local expositivo levou-me a
pensar mais na arquitetura e como
a escultura de grande (neste caso
de maior) dimensão se inclui já em
parte nesse campo. E quando se dimensiona em grande escala tem que
haver já um sentido mais prático, em
termos estruturais, de relação com o
público e com o espaço”.
O átrio do MNHNC é amplo e
atinge uma respeitável altura de
vários andares, na parte central, e,

nessa medida, Martim Brion criou a
sua obra site-specific, Rubicon,
desenvolvendo-a como uma
“maquete mas em grande escala”.
“Não a pensei como uma escultura
em grandes dimensões, embora
tenha uma dimensão já bastante significativa dentro da minha prática,
mas sim como um estudo para algo
que nunca será”, explica.
É uma “arquitetura generosa
e impactante, e ao mesmo tempo
clara e funcional”, que Martim Brion
reflete “ponderadamente" no seu
trabalho, segundo a crítica Kristina
von Bülow. “Rubicon é uma inversão
do espaço vazio, criada ao refletir as
limitações espaciais ao seu redor e
canalizando estas para a sua forma.
Três blocos de paralelepípedos, de
formas e tamanhos variados, como
o espaço onde se encontram, os dois
blocos menores empilhados, situados
no átrio comunicando uns com os
outros, assim como com o espaço e
com os visitantes do museu”, escreve
a propósito. “A sua consonância
harmónica de cor é um diálogo de

tons muito distintos, as suas formas
são uma resposta materializada ao
espaço, e a sua constelação interage
com as pessoas que entram no átrio e
se movimentam entre os blocos”.
A cor é, aliás, um elemento surpreendente. A obra evoca, ainda de
acordo com von Bülow, o “conceito
de abstração pós-pictórica”, pelo
que as “características formais da
pintura - cores, formas, linhas e suas
relações - são realizadas tridimensionalmente na escultura”.
Em Rubicon e em toda a obra do
artista, a cor é fulcral. “Está sempre
presente na minha observação do

que me rodeia”, sublinha. “E para
mim esse interesse é acentuado, não
só na cor em si enquanto pigmento
mas na forma como ela se relaciona
com o objeto no qual é aplicada e/
ou realçada, no caso da fotografia, e
como muda a nossa perceção desse
objeto”.
Interessa-lhe, portanto, a “relação da cor com o seu suporte e o
observador”. “A cor como desafio, a
cor construída, a cor esculpida”, escreve Sofia Marçal, responsável pelas
artes plásticas no MNHNC, num
texto da exposição. “Pensar a cor não
só em termos de pura espacialidade
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fazer pelo futuro, pelos jovens, com a
criação de uma ética, de que já nem se
fala, e a formação de um lado estético.
Estamos a acabar com aquilo que procurávamos: estar com os outros”.
Estamos mais isolados? "Não vejo já
as pessoas de mão dada, mas cada um
com o seu telemóvel na mão, a olhar
o seu ecrã. Nunca sou contra as coisas
que vêm, as tecnologias, o problema é
saber onde está o humano”.
Em Henrique IV, observa, essa é
uma questão bem presente: “Onde
estamos?”. A Comuna iniciou o ano
com uma digressão no Brasil, com três
peças, verdadeiros clássicos do seu
repertório, Do Desassossego, Bão Preto
e a homenagem a João Vilaret. Em
junho, irá à Roménia. E até lá fica em
cena Pirandello, até 28 de maio, de 4ª a
sáb., às 21h30, dom, às 16h.
Ao pedir os desejos para o futuro
da companhia, Mota diz apenas:
“Continuarmos vivos e recebermos
um subsídio com que pudéssemos
trabalhar, fazer as peças que queremos e é importante fazer e não
apenas monólogos. Porque há autores
e textos que é preciso dar a conhecer
ao público. Essa é a função do teatro”.
Está a ser “difícil sobreviver”, assevera
ainda, hoje, como antes do 25 de Abril.
“Porque é preciso pagar cenários,
atores, tudo. Por isso na Comuna,
há meses que ninguém recebe nada.
Jantamos todos cá, assim pelo menos
jantar temos”, acrescenta. “É pena que
não seja como noutros países em que
as companhias são convidadas, aqui
vamos a concurso”. E insiste: “Que
não nos deem esmolas, mas reconhecimento".J

década. Um percurso que não será
de estranhar, já que é filho de dois
dos grandes nomes da arte portuguesa contemporânea, o escultor
Rui Sanches e a pintora Sofia areal,
e como se sabe, filho de peixe… No
seu trabalho, tem procurado essencialmente refletir “sobre assuntos
da arte”, como a cor, a forma e a
perspetiva. “Tem-me interessado
em particular a reflexão sobre a
minha realidade interna e externa e
como juntar estas partes de maneira a chegar a um objeto de interesse
em termos teóricos, e estéticos, no
sentido cromático, de relação com
o espaço e o observador”. Mas tem
por certos novos desafios e desdobramentos: “Não posso dizer que
o que procuro não irá evoluir com
o tempo, pois sempre que umas
questões são resolvidas de uma
maneira satisfatória, terão que ser
levantadas novas, que me vão levar
a mudanças de interesses e do que
procuro”.
Pontos de Fuga fica patente até
13 de maio. E ao realizar exposições
de arte contemporânea nos seus
espaços, à partida mais vocacionados para mostras ligadas à Ciência, o
MNHNC proporciona, conforme faz
notar Sofia Marçal, “a convivência de
várias sensibilidades, promovendo a
interação da arte com a ciência e da
partilha de conhecimento necessário
ao tempo contemporâneo”.J MARIA
LEONOR NUNES
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TEATRO

Helena Simões

Admirável Marcha Invencível
Marcha Invencível é o último espetáculo do coletivo teatral Os Possessos,
a demonstrar a renovação do tecido
teatral português. Com efeito, já este
ano aqui demos conta de dois novos
grupos de teatro que se afirmam no
panorama teatral contemporâneo:
o Teatro da Cidade e a Companhia
Mascarenhas-Martins.
Os Possessos, tal como no romance
homónimo de Dostoievski, é um grupo
de jovens que se se reúnem para fazer a
“revolução”. Neste caso, a “revolução”
é teatral e o palco é o laboratório onde
se questiona o sentido da vida, moral,
filosófico e político. A abordagem,
porém, não se fica pela análise e propõe a criação de uma ficção comum,
onde cada um é herói na medida da sua
vulnerabilidade, da sua possibilidade
humana e, para isso, torna-se necessário reescrever os mitos.
Desde a fundação do coletivo
teatral em 2013 por João Pedro Mamede, Catarina Rôlo Salgueiro e Nuno
Gonçalo Rodrigues que Os Possessos
se propõem arriscar pelo género da
ficção científica, pela liberdade da
transdisciplinaridade das artes de palco, nomeadamente a performance e o
musical. O lugar representado é uma
cidade corrupta num tempo futuro,
onde os cidadãos experimentam uma
insegurança geral. Não apenas pela
falta das liberdades essenciais, mas
igualmente referenciais de espaço e de
tempo. Foi assim em Rapsódia Batman
(2014) e em II – A Mentira (2015). Agora com Marcha Invencível vêm provar a
consistência do conceito anunciado.
Com efeito, na peça escrita e
encenada por João Pedro Mamede, a “cidade” é um edifício com
vários andares submersos. A cena
representa um andar aonde chegam
os sobreviventes. O sono e o sonho
funcionam como operadores da ação
e da manipulação, tal como a música
e a performance física a levantar a
suspeita sobre um condicionamento
biológico e psicológico.
A referência à sociedade futura
do Admirável Mundo Novo, de Aldous
Huxley, e a outros títulos da literatura
distópica é facilmente identificável,
bem como a personagem Susana
que, ao invés de aceitar a situação de
asfixia, se rebela e volta ao seu mundo
anterior ou real. As relações entre as
personagens são violentas, ilógicas
e os diálogos, tal como é norma nos
textos deste autor, privilegiam a
pluralidade de sentidos, instalando a
estranheza necessária à desmontagem
das situações convencionadas. Mas
essa estratégia também não é normativa, pois a dita estranheza afinal pode
ser “normalizada” quando enquadrada pela designação de sonho. E se pelo
sonho se volta ao real, este pode muito

ALÍPIO PADILHA

J

Marcha Invencível Um espectáculo d’Os Possessos com texto e encenação
de João Pedro Mamede no Teatro da Politécnica

bem ser ainda mais desesperante que a
distópica realidade futura.
Teatralmente, o espetáculo apura
o desempenho do coletivo como um
corpo único, de facto apresentando
os atores uma irrepreensível gramática dos corpos e do gesto, a criarem

personagens novas no limite da não-emoção e da não-esperança, e a confrontarem-nos com a nossa essência
humana e social. Do elenco extremamente competente tanto fisicamente
como vocalmente, destaque natural
para a protagonista Ana Valente (Su-

sana) e para Mia Tomé (sua perversa
“mãe”) numa surpreendente cena tão
realista quanto cinematográfica.
Para a sua coesão estilística o
espetáculo conta com a contribuição
valiosa da cenografia, iluminação e
figurinos adequados que preenchem o
palco do Teatro da Politécnica, onde o
espetáculo é apresentado agora, após
a estreia em Almada, no Teatro Municipal Joaquim Benite, e uma passagem
por Coimbra, n’O Teatrão.
À semelhança dos outros novos
grupos, que beneficiam do suporte de estruturas teatrais de grande
nomeada, responsáveis e solidárias, Os
Possessos têm contado com a valia dos
Artistas Unidos, com quem partilham
afinidades estéticas, o que de algum
modo atenua a ausência de apoio da
Direção-Geral das Artes a este espetáculo original e inventivo, intimamente
ligado à sociedade atual observada
pela mira dos artistas que o criaram.
Eis um artefacto possuído pela esperança de um mundo livre e justo. J

› MARCHA INVENCÍVEL
um espetáculo d’Os Possessos com Ana Valente,
Catarina Rôlo Salgueiro, Frederico Serpa, Inês Laranjeira, Isabel Costa, Mia Tomé, Miguel Cunha, Nádia
Yracema, Nuno Gonçalo Rodrigues, Rafael Gomes e
Vicente Wallenstein. Música Inês Laranjeira, Marco
Mendonça e Vicente Wallenstein, Cenografia e Figurinos Gonçalo Quirino, Luz Francis Seleck. Colaboração
Daniel Carvalho, Daniel Gamito Marques, Maria
Jorge, Marco Mendonça, Leonor Buescu e Tiago de
Cena. Texto e Encenação João Pedro Mamede.
Teatro da Politécnica, terça e quarta às 19h,
quinta e sexta às 21h, sábado às 16h e às 21h. Até
29 de abril.
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Paula Rego
Segredos e Histórias
Um filme sobre si, realizado pelo próprio filho, Nick Willing, agora
em exibição em Portugal, com o título em epígrafe, e uma exposição
em Londres de 11 grandes telas, Depressão, uma vez mais colocam em
primeiro plano a grande artista portuguesa há muito radicada na capital
britânica. Sobre ela, o filme e a exposição escreve uma especialista da sua
obra, a que dedicou já um livro, e sua amiga
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diz ela no catálogo da série exposta
na Galeria Marlborough entre 13
de março e 14 de abril. As imagens
falam por si, ou antes o seu silêncio
é gritante; ressoaram em mim as
palavras da escritora britânica
Antonia Byatt, quando descreve a
vida, ou momentos das vidas das
mulheres como stopped energies,
um aperto, uma tensão asfixiante,
uma espécie de paralisia. Muitos
destes desenhos revisitam imagens
anteriores da obra da pintora em
que se digladiam instintos, paixões
e sentimentos contraditórios,
desde a série “Possessão”, aos desenhos sobre emoções e sentimentos, ao grotesco das “Avestruzes
Dançarinas”, ao uivo da “Mulher
Cão”.

Ana Gabriela Macedo
“É assim que eu sempre trabalho
- com base na minha própria vida,
sonhos e sentimentos (...) Entrelaçar é
como fazer tricô”
Paula Rego, 1997
Alberto de Lacerda, o poeta nascido em Moçambique que escolhera
Londres para sua pátria adotiva ‘Enquanto a outra/ Disser à luz ao
amor à liberdade/ Que não’, como
escreveu -, amigo dileto e companheiro da Londres libertária dos
anos 60 de Paula Rego (PR), Mário
Cesariny, Hélder Macedo, João
Vieira, Menez, descreve-a como
‘convulsiva e fluente, sonhadora e
feroz’, cuja obra exibia simultaneamente ‘terror e um corajoso triunfo’
(Art Monthly nº 120, outubro 1978).
Alguns anos mais tarde, num artigo
publicado num número especial
da revista Colóquio-Artes de 1989,
Lacerda, num inspirado texto
intitulado “Paula Rego e Londres”,
escreve:
“Falar de Paula é, entre outras
coisas difíceis, falar de um elevado
número de contradições; contradições misteriosamente unificadas.
(…) Paula está sempre à solta, está
sempre livre – mesmo quando
se sente tímida, ou diz que está
envergonhada. (...) Foi, para mim,
desde o primeiro momento em que
descobri a obra e a criatura – um
emblema de liberdade, liberdade
livre, como diria o Outro; e passava-se isto nos terríveis anos da
ditadura, que alguns responsáveis –
até esses! – começam a aventar que
nem foram tão terríveis nem houve
ditadura”.
Entrevistei várias vezes PR em
Londres, a primeira vez num já
longínquo mês de fevereiro de 1999,
no atelier de Camden Town. A seu
pedido a secretária, Sue Hopper,
ainda hoje a mesma, enviou-me um
mapa desenhado à mão para me indicar o percurso sinuoso que deveria
fazer a pé desde a estação de metro
de Camden até ao seu refúgio de
trabalho, paredes meias com uma
garagem de automóveis, propriedade de um mecânico italiano. E após
essa, inúmeras vezes, durante todo
o período em que o meu projeto

‘Shakespears room’ (em cima), e ‘Depressão’, de Paula Rego. À dtª, cartaz do filme sobre si realizado pelo filho Nick Willing

de livro sobre a sua obra e os seus
vários ‘entrelaçamentos’ narrativos
e artísticos ia tomando forma, repeti prazeirosamente esse percurso,
sempre com a antecipada alegria de
cada novo encontro nessa mágica
cave de Alice, repleta de ‘segredos e
histórias’. Paula sempre foi de uma
gentileza e de uma generosidade
ímpares comigo, ávida de saber
notícias de Portugal, curiosa sobre
a política, a literatura, a vida do seu
país, interessada genuinamente no
meu trabalho de investigadora, de
que lhe ia contando angústias e peripécias. Várias vezes esteve presente a Lila, presença amável e discreta,
nos últimos anos mais atenta a PR,
e de um companheirismo tocante.
Quanto a relações pessoais, a família
e filhos, a artista sempre foi de uma
discrição profunda, que desde logo
aprendi a respeitar. Não eram muros
que ela erguia em seu redor, mas
um respeito pela privacidade, que
pessoalmente me encantava.
Em fevereiro de 2007 encontrámo-nos uma vez mais na Galeria
Marlborough, estava eu a escre-

ver sobre uma das suas recentes
composições, inspirada na obra
do dramaturgo irlandês Malcom
McDonagh, o seu tríptico “The
Pillowman” e a série de gravuras
e pastel “The Shakespeare Room”.
PR estava então visivelmente
cansada e emagrecida. Não lhe fiz
perguntas pessoais, falámos do seu
trabalho e da experiência em adaptar visualmente a obra complexa
de McDonagh. Falar de trabalho
sempre lhe deu prazer. Com a
gentileza de sempre encontrou-se comigo na galeria, explicou-me as pinturas e o seu fascínio
pelas narrativas inquietantes de
McDonagh e fomos tomar um chá
nas imediações.
Ao ver agora esta série de 11
pinturas em pastel que intitulou “Depression Series”, dei-me
conta que elas teriam sido criadas
nessa altura. Imagens fortes que
durante anos estiveram literalmente fechadas num baú – a Paula diz
que tinha embaraço de as mostrar,
porque se sentia asfixiada durante
esse período mais negro, ‘stuck’,

Em paralelo com esta exposição, Nick Willing lançou o seu
filme Secrets and Unveiled Truths
- Histórias e Segredos, no título
português. O filme é um relato da
vida pessoal e familiar da artista,
memórias dolorosas – a doença
prolongada do marido, a morte
do pai –, outras felizes – a casa da
Ericeira, a infância despreocupada
–, entremeado de histórias várias e
da história do país, o país asfixiante
que forçou muitos ao abandono,
ao exílio, à emigração, por razões
políticas, artísticas ou outras. É um
relato comovente, compassivo, mas
não necessariamente nostálgico,
em que o realizador se espelha na
sua relação com a mãe, interrogando-se e interrogando-a sobre essa
complexa relação que é sempre a de
mãe e filho, uma busca do sentido
das coisas e do mundo, um trilhar
de percursos e emoções.
O que é ser artista e mulher? O
que é ser mãe e artista? O que é ser
mulher artista e mulher de um artista? São indagações do realizador/
filho, que indubitavelmente a artista

partilha, e que o desvelam e expõem
a ele também. A cumplicidade
entre os dois é palpável. Quem é o
protagonista deste filme documentário? Paula Rego? O Portugal dos
nos 60 e 70? O próprio Nick Willing,
cujo ângulo de visão enforma toda a
perspetiva narrativa e detalhes das
vivências selecionadas – o que dizer,
o que omitir?
Tive o privilégio de assistir ao
filme num ambiente intimista em
Inglaterra, numa sessão apresentada pelo próprio Nick Willing. Se
fisicamente ele se parecerá muito
com o pai, o pintor Vic Willing, é a
ironia fina e a expressão coloquial
direta e por vezes mesmo chocante
que ele foi buscar inegavelmente à
mãe. Nick conta-nos uma história, que é a sua história de vida, e
a história singular de uma artista
mulher, em toda a complexidade
que isso se traduz, artista “portuguesa de Camden Town’’, como
Lacerda a descreveu. Vejo este
filme como uma celebração de
uma vida inteiramente devotada à
arte, à criação, nessa entrega total,
mas nunca isenta de contradições
e complexidades que a sua obra
exibe, sem disfarces nem atenuantes. Veja-se toda a força contida
na composição “A Artista no seu
Estúdio”, de 1993; ou, em contrapartida, a imagem o “Quarto de
Shakespeare”, pleno de tensão,
retratando com galhardia o paradoxo entre criatividade e criação/
maternidade. E assim se entenderá
melhor a série “Depressão”, recentemente exposta, e a razão por
que estiveram escondidos estes 11
desenhos no ‘fundo do baú’.
Não se trata de abrir uma caixa
de Pandora, assim como não são
os segredos íntimos ou os detalhes
biográficos que estas imagens ou o
filme de Nick Willing possam desvelar o que mais me emociona, mas
sim a força anímica e a “raiva instrumental” (palavras suas) da artista
mulher que em ambos transparece.
E a irredutível complexidade com
que PR urde toda a sua obra, criada
como ela gostosamente diz, a partir
do seu “teatro interior”, dizendo-nos, numa piscadela de olho, que
pintar nada mais é que “entrelaçar”
e “entrelaçar é como fazer tricô”.
Nada mais simples ou, dir-se-ia,
mais prosaico … Entenda-se que foi
a mesma artista, Paula Rego, que
afirmou na primeira entrevista que
lhe fiz: “O meu tema é a minha
história, a história que eu tenho para
contar e a minha maneira de a contar” (in JL nº 747, de19/05/1999).
E numa conversa com Melanie
Roberts (in From the Interior. Female
Perspectives on Figuration,1997),
afirmou: “Há historias à espera de
serem contadas e que nunca o foram
antes. Têm a ver com tudo aquilo
sobre o que jamais se ousou tocar – a
experiência das mulheres”.
* Ana Gabriela Macedo é profª catedrática (de
Estudos Ingleses e Norte Americanos) e presidente do Conselho Cultural da Universidade
do Minho. Com uma larga obra, é autora,
designadamente, de Paula Rego e o Poder da
Visão (Ed. Cotovia, 2010)
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ECM New Series
Mutações silenciosas
ECM, i.e., Edition of Contemporary Music.
New Series. Nomenclaturas que prevêm em si
todo um programa de (de)marcado pragmatismo e audácia. Na contagem decrescente
para em 2019 avocar meio século de atividade, a editora alemã segue sustentando na
sua New Series o que será porventura o mais
nobre e exigente catálogo discográfico da
atualidade. Sinalizando a iminente publicação da exaustiva, exímia e esclarecidíssima
gravação dos “Complete works for ensemble
and choir” do egrégio compositor húngaro
György Kurtág – obra crucial para compreender em que futuro se escoraram os últimos 60
anos (dos seus presentes 91) de uma capital
Europa da cultura de vanguarda –, coligimos
outra meia dúzia de arquétipos recentes de tão
visionário aparelho auditivo - em comum, na
sua essência metafísica, o desafio de elevação
de uma estética perenal (numa vertente mais
“clássica” ou mais iconoclasta, “as mutações
silenciosas franqueiam o caminho do futuro”,
como escreveu W. G. Sebald em “Do natural
- Um poema elementar”) e o facto de todos,
por uma ou por outra via, serem inquietos
inquisidores do panorama erudito, estruturais
e singularíssimos preletores da contemporaneidade musical de exceção.
Depois de orquestrar Eurípedes (“Medea”,
ECM, 2014), Eleni Karaindrou vê agora vertido
a CD o recital de apresentação da cantata por
si lapidada (ao longo de três longas décadas...)
em redor de “David”, caderno de versos
dramáticos de um incógnito poeta grego
setecentista. Indiciam-se ecos da melancólica imensidão mediterrânica, de invocações
barrocas ou de um romantismo de acurado

CLÁSSICA

A beleza de
Chopin

Desde o
início, desde a
conquista do
prémio Chopin,
em Varsóvia,
há 57 anos, o
compositor
polaco tem sido
essencial na carreira do pianista
Maurizio Pollini, e uma presença constante na sua discografia.
Pouco a pouco, Pollini construiu uma “integral” em disco,
dedicada ao compositor. Nos
últimos anos, surgiram “peças”
fundamentais desse percurso,
nomeadamente os Noturnos e o
recital com os Opus 33 a 36-38,
que inclui as Mazurkas, op.33, as
Valsas, op.34, a 2.ª Sonata para
piano, op.35, e a Ballade, op.38.
Agora, num possível fecho de
ciclo, e de quase integral, o pianista italiano reúne obras tardias
(“Late Works”), dos Opp. 59 a 64,

requinte melódico, tudo numa perspetiva
utopista assumidamente hodierna, protagonizada pela viola de arco de Kim Kashkashian
no seu timbre enigmático, diáfano, volátil,
existencialista. A insigne violista norteamericana - de pais arménios - ilumina igualmente
de modo estelar “Arcanum”, interpretação
partilhada com o piano de Lera Auerbach da
criação homónima desta russa “emigrada”
nos Estados Unidos (complementada por “24
Preludes, Op. 34”, de Shostakovich, transcritos para este par de instrumentos pela teclista), pungente tragédia camerística versando
a evolução e a metamorfose, mas também a
intuição, os nossos ditames interiores, a morte e o que jaz para além dela. Uma oferenda
de contrastes, profundamente referencial:
arrebata pelo que concilia de expressionista e
introspetivo, de onírico e realista, de solipsista
e humanista.
Outras primordiais heranças do eixo
soviético neste quadro editorial inventariam-se nas empreitadas do letão Gidon Kremer,
do “russo” (nascido na Polónia) Mieczysław
Weinberg, do arménio Tigran Mansurian
ou do estónio Arvo Part. No reencontro da
impoluta Kremerata Baltica com o ostracizado
espólio criativo de Weinberg, completa-se
o leque estilístico avançado no epifânico
registo epónimo de 2014, com um repertório
imagético, vibrante e, apesar dos traumas, fantasista: quatro sinfonias de câmara
(acrescidas de “Piano quintet, op. 18”) cuja
inefável inspiração da partitura, aliada à
esmerada vocação pedagógica e historicista
do violinista, exortam à concentração na ventura estritamente sónica, sem demais pesos

que incluem as determinantes
Barcarolle, op.60, a Polonaise-Fantaisie, op.61, mais a Mazurka
op. post. 68, n.°4, a que junta as
três Mazurkas op.59 e as op.63,
mais as três Valsas, op. 64.
Eis, portanto, a substância de
Chopin, o apuro de uma vida: uma
fascinante Barcarolle, numa abordagem austera, profunda, magnífica e devidamente centrada na sua
essência, uma Polonaise-Fantaisie
leal à escrita de Chopin, mais suave
do que a oferecida pelo pianista
na primeira gravação, nos anos de
1970. O mesmo saber atravessa as
Mazurkas e as Valsas, desaguando
todo o programa, por fim, no opus
póstumo de Chopin, epílogo devido ao percurso de compositor e de
seu intérprete.
Como habitual em Pollini, prevalece uma redescoberta constante
da música de Chopin. Mas também
uma permanente redescoberta
de Pollini. Processo que também
define os grandes intérpretes.

› Maurizio Pollini

CHOPIN – LATE WORKS

CD Deutsche Grammophon

Kim Kashkashian

simbólicos, ascendendo este amigo-discípulo
de Shostakovich ao elevadíssimo pedestal que
lhe é devido, fixando a matéria trabalhada
em leituras definitivas, modelares, legadas à
eternidade.
Música nova, mas atemporal, sem idade,
é a dádiva patrimonial de Tigran Mansurian
ou de Arvo Part. Do primeiro, eclode um
requiem pela alma subtraída ao seu povo no
genocídio turco de há cem anos, assombrosa
liturgia do terror inexprimível, um imersivo
canto fúnebre que paradoxalmente nos enfatiza as emoções, a humanidade, a vida - um
evento histórico, em todos os sentidos. Um
outro centenário espetral - Fátima - é evocado no anacoreta minimal que habita em Part:
a inédita “Drei Hirtenkinder aus Fátima” surge plena de cristalina gravidade no seio desta
oblata vocal pródiga em abnegação formal,
castidade espiritual e esplendor imaterial.
Abençoado o léxico onde “austeridade” não é
uma palavra feia – ao invés do patenteado na
Inglaterra à beira do Brexit, capaz no entanto
de comportar um microcosmos ideológico
em nada distante do território estético de

Um voto certo
em Marzorati

Neste tempo
de eleições
presidenciais
em França,
com tanto em
jogo, o baixobarítono
Arnaud
Marzorati recupera património
perdido da canção francesa
do século XIX – ou sobretudo
do século XIX – e demonstra
como aparentemente tudo se
mantém igual na alma humana,
perante o poder a possibilidade
de o conquistar – ou o horror
de o perder. O álbum reúne
Marzorati e as suas parceiras,
as sopranos Lara Neumann e
Ingrid Perruche, na Clique des
Lunaisiens, conjuga canções
políticas e satíricas e toma por
título Votez pour moi, apelo a
que será impossível resistir.
Aqui se cruzam relatos de
uma classe média sacrificada
numa austeridade fiscal, grupos

“The deer’s cry”, como é o caso de “The fifth
century”: (con)sagração definitiva selada pela
New Series de Gavin Bryars, na virtuosa excelência de uma crepuscular e intangível demanda religiosa de cabal serenidade celífera,
espaço místico sem limites, prístino, de um
tempo para lá do tempo, assético e ascético
como um infinito sagrado.
Fonéticas outrossim distintas alinham-se
- em jeito de posfácio para tamanha odisseia
ontológica e universalista -, cruzando o
oceano e o calendário conceptual, “On behalf
of nature”, com a primeva modernidade da
americana Meredith Monk, invariavelmente
paradigmática na exploração adventícia
do insondável da voz humana, onde
praticamente tudo é aliteração e metáfora
dispondo harmoniosamente a complexidade e
o caos da ordem natural das coisas.. J BRUNO
BÈNARD-GUEDES

› Vários
todos E CM New Series / DistriJazz, 2017

de interesse que anseiam por
reformas exclusivamente à
sua medida – e de nenhum
outro –, parlamentares que
vivem do erário público,
o endeusamento de heróis
nacionais para servir outros
obscuros fins, funcionários
públicos de carreira, nos mais
altos departamentos que tudo
bloqueiam a seu contento. Entre
os compositores há nomes mais
ou menos conhecidos como
Aristide Bruant, Pierre-Jean
de Béranger ou Claude Joseph
Rouget de Lisle, o autor d’A
Marselhesa (que aqui serve
de suporte a uma irónica
Marseillaise des locataires par
le Rouget du cinquième), que
se juntam a outros tão menos
falados como Vincent Hyspa,
Gustave Nadaud, Léon Xanrof,
Jules Jouy, Nicolas Boileau,
Frédéric Boissière, Modeste
Grétry, Charles Pourny, AdrienFrancis Rodel e Joseph-André
Vignix. Os títulos das canções
quase valem por si mesmos:
Le Toast du Président, Droite,
Gauche, Centre, La Chambre et

le Sénat, Un bal chez le ministre,
Plus d’patrons, L’Affiche
électorale, Les Complots e Le
Prisonnier de l’Elysée, entre
muitos mais.
Arnaud Marzorati faz
valer o humor e sublinha a
perspicácia de tão honoráveis
autores. Votez pour moi, o
álbum, culmina outros projetos
do baixo-barítono, também
dedicados à sátira, como Le
Pape musulman, sobre canções
de Béranger, ou Tirannique
Empire, a partir de JeanBaptiste Stuck, sem esquecer
as impressionantes gravações
dedicadas a Desmarest, Lully,
Dumont ou Boismartier, com
agrupamentos como Le Poème
Harmonique, de Vincent
Dumestre, Ricercar Consort,
de Phillippe Pierlot, ou Les
Arts Florissants, de William
Christie.

› La Clique des Lunaisiens, Arnaud
Marzorati
VOTEZ POUR MOI
CD Aparté/Palazetto Bru Zane
MARIA AUGUSTA GONÇALVES
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Encontros imaginários
Devaneio sobre Jean-Jacques Rousseau
Encontros imaginários seria o título coletivo para a série de textos que Eduardo Lourenço projetou escrever sobre escritores
franceses: Montaigne, Rousseau, Marivaux Chateaubriand, Proust Valéry, Mauriac, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir,
Robbe-Grillet, etc. Em 1962 EL visitou os ‘lugares´ de Rousseau, sobre essa visita escreveu “Peregrinação a Ermenonville”,
que daremos a lume na próxima edição. Datável dessa altura é também este notável texto, inédito, que aqui publicamos

A

À MARGEM...

familiaridade
histórica é rara.
Refiro-me
à autêntica,
não à ilusória.
Nos museus e
nos manuais
dialogamos com
a grandeza dos
outros mas ela não dialoga connosco.
Heróis e criadores vivem aí como os
mortos na Odisseia, surdos ao fraterno
aceno de Ulisses. De quem a culpa? Da
altivez deles? Da nossa impotência?
Simplesmente do falso paraíso onde os
instalamos ou eles se deixaram instalar,
salão rico para visitantes consideráveis,
palácio encantado da mais nefasta ilusão
e que é a da Cultura separada de nós pelo
fervor suspeito com que a divinizamos
para não a sentar à mesa. Esse estatuto
celeste alguns o recusaram em vida, mas
ninguém com mais decisiva firmeza do
que Jean Jacques Rousseau.
Ele é a mais alta exceção que o
obrigado convívio intemporal da Cultura
nos apresenta. O que Lutero havia feito
para Deus e Descartes para a Ciência,
Rousseau o fará para a cultura. Ela deve
ser o coração infinito do homem, não
a sua cruz impessoal. Tudo o que não
couber nele é vã curiosidade, dimensão supérflua da alma. Cada homem
é o primeiro homem. A consciência
desta selvajaria imortal deve pô-lo
ao abrigo da palavra solidificada cujo
ofício suporta o imponente labirinto que
os homens construíram para abrigar
um indevido privilégio. É uma muito
antiga canção mas Rousseau fez dela
uma epopeia acessível. O seu génio foi
o de suprimir no mundo da Cultura a
distância humana que a mesma Cultura
segrega sem remédio. É por isso que
ninguém autoriza, solicita, exige como
ele uma tão espontânea “familiaridade”
histórica.
Rousseau não está apenas vivo e
presente nessa vida gloriosa que se assemelha à morte e a história da Cultura
celebra. Esse sonhador acordado, o
primeiro que teve uma influência direta
sobre a vida dos homens. O seu projeto
humano é mais original do que pode
parecer. Não é apenas o homem “das
confissões” nem, o mais ilustre da
linhagem torrencial dos que põem o seu

EDUARDO LOURENÇO

que Jean-Jacques se “confessa”. É diante deles que proclama a sua bondade e a
de todos eles, enquanto Santo Agostinho
proclama a sua miséria e a inocência
de Deus. Pela pena de Rousseau é a
inocência de Jean-Jacques, a inocência
humana como essência dos homens que
é oferecida com tranquila certeza e uma
felicidade de expressão desconhecida
antes dele. O que esta maneira foi para
o espírito ninguém como Kant no-lo
soube dizer: Cada homem sonha o seu
sonho ou acordado o sonho da sua espécie. O de Rousseau será sonho da mais
rara espécie, um sonho lógico, de luminescente claridade e fascinação, a utopia
exprimindo-se em “longas cadeias
de razões”. E este achado dinamitou a
História como o sonho romântico e o
sonho surrealista não puderam.
Nós não saberemos jamais se a
“realidade” é gémea do caos dos sonhos
verdadeiros, o que sabemos é que só os
sonhos lógicos sublevam o mundo. O
mais "visível” é o da “ciência”, mas não
é o mais radical nem o mais profun-

“

O que Lutero havia feito
para Deus e Descartes
para a Ciência, Rousseau
o fará para a cultura.
Ela deve ser o coração
infinito do homem, não a
sua cruz impessoal

Jean Jacques Rousseau "É o homem da desigualdade de todos na confissão
impossível e necessária de si mesmo"

“coração a nú”. É o homem da desigualdade de todos na confissão impossível
e necessária de si mesmo. Com ele a
história de um simples indivíduo tomou
as proporções do juízo universal. Que
ele triunfou além de toda a expectativa
que a sua voz se tornou a mais familiar
de todas as vozes modernas, o simples
facto de lhe pormos a mão no ombro,
chamando-lhe Jean-Jacques o assinala
de sobra.
Todos os homens são Jean-Jacques
e Jean-Jacques é todos os homens.
Não sem razão os guardiães da ordem
o suspeitaram e viram neste amigo da

Natureza, neste coração sensível até
ao desmaio, uma espécie de monstro.
A mais revolucionária das frases modernas não se busque em Lutero ou em
Descartes donde Rousseau idealmente
procede. O cúmulo da audácia moderna, a apoteose da alma moderna brilha
com fulgor calmo na primeira frase das
Confissões. Assombroso título como alguns outros, mais parecendo escolhido
pelo demónio da história que pelo génio
de um simples indivíduo. A coberto da
mesma palavra Rousseau abre a porta
que Santo Agostinho fechara ou fecha a
que ele abrira. É diante dos “homens”

O seu génio foi o de
suprimir no mundo
da Cultura a distância
humana que a mesma
Cultura segrega sem
remédio
do. Ninguém corre à Bastilha para
defender a lei de Lavoisier. Os sonhos
que mudam a face da terra são sonhados
para o espaço humano e para a mais
divina geometria da igualdade de um eu
e de um tu. É mais difícil do que tocar
as estrelas com a mão mas é um claro
sonho e para sonhá-lo de olhos abertos
é preciso caminhar com a lucidez
demente dos sonâmbulos sob as arestas
mortais para os apenas acordados. Deste

sonambulismo ninguém foi mais bem
provido que Jean-Jacques Rousseau,
“citoyen de Genève”.
A cultura é o combate do homem
contra a infância humana. Jean-Jacques
porá essa cultura em questão. Ele
julga-a ao espelho da infância para a
encontrar dura, cruel, odiosa, absurda,
numa palavra anti-humana por anti-natural. Como Rimbaud, Jean-Jacques
aparece aos seus conhecidos (conhecidos, sobretudo) sob a forma de anjo. E o
adolescente que as Madame de Warens
e do Luxembourg beijam dez vezes
por dia é Emílio que recusará crescer
e para isso num amuo genial, dos mil
cantos onde se escondem os homens,
acusará o mundo adulto em sua própria
existência. As revoluções chegam a passinhos de pomba, escreveu Nietzsche.
No jovem chega também pela mão das
crianças que recusam crescer mas exigem com a implacável (e consequente
lógica das crianças) que o mundo inteiro
seja igual ao seu sonho.
Antes de Rousseau os homens metiam o Sonho na cama e com ele metade
da verdade debaixo do evangélico
alguém ou em altares que os transfiguravam – mística e poesia. Quando ele
passou, arquétipo de todos os Rimbaud
futuros, o Sonho, a rêverie contra a
qual a humanidade, quem saberá com
que divina sabedoria, erguera atrozes
ou educadas barreiras, começam a
encharcar as ruas da cidade humana.
De todos os grandes homens nenhum
foi, nem será jamais mais inquietante do
que este. Ele tinha razão em supor-se ao
mesmo tempo único e igual a todos os
homens. Mas sob a sua pena o segredo
mal guardado de todos tirou a máscara
e o homem dos sonhos que nós somos,
sonhou acordado diante de todos os
homens. Profanação sem nome, decisão
divina, cada qual assumirá, daí em
diante, por sua conta e por ela medirá
sua alma. Um tal gesto merecia separar
um século em dois, inscrever na história
e nos céus – como dirá um seu adorado
fiel, o implacável Saint-Just – uma divisão humana que só os extra precários no
seio da Natureza podiam unir Rousseau
não submerge apenas o mundo – tudo
devia ser claro a sensibilidade volve-se
razão – com uma música nova, esse
novo canto do conhecimento mais alto
que é a música da sensibilidade, ele
alimenta-se do que mata e é o primeiro
onde o cântico alternado da razão e da
sensibilidade, depois mil vezes glosado,
encontra uma impressão estética
universal.J
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Onésimo Teotónio Almeida
Ser e estar em português
João Maurício Brás
"Quando na minha juventude
saí de São Miguel para ir viver
para Angra, apercebi-me de que
era Micaelense …mais tarde,
ao mudar-me para Lisboa,
reconheci-me açoriano. Na
Europa senti-me português. Na
América reconheci-me europeu.
No Oriente, apercebi-me
Ocidental."
Em 1871 Antero de Quental
proferia o discurso seminal
sobre As Causas da Decadência
dos Povos Peninsulares. Livro
muito citado, mas pouco lido e
analisado, é todavia chave para
a compreensão de Portugal.
Passados 150 anos, esse texto
adquire um novo interlocutor
maior, a obra A Obsessão da
Portugalidade, de Onésimo
Teotónio Almeida, agora
publicada. Nela encontramos
dois planos que se conjugam:
no primeiro, três linhas
importantes da investigação
e pensamento de Onésimo:
a identidade, os valores e a
cultura. A questão da língua
é subsidiária desses temas.
A distinção entre carácter
nacional, identidade nacional
e identidade cultural, a relação
entre língua e pensamento,
a rejeição da distinção
conservadora entre alta e
baixa cultura conhecem
nestes textos um profundo
trabalho filosófico. Atividade
necessária para que se produza
conhecimento e se supere
o paleio, a subjetividade, a
simples opinião, a ideologia e a
usual confusão conceptual.
Em pano de fundo em todos
os ensaios, está sempre a luta
portuguesa face à modernidade.
O volume está repleto de
material incontornável para se
analisar, debater e transformar
o nosso modo de estar, a nossa
relação com a modernidade e
a Europa. A nossa grandeza e
pequenez, o atraso, os 400 anos
de Contra-Reforma, as quase
cinco décadas de salazarismo,
as entradas na modernidade
feitas por decretos legislativos,
a confusão entre alterações
conjeturais e estruturais e
o confronto com os textos
portugueses fundamentais
sobre estas temáticas adquirem
com este livro novos contornos.
Para este debate foram
convocados de modo explícito e
implícito autores como Antero,

Onésimo Teotónio Almeida ‘Informação, profundidade e erudição, tudo numa prosa contagiante e de fácil acesso’

Sérgio, Eduardo Lourenço,
Miguel Real, Magalhães
Godinho, Boaventura de Sousa
Santos, João Medina, António
José Saraiva, Jorge Sena,
Pascoes, António Quadros,
Torga e outros nomes decisivos.
Trata-se, sem dúvida, de uma
leitura obrigatória para o
grande público e especialistas,
principalmente para políticos,
pensadores, jornalistas e
escritores.
Onésimo é um dos mais
importantes pensadores
portugueses atuais. Se
o contacto do público
esteve durante décadas
principalmente circunscrito
à leitura das suas crónicas
em livros e jornais e às suas
participações em colóquios,
conferências e eventos
académicos, nos últimos anos
a sua obra de cariz ensaístico
e filosófico, até aqui dispersa,
tem finalmente conhecido uma
desejável publicação assídua
em volume, o que constitui, no
morno e quase estéril panorama
ensaístico, uma excelente
notícia. A interrogação sobre
o que somos assume nele foros
de obsessão. Esta é confrontada
e desse confronto sobressaem
duas ideias fundamentais:
primeiro, há que substituir o
conceito de identidade nacional
pelo de identidade cultural,

dadas as complicações teóricas
daquele; segundo, o problema
da identidade deve incidir
principalmente não sobre o
que fomos, mas sobre o que
queremos ser e o que para isso
fazemos.
Sobre a oportunidade deste
livro, basta lembrarmo-nos de
que o debate sobre a identidade
e a cultura ressurgiram no
nosso quotidiano, nos média
e nos meios académicos com
uma força inesperada em
pleno século XX e XXI. Nos
últimos anos, por exemplo,
com a crise económica de 2008,
ressurgiu a divisão de culturas
entre os países do norte e do
sul. Ainda recentemente, as
declarações do presidente do
Eurogrupo sobre os perdulários
do sul gerou um debate
generalizado em toda a Europa.
No campo dos valores e dos
comportamentos, as políticas
identitárias e pós-identitárias
radicadas na etnia, raça, sexo
e género estão no cerne dos
debates políticos e culturais no
Ocidente. Conflitos religiosos
e culturais regressaram de um
modo impensável no fim do
século XX. As lutas identitárias
já não são principalmente
de geografia ou classe, mas
maioritariamente culturais.
O problema da identidade
complica-se devido à

“

Uma das mais
abrangentes
problematizações
sobre as perceções e
representações dos
portugueses sobre si e
os outros, e dos outros
sobre nós, com um
rigor conceptual raro
no pensamento em
Portugal

polissemia do termo e a
equívocos vários. Num
registo cativante e acessível
Onésimo indaga acerca das
condições de pensabilidade
e investigação do conceito e
destrinça os emaranhados
conceptuais da temática,
confronta lugares comuns,
preconceitos, generalizações,
estereótipos e as manipulações
que inquinam o debate. Por
exemplo, conceitos como
patriotismo, nacionalismo,
confundem e misturam-se com
o de identidade.
Num outro plano, estamos

J

perante uma das mais
abrangentes problematizações
sobre as perceções e
representações dos portugueses
sobre si e os outros, e dos
outros sobre nós, com um
rigor conceptual infelizmente
raro no pensamento em
Portugal. As confusões sobre
a identidade não deixam
de ser determinantes e
por vezes até utilizadas no
plano da justificação política
e comportamental. Para
Onésimo, a boa clarificação
conceptual ajuda na construção
de melhores políticas, juízos
errados geram políticas
erradas: "…determinadas
conceções de (ou acerca
de) um grupo cultural,
independentemente de serem
objetivas, ou não, [podem] ter
reflexos no seu comportamento.
E é isso, justamente, que nos
leva de novo à importância de
se corrigir, se necessário, as
visões ou conceções que um
povo tem de si, e os outros dele."
O seu pensamento aponta
também para um programa
de ação, por um Portugal
efetivamente moderno e
europeu, chamando a atenção
para a importância da formação
de estruturas e de uma nova
mentalidade que consolidem as
necessárias mudanças de fundo
e não apenas uma maquilhagem
de superfície.
A concepção da identidade
em Onésimo é antiessencialista, radicada na
rejeição da constituição
de essências normativas e
absolutas. Essa problemática
agora tem um novo e precioso
contributo, onde se aliam
informação, profundidade e
erudição, tudo redigida numa
prosa contagiante e de fácil
acesso, para avançarmos para
além da opinião, da impressão
subjetiva e das teses de cátedra
sem confirmações empíricas
nem criticamente informadas.
JL

* João Maurício Brás é doutorado em
Filosofia pela Universidade Nova de
Lisboa, investigador do CLEPUL e autor
de vários livros

› Onésimo Teotónio
Almeida
A OBSESSÃO DA
PORTUGALIDADE
Quetzal, 336 pp., 18,80 euros
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VIRIATO SOROMENHO MARQUES

Uma proposta para o futuro

E

m outubro de 2016,
em Paris, foi lançado
um livro, em língua
inglesa, de que tenho
a honra de ser um
dos editores e um
dos autores. O título resume a
essência do livro: SOS Treaty.
O Planeta Terra precisa de um
Tratado que a salvaguarde, e com
isso nos salve a única morada
viável da espécie humana neste
universo tão infinito quanto
hostil. A iniciativa partiu de um
jovem jurista do Porto, Paulo
Magalhães, que há muito vem
desenvolvendo um projeto,
começado em Portugal, mas
hoje de dimensão internacional,
O Condomínio da Terra. Os 14
autores são provenientes de sete
países diferentes, e apresentam
formações académicas e
experiências de vida muito
diferentes. Não é apenas um livro,
Os autores chegaram a ele como
parte de um caminho longo e
diversificado, que, certamente,
irá prosseguir depois dele.
O que move e enquadra a obra,
e que está absolutamente fora
de dúvida é o agravamento da
situação ambiental do Planeta
desde o início do século XXI.
A intensificação das alterações
climáticas, que encontra na China
e noutros países emergentes o

seu novo motor de crescimento
(apesar dos imensos esforços
positivos que a China está a
empreender para inverter
a situação), foi amplamente
confirmada por toda a pesquisa
científica, em particular o
Quinto Relatório do IPCC
(Painel Intergovernamental das
Alterações Climáticas). Por outro
lado, neste século já conhecemos
dois episódios muito graves de
carestia alimentar (2008 e 2011),
com implicações de segurança
interna e internacional que não
só são evidentes, como poderão
ser agravadas em próximas
crises. A situação hídrica

“

A espécie humana
encontra-se
confrontada com uma
crise ontológica da sua
habitação terrestre,
provocada não pela
Natureza, mas por
causas antrópicas
global, dilacerada por múltiplas
assimetrias, constitui também
uma das fontes de estabilidade

Dicionário de História – O 25 de Abril
Saem mais três volumes, do 2º
ao 4º, do Dicionário de História de
Portugal – O 25 de Abril, editado
pela Livraria Figueirinhas, com
coordenação de António Reis, Maria
Inácia Rezola e Paula Borges Santos.
Sublinhe-se, como acentuamos
aquando da publicação do 1º volume - dedicando-lhe uma página
no nosso nº 1203, de 9/11/2016 -,
que esta é a 3ª série de volumes da
História inicialmente dirigida por
Joel Serrão. Obra muito inovadora e
importante para a historiografia nacional, nessa época, comecou por ser
editada em fascículos, em 1963, pelas
Iniciativas Editoriais, de Lisboa (de
José Fernandes Fafe, recentemente
falecido) e depois pela Figueirinhas,
que a editou em volumes em 1971.
Publicado inicialmente em
fascículos, distribuídos previamente

entre os seus “assinantes”, como
se de uma revista se tratasse,
esses fascículos podiam ser depois
encadernados, em capas próprias,
formando seis volumes, num total
de cerca de 3 500 páginas, editados
pela Figueirinhas em 1971. Depois,
em 1999 e 2000, a mesma chancela
deu a lume, em três volumes, uma
Atualização, sobre o período da
ditadura (1926-1974), coordenada
por António Barreto e Maria Filomena
Mónica.

Quanto a esta nova série de
volumes, sobre o período posterior ao
25 de Abril de 1974, até 26 de junho
de 1976 (data da eleição de Ramalho
Eanes como Presidente da República),
com alguma ‘flexilização cronológica,
o 1º vol. ia de Abecassis (Nuno Kruz)
a Bruno (João de Almeida). Agora
o 2º vai de Cabo Verde a (Vasco de)
Almeida Costa, o 3º de Costumes a
Extrema-Direita, e o 4º de ExtremaEsquerda a Iconografia. A obra tem o
nível que já aqui se assinalou, tendo
169 colaboradores. Não querendo
deixar de noticiar a publicação
de mais estes três volumes, nesta
semana em que celebrar os 43 anos
do 25 de Abril, quando terminar
a publicação desta última série do
Dicionário de História de Portugal aqui
lhe será feita mais pormenorizada
referência.
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regional e internacional. As
alterações climáticas, a segurança
alimentar, a água, constituem
os três vértices de um triângulo
de insegurança ambiental, a
que se juntam outras facetas
(energia, biodiversidade, riscos
tecnológicos emergentes, entre
outras ameaças).
Nessa medida, e tentando
fazer da crise do ambiente na sua
globalidade – onde as alterações
climáticas assumem uma posição
de grande centralidades, mas
não de exclusividade – o centro
nevrálgico e unificador da luta
da humanidade pelo direito a um
futuro sustentável e habitável o
nosso projeto pluridisciplinar
propõe uma reinvenção do
direito internacional e das
relações internacionais, ainda
dominadas pela hegemonia do
modelo de Vestefália, fundado
numa soberania absoluta do
Estado, hoje cada vez mais da
ordem do mito e da fantasia febril.
Em alternativa à rigidez de um
modelo territorial de soberania,
que conduz os Estados a jogos
competitivos de soma nula,
com externalidades ambientais
negativas que acabam por
penalizar todos os membros da
comunidade humana, sobretudo
no longo prazo, o Projeto Tratado
SOS, propõe uma soberania
partilhada entre os Estados e
todos os atores internacionais,
baseada na compreensão rigorosa
do caráter não territorial dos
fluxos biofísicos de que se nutre
o sistema Terra. Fluxos esses que
são os limites planetários de que
depende umbilical e vitalmente
a própria sobrevivência
da civilização humana. O
modelo que se propõe pode ser
definido como de “cooperação
compulsória” (é essa a minha
sugestão vocabular), sendo

que o seu caráter imperativo
se funda na natureza objetiva
dos processos naturais em que
os sistemas políticos, sociais,
económicos e institucionais estão
inexoravelmente entrosados.
Pela primeira vez na história
da humanidade, a espécie
humana encontra-se confrontada
com uma crise ontológica da sua
habitação terrestre, provocada
não pela Natureza, mas por
causas antrópicas. O tempo para
encontrar respostas solidárias,
contrariando a tendência atávica
para o egoísmo estratégico dos
Estados, está cada vez mais
próximo de atingir o seu limite
útil. Ou aprendemos a habitar a
Terra em conjunto, organizando
um sistema internacional capaz
de providenciar um mínimo
de justiça sustentável global,
ou pereceremos juntos numa
desordem e num sofrimento que
não terá paralelo com nenhum
evento ocorrido na longa e trágica
história da aventura humana. J

› Paulo Magalhães, W. Steffen,
K. Bosselmann, A. Aragão, V.
Soromenho-Marques (editors),
SOS TREATY. THE SAFE
OPERATING SPACE TREATY.
A NEW APPROACH TO
MANAGING OUR USE OF
THE EARTH SYSTEM,
Cambridge Scholars Publishing, 310 pp. £ 24, 99

A filosofia
é um jogo

Viemos
do Nada?

Nos últimos anos,
a disciplina tem sido
marginalizada por não
cumprir o papel de roda
dentada de uma sociedade utilitarista como a
atual. Mas Bernard Suits
(1925-2007), pensador
que ensinou filosofia na Universidade
de Waterloo, no Canadá, teve a ideia de
pegar numa figura das fábulas para explanar um conceito diferente de filosofia,
baseado nos jogos. A cigarra de Esopo é o
artifício que Suits usa para explicar o seu
modelo, expondo-o em diálogos bem-humorados – a vida mais não é que um
jogo, no sentido em que nos dedicamos a
jogar para superar obstáculos e até para
sonharmos como utopias.

A pergunta do título
dá pano para mangas,
isso é assente. O físico
norte-americano
Lawrence M. Krauss sugere várias formas para
responder, invertendo
a lógica do conceito do
Nada. Ou seja, o Universo pode ter-se
gerado a partir de um estado que não
conseguimos definir, um vazio, mas, de
facto, esse vazio já será qualquer coisa…
Apesar de explorar conceitos complexos de física e dissertar sobre assuntos
densos como a mecânica quântica ou
até do peso do Universo, o livro pode
abrir caminhos aos leigos, pela linguagem clara e cheia de referências fora da
disciplina do autor.

› Bernard Suits

› Lawrence M. Krauss

Gradiva, 312 pp, 17,10 euros

Gradiva, 256 pp, 14,85 euros

A CIGARRA FILOSÓFICA
– A VIDA É UM JOGO?

UM UNIVERSO VINDO
DO NADA
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ara senhora Caballé, perguntei
por si em Barcelona, como se lhe
respondesse finalmente, porque
sinto muito que me chama quando a
ouço cantar.
Queria dizer-lhe que todos os
dias me comove que se explique
acerca de não ser Mimi, mas
Lucia, porque há um momento
em que levanta a voz e a ingenuidade da personagem se
transforma inteira numa eloquência perfeita, coisa de
sentirmos as flores apaixonadas por si. Passamos a ver
pelos ouvidos, suspiramos como se nos ocupasse o ar só
assim e nos fizesse plenos.
Eu queria muito dizer-lhe que ando a pensar que
Puccini previu que a cintilação da sua voz haveria de
existir para que suas árias fizessem absoluto sentido. As
paisagens da minha terra estão todas marcadas por seu
canto, há entre cada planta uma semente de som que me
sugere que, por onde vou, a ouço. Ouço sempre. Conduzo
a espalhar Puccini por todos os quilómetros do mundo.
Tantas vezes, com
crueldade ou vício
de amor, confundo
o esforço de outras
cantoras com uma tosse.
É, certamente, uma
má criação da minha
parte, mas serão um
pouco mal criados todos
os grandes amores,
porque se concentram,
têm propensão à
exclusividade e vivem
ligeiramente contra o
mundo.
Perguntei por si
em Barcelona e todos
me disseram que já
não recebe ninguém,
cansada de admiradores. A cintilação da sua voz
Compreendo bem.
seria toda a ciência
Mas a culpa é sua, que
única e necessária para
não guardou Lucia só
para mim. Quantos,
que fizesse sentido
incontáveis, viveremos
apertar-lhe a mão,
neste terno e crónico
padecimento por sua
entregar-lhe talvez
voz, pergunto.
uma flor, agradecerQuiseram todos
saber o que lhe diria se
lhe. Amamos desta
me recebesse. Pois, não
forma, pela arte
sei. Respondi. Quem
obedece a um chamado
não impõe a regra à
situação, simplesmente
se abandona. Creio que faria isso. Estaria ao abandono
diante de si. Já lhe disse, a cintilação da sua voz seria
toda a ciência única e necessária para que fizesse
sentido apertar-lhe a mão, entregar-lhe talvez uma flor,
agradecer-lhe. Amamos desta forma, pela arte. A grande
maioria dos meus amores são estes e não os descuro. Sou
atento com meu coração, que aumenta, não lhe autorizo
que diminua, e faz-se especialmente a partir da arte.
Castigo minha solidão com a sua companhia. Esta de
Puccini ou de Vivaldi, ou de Verdi. Há um sofrimento

“
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PARALAXE

DIÁRIO

Afonso Cruz

Vai uma aposta?

N

cria um Leviatã qualquer: faz paciências, joga um jogo de computaum livro de Edward Whitemore, o
segundo da sua tetralogia, três homens
dor. Precisamos de desafios e não existimos sem eles, cada vez mais
jogam o destino de Jerusalém ao poker,
complexos e difíceis de conquistar. Nenhum lutador se gabaria de
numa partida que durará 12 anos. O
vencer uma formiga nem nenhum matemático de saber mais de
livro foi publicado em 1978, mas pomatemática do que um recém-nascido. Toda a nossa vida exige um
labirinto entre aquilo que somos e aquilo que mais desejamos. Esse
deria ter sido escrito mil anos antes e,
novelo, esse nó, é essencial para a nossa vida e rejeitaríamos limireceio, poderá descrever com a mesma
pertinência o nosso futuro. Não nos seus
narmente o facilitismo da graça. Somos dedalistas, descendentes e
acidentes, como é óbvio, mas na sua
seguidores de Dédalo: construímos jogos, tentamos resolver enigessência. Poucas coisas mudam no que respeita à forma como o
mas, encontrar soluções para problemas cada vez mais complexos.
mundo tem servido de tabuleiro de jogo onde a vida humana não
Se o labirinto à nossa frente não for suficientemente estimulante,
passa de uma brincadeira, ou de um instrumento para a satisfafaremos com que o seja radicalizando as dificuldades. A obsceção ou glória ou voragem
nidade é-nos aberrante.
de uns quantos. Mas esta
Exigimos dificuldades e,
ideia é muito mais do que a
para poder desfrutar da
constatação da existência
conquista, labirintos cada
de uma profunda injusvez mais complexos, com
minotauros ou leviatãs.
tiça social que, se tudo
correr bem, poderemos
O jogo é um mecaniscorrigir politicamente.
mo psicológico, mas, mais
O facto de tanta gente
do que isso, parece fazer
sentir que brincam com a
parte do próprio tecido
sua vida, que sucessivos
do universo que também
governos espalhados pelo
se senta numa cadeira a
globo fazem do planeta um
jogar com os seus monstabuleiro e da humanidade
tros. Graças à existência
umas meras peças, é na
do tempo e ao crescimento
verdade parte da própria
da complexidade, entre
essência do universo, deso início do universo e o
seu final, há um labirinto
crito como uma brincadeiimenso a percorrer. Sem o
ra divina.
obstáculo ou tensão, o final
Esta ideia atravessa
aconteceria no próprio insvárias tradições, religiões,
sociedades e épocas: São
tante do início. Não haveria
Tomás de Aquino dizia que
tempo, nem história, nem
Deus teria feito o mundo a
conquista, nem felicidade,
brincar. Rumi argumennem dor, nem espaço. O
mundo ficaria reduzido ao
tava que o próprio mundo
seu momento derradeiro,
era uma brincadeira, um
concomitante à sua génese,
brinquedo de Deus, e nós
estático, sem vida ou devir.
éramos as crianças. Os
Uma espécie de nada. Ray
hindus diziam algo semeCummings tem uma delhante, enquanto Lao Tsé,
um pouco mais sinistro,
finição de tempo bastante
dizia que o universo trata os Graças à existência do tempo e ao crescimento
pertinente: é o que impede
homens como cães de paas coisas de acontecerem de
da complexidade, entre o início do universo e o
uma só vez.
lha (os cães de palha eram
oferendas rituais para quei- seu final, há um labirinto imenso a percorrer
Ou seja, o tempo
impede que tudo seja
mar). Heráclito descrevia
revelado de rompante.
a eternidade como uma
Vai mostrando as coisas
criança a brincar, a jogar
aos poucos. O tempo é o que faz com que o universo seja mais
damas. E o Talmude (versão babilónica, Abodah Zarah) informaerótico do que pornográfico. Este é também um mecanismo
-nos sobre a atividade quotidiana de Deus que, na primeira parte
ficcional, se queremos contar uma história, não revelamos
do dia, se ocupa da leitura da Torá, na segunda parte, senta-se a
tudo, vamos abrindo, devagar, as cortinas, vamos superando
julgar o mundo, e quando se apercebe de que a iniquidade deste
obstáculos até à vitória ou derrota final, atravessando problesó poderá resultar na destruição, muda-se da cadeira da Justiça,
onde se sentara, para a da Misericórdia, e passa então a alimentar
mas, tensões, tempestades, alegrias, percorrendo um labirinto,
a Criação, incluindo os vermes. Então, na última quarta parte do
perdendo-nos e reencontrando-nos. Não vamos a correr para
seu dia, joga com o Leviatã, que, segundo o texto, foi criado apenas o final, precisamos de obstáculos credíveis, de adversários digcom esse propósito, de servir de adversário a Deus. Mesmo um ser
nos, que estejam à altura das nossas conquistas.
omnipotente tem de criar obstáculos ao seu poder (podendo culTomando como inevitável a existência do jogo, do labirinto,
da brincadeira, dos caminhos povoados de monstros, resta-nos,
minar no conhecido paradoxo em que Deus é desafiado pelo Diabo
sobretudo, a jogada mais importante de todas, a possibilidade de
a criar uma pedra tão grande que não a consiga levantar. Se criar
escolhermos os nossos combates, os nossos adversários, as nosuma pedra com essas características, não será omnipotente, pois
não conseguirá levantar a pedra. Se conseguir levantar a pedra,
sas brincadeiras, resta-nos lutar pela liberdade, pela nossa escoentão não a conseguiu criar suficientemente grande, o que, mais
lha, pelos nossos leviatãs, em vez de sermos, como tem aconteciuma vez porá em cheque a sua omnipotência).
do, instrumentos para os jogos dos outros, peças sacrificadas para
seu prazer e suas conquistas. Brinquedos que crianças mimadas
Na verdade, alguém que chegue a casa e não tenha nada para
atiram, sem qualquer vestígio de humanidade, contra o chão.J
fazer, além de usufruir do conforto do ócio passivo, cria obstáculos,

“

GONÇALO M. TAVARES

Imagem de O Sacrifício, de Tarkovski

1

Revi na Cinemateca O Sacrifício
de Tarkovski. Aquele início - um
dos mais belos planos da história
do cinema; sem respiração, uma
densidade montada a bicicleta.
Uma bicicleta cobra, sedutora,
meio sereia em redor de um homem e de
uma criança. Fala-se da morte, da espera,
e de Deus – tudo em cima da bicicleta ou
em redor dela. Instrumento da filosofia,
duas calmas rodas.
Depois, quase no final do filme, uma
primeira rápida imagem do fogo que se
inicia, ainda quase sem forças; a seguir,
suspensão do olhar, que se afasta do
fogo: agora só escutamos o seu som – o
plano fixa-se por momentos nos rostos
dos humanos; e, então, subitamente,
um plano sobre a casa que já não é casa
mas esqueleto debaixo de um incêndio
gigantesco. Um dos mais belos e terríveis
vermelhos do cinema.
Não é sangue, é vermelho - dizia
Godard. É mais do que vermelho, é fogo mostra Tarkovski.

2

O meu editor Zeferino Coelho
enviou-me vida intensa por correio.
Recebo, abro o envelope e leio. Leio A
Gorda e o Caderno de Memórias Coloniais
de Isabela Figueiredo - dois belos duros
livros. J

Viseu recebe FIF
A residência artística da fotógrafa
brasileira Letícia Valverde é um dos
destaques da 1ª edição do festival
Internacional de Fotografia de Viseu
(Fujifilm FIF), a decorrer em vários espaços
daquela cidade de 5 de maio a 5 de junho.
Letícia parte em busca da terra natal da
avó, Mondão, que deixou em 1920 rumo
ao Brasil e à qual nunca mais voltou. A
fotógrafa irá a Mondão tentar resgatar essa
memória, e descobrir a vida que a avó teria
vivido se não tivesse emigrado, criando
‘postais’ dessas ‘recordações’. O FIF Viseu
integra diversas exposições de fotorepórteres internacionais, como a francoitaliana Matilde Gattoni, o luso-britânico
John Gallo ou o alemão Daniel Seiffert. J
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DE VEZ EM QUANDO
António Mega Ferreira

ANTÓNIO XAVIER

onheci Antonio
Tabucchi, a
sua escrita e o
homem, quase
ao mesmo
tempo. Foi na
primavera de
1981, em Roma,
que um amigo
comum, José Sasportes, me deu a
ler Il gioco del rovescio. Durante três
dias, no bem arejado apartamento
de Sasportes na Via dei Portoghesi,
devorei essa surpreendente recolha de
contos de Tabucchi e, por intermédio
do meu anfitrião, marquei encontro
com o escritor, no domingo seguinte,
no Tre Scallini da Piazza Navona.
Reconhecemo-nos e, nesse dia fasto,
só nos largámos altas horas da noite,
tanta e tão diversa foi a conversa, a
empatia, o afeto. Ficámos amigos para
sempre – mas o sempre, sei-o agora, é
muito mais relativo que a amizade.
Voltei a Roma no ano seguinte.
Numa livraria de bairro, descobri o
que fora o seu livro de estreia, Piazza
d’Italia, escrito em 1973 e publicado
dois anos depois. E confesso que me
perdi nas voltas e reviravoltas de três
gerações de italianos desassossegados,
entre Garibaldos e Volturnos, Esperias
e Esterinas, acidentes e desgraças,
revoltas e insurreições, fascistas e
comunistas, monarquia e república.
Com o correr dos anos, Noturno
indiano, Mulher de Porto Pim, Pequenos
equívocos sem importância (do qual
traduzi dois contos), Sonhos de sonhos,
Afirma Pereira, deitaram para um
quase esquecimento essa atribulada
leitura do livro inicial de Tabucchi,
do qual guardei a 1ª edição. Não dei,
sequer, pela gritante omissão na sua
extensa bibliografia em português: até
há poucas semanas, Piazza d’Italia,
que foi chamado romance, mas que o
autor preferia ver como uma sucessão
de “fábulas populares”, não tinha
conhecido edição em Portugal. A
omissão acaba de ser reparada pela D.
Quixote (Praça de Itália, 168 pp., 14,90
euros,) com magnífica tradução de
Idalette Caçoilo, a partir da 2ª edição
italiana, que é de 1993. E, por causa
disso, voltei a esse livro inicial, agora
com acrescido interesse e não pequeno
entusiasmo.
Praça de Itália é um cordão de
histórias através das quais a pequena
aldeia toscana de Borgo (“sem mais”)
vai desfiando as contas do rosário
que é a sua inscrição no discurso
histórico da Itália na centúria que vai
aproximadamente de 1860 a 1950,
da unificação italiana aos primeiros
anos da República. O fio que as une é
a descendência de Plínio e Esterina,
pobre e ignorada pela fortuna, mas
orgulhosa e armada de uma coragem

TULLIO PERICOLI

C

Praça de Itália

Antonio Tabucchi “Como um demiurgo, cria o território da aldeia e as personagens como figurinhas
recortadas num teatro de cartão”

que a enobrece, uma espécie de antisaga feita da narrativa dos principais
sucessos e desventuras desta linhagem
de vencidos da vida, à qual não falta,
sequer, o implacável garrote da
desgraça. A narrativa é una piccola
tragedia, metáfora da história de um
povo constantemente adiado - como o
romance de Garibaldo com Asmara -,
contada em quase cem textos curtos,
que seriam outras tantas micronarrativas, se não se desse o caso de se
reconduzirem a um argumento comum
que é o que é pensado (Por Asmara?
Por Zelmira? Pelo narrador?) na frase
final do texto com que o livro abre: “Na
família de Garibaldo o tempo sempre
trilhara estranhos caminhos.”
Este texto primeiro é o que
enuncia o tema principal: é um
capricho de autor fascinado pela
tentação de desarrumar as estruturas
convencionais da narrativa colocá-lo
como Epílogo no lugar normalmente
reservado ao Prólogo. Mas todo o livro

“

Toda a narrativa de Tabucchi
é atravessada por essa
espécie de anacronismo
suave, como se o tempo
narrativo nunca conseguisse
“agarrar” o tempo real dos
acontecimentos

funciona no registo de um vaivém
temporal de histórias, referências
e destinos entre si contraditórios,
que tecem a trama dos inúmeros
paradoxos de que se faz a Itália. Não
por acaso, a frase que aflora aos lábios
de Garibaldo, in articulo mortis,
é um “Abaixo o rei!” já obsoleto,
porque, nesse momento, “o rei já

tinha desandado, e a constituição
da república assente no trabalho
já estava em vigor.” Mas toda a
narrativa de Tabucchi é atravessada
por essa espécie de anacronismo
suave, como se o tempo narrativo
nunca conseguisse “agarrar” o tempo
real dos acontecimentos: magistral
é o texto que anuncia a chegada da
gripe espanhola a Borgo, alucinante
é a visão das janelas todas da aldeia
que, uma noite, espantadas com o
incêndio da igreja cheia de gente,
ateado pelas forças de ocupação nazi,
se desprendem das casas e resolvem
emigrar para longe, batendo as portas
lentamente, como se fossem asas de
aves de grande porte.
A narração de um tempo histórico
perdido flutua, assim, numa espécie
de limbo de memórias reconstituídas
com delicada fantasia, talvez porque a
realidade, na sua aparente escassez, só
é captável com as lentes de aumentar
da ficção. Tabucchi procede como
um demiurgo, criando o território da
aldeia e as personagens que a habitam,
como se fossem figurinhas recortadas
num teatro de cartão. E conta a sua
história em pequenas pinceladas,
como quadrinhos de fumetti; ou como
uma partitura musical, em que os três
andamentos da narração obedecem a
uma estrutura e um tempo de sonata e
em que o final é uma coda explícita do
Epílogo com que iniciara a exposição
do tema. Talvez por isso nada do que
conta parece especialmente fantástico,
porque, no Borgo, o todo nos surge
como estranhamente harmónico, ou,
se preferirem, irremediavelmente
dissonante, o que vem a dar no mesmo.
Num arguto texto de apresentação que
figurava na contracapa da 1ª edição
italiana (que pena não figurar nesta
1ª edição portuguesa), o eminente
crítico Cesare Segre assinalava que,
em Tabucchi, “o fabuloso é produto
do tratamento narrativo: passagens
braquilógicas [elípticas, lacónicas,
casuais], aproximações abruptas,
mudanças surpreendentes de registo,
de tal forma que a grandeza revelada
dentro do quotidiano conserva,
e acentua, os aspetos cómicos e
grotescos inscritos na sua sublime
inconsciência.”
O leitor devotado do autor deste
livro tão singular reconhecerá, neste
primeiro esboço crítico, algumas das
constantes da narrativa tabucchiana,
tal como veio a revelar-se nas décadas
seguintes. Só posso fazer minhas as
palavras finais do texto de Segre:
“Praça de Itália é uma fábula popular
tão sofisticada que consegue fazer
passar despercebidas as suas audácias
[narrativas].”J
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Dias da Música em Belém
Festival de música clássica está de regresso ao CCB, este ano sob o tema As Letras da Música. Dias 28, 29 e 30 de abril

ALMADA

M UMI - Música Para
Uma Plateia de Palmo e Meio

Teatro Municipal Joaquim Benite

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

E Between

Exposição de Marta Moura.
Colaboração da Galeria Caroline Pagès.

5 ª A S áb ., dAS 19 h àS 21 h 30; d oM ., dAS 15 h àS
19 h 30. E M diAS dE ESPETáCulo A PArTir dAS 19 h

até 25 de junho
de Matéi Visniec. Encenação de rodrigo
Francisco. interpretação de Adriano
Carvalho, Elias Nazaré, João Cabral, João
Tempera, Maria Frade, entre outros.
Conversas com o público: 6 e 13 de maio, às 18h.
A

S áb .,

àS

21 h 30; d oM .,

interpretação de Joana Araújo,
isabel Gonçalves e um músico convidado.
Para crianças dos 0 aos 30 meses
(10h) e dos 30 aos 48 meses (11h30).
29 de abril

4 de maio – 22h

CALDAS

àS

16 h

até 28 de abril, 3 a 14 de maio

T Dona Raposa e Outros Animais

A partir das Fábulas de La Fontaine.
Encenação de Teresa Gafeira. interpretação
de João Farraia, Pedro Walter e Vera Santana.
6 de maio – 16h
7 de maio – 11h

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

BRAGA
Theatro Circo

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

T Romeu e Julieta Para Dois

A partir de William Shakespeare. Encenação de
idEA Theater Group. interpretação de Athina
Moustaka, Konstantinos bibis e Kosta Gakis.
Espetáculo em grego legendado em português.
28 de abril – 21h30

DA

RAINHA

Museu José Malhoa

D La Exforma

Parque d. Carlos i. Tel.: 262 831 984

Criação e interpretação de Javier Martín.
29 de abril – 21h30

3ª

A

d oM .,

dAS

10 h

àS

12 h 30

E dAS

14 h

direção e conceção de Marcelo Ferreira. Pelo
Ginasiano Escola de dança, com a colaboração
do Agrupamento de Escolas de Maximinos.
30 de abril – 17h

até 4 de junho

T IX Mostra de Teatro Escolar

Casa das Histórias Paula Rego

2 a 5 de maio

Av. rei humberto ii de itália. Tel.: 214 848 900
3ª

18 h 30

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

E dAS

14 h

àS

18 h

E Amândio Gomes: Encontro com a Pedra
Abril

d oM .,

dAS

10 h

àS

13 h

E dAS

14 h

àS

18 h

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

r. Abílio beça, 27. tel.: 273 33 15 95
12 h 30

A

E Quarto de Espanto

Museu do Abade de Baçal
àS

18 h

Centro Cultura Contemporânea

até 4 de junho

09 h 30

àS

CASTELO BRANCO

E Graça Morais - Diários sem
Ordem: As Imagens e as Palavras

dAS

10 h

até 9 de julho

até 28 de maio

d oM .,

dAS

E De Rubens a Van Dyck: Pintura
Flamenga da Coleção Gerstenmaier

E Eduardo Souto de Moura:
Proporção e Desígnio

A

d oM .,

até 18 de junho

r. Abílio beça, 105. Tel.: 273 302 410

3ª

A

E Bedate: Sensações, Pintura e Desenho

Centro de Arte
Contemporânea Graça Morais
àS

18 h

Centro Cultural de Cascais

BRAGANçA

10 h

àS

até 17 de setembro

Teatro para escolas pela Companhia de
Teatro de braga. Encenação de Sílvia brito.
9 a 11 de maio – 11h e 15h

dAS

10 h

E Paula Rego: Historias & Segredos

T Amor de Perdição

d oM .,

oS diAS , dAS

CHAVES
Centro Cultural de Chaves

lg. da Estação. Tel.: 276 333 713

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

um filme de Cláudia Varejão. uma encomenda
da Companhia Nacional de bailado.
8 de maio – 15h (escolas) e 21h30

COIMBRA
Convento São Francisco

Av. da Guarda inglesa 3. Tel.: 239 857 190

D Ceci n’est pas un Film:
Dueto para Maça e Ovo

3ª,

dAS

14 h

àS

18 h ; 4 ª

A

d oM .,

dAS

10 h

àS

18 h

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

Pç. da república. Tel.: 239 855 630

D Abril Dança em Coimbra
até 30 de abril

A partir de “Carta desde Casablanca” do livro
“o Jogo do reverso/Pequenos Equívocos Sem
importância” de Antonio Tabucchi. dramaturgia e encenação de Guillermo heras. interpretação de Mísia e Fabrizio romano (piano ).
27 de abril – 21h30

D Abril Dança em Coimbra:
Dança na Primavera+Retrato

Coreografia de Cristina Pereira.
interpretação de Estela dos Santos, Francisca
Nogueira, Juliana Fernandes, Maria João
Cardantas, raquel Azevedo, entre outros.
27 de abril – 21h30

A Abril Dança em Coimbra: Ceci N’est
Pas Un Film, Dueto para Maçã e Ovo

realização de Paulo ribeiro.
28 e 29 de abril – 14h30 e 16h

D Abril Dança em Coimbra:
Da Insaciabilidade no Caso ou
ao Mesmo Tempo Um Milagre

direção de hugo Calhim Cristovão & Joana
von Mayer Trindade. interpretação de Ana
rita Xavier, André Mendes, Francisco Pinho,
Joana von Mayer Trindade, Paula Cepeda.
29 de abril – 18h

D Abril Dança em Coimbra: Vespa

Coreografia e interpretação de rui horta.
29 e 30 de abril – 17h e 21h30

T Commedia A la Carte: Circus
5 de maio – 21h30

ESPINHO
Auditório de Espinho

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

M Orquestra Clássica de Espinho

Alexandra Pereira – piano.
Carolina rosa – flauta.
Pedro Neves - direção musical.
obras de Stravinsky, Shostakovich, borne e de Falla.
5 de maio – 21h30

M Matt Elliott

6 de maio – 21h30

de Paulo ribeiro.
29 de abril

ÉVORA

Galeria Almedina

Fundação Eugénio de Almeida

3ª

3ª

Arco de Almedina. Tel.: 239 840 754
6 ª , dAS 10 h àS 18 h ; S áb . E d oM .,
dAS 10 h àS 13 h E dAS 14 h àS 18 h
A

E Amor com Amor se Paga

Barbora Hruskov e Mário Laginha em A Perna Esquerda de Tchaikovski

lg. dr. José rodrigues. Tel.: 239 853 070

M Giosefine

CASCAIS
T odoS

6 de maio – 21h30

A

17 h 30

Av. da república, 300. Tel.: 214 826 970

T The Gift

3ª

àS

Museu Nacional Machado de Castro

Teatro Académico de Gil Vicente

E Delfim Maya. Escultor de Vanguarda

D A Festa

T Migrantes

4ª

M Matt Elliott + Sacromonte em
Capela do Museu do Abade de Baçal

Exposição de pintura de ulrich hilmer.
até 14 de maio

Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300
A

d oM .,

dAS

10 h

àS

13 h

E dAS

14 h

àS

18 h

E A Reserva das Coisas
no seu Estado Latente

Mostra de trabalhos de Fernanda Fragateiro.
até 28 de abril
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Museu de Évora

Lg. conde de Vila flor. Tel.: 266 702 604
3ª

A

d om .,

9 h 30

dAs

ás

17 h 30

E Curiosidades de
D. Frei Manuel do Cenáculo
3ª

A

d om .,

9 h 30

dAs

às

17 h 30

abril

E Legado Francisco Barahona Fernandes
até dezembro

M Les Saint Armand

Biblioteca Nacional de Portugal

T Barlavento

A Ciclo de Cinema Histórico da
Venezuela

de carla Galvão, fernando mota e rui rebelo.
29 de abril – 16h

M Joshua Abrams
4 de maio – 22h

M Wim Mertens: Cran Aux Oeufs
5 de maio – 21h30

FArO

GuIMArãES

Teatro das Figuras

Casa da Memoria

horta das figuras, e. n. 125. Tel.: 289 888 100

M Concerto Pedagógico
26 de abril – 10h30

M The Gift: Altar
29 de abril – 21h30

M FIMA 2017: Sinfonia Trágica

Pela orquestra da extremadura.
obras de Z. Kodály, A. Glazunov, f. schubert.
5 de maio – 21h

M Wim Mertens: Cran Aux Oeufs
7 de maio – 18h30

caminho dos saltos nº6.
6ª,

dAs

9h

às

17 h

E Déjà-vu 2: (des) cobertas

exposição coletiva de artes plásticas por alunos
dos cursos científico-humanísticos de Artes
Visuais, Professores e artistas plásticos convidados.
2 a 26 de maio

Museu Henrique e Francisco Franco
r. João de deus, 13. Tel.: 291 211 090
2ª

A

6ª,

dAs

9 h 30

às

E Memento (Lembra-te)
até 15 de maio

Centro Cultural Vila Flor

Av. d. Afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700

E Bufos

exposição de fotografia de José Almeida Pereira.
A

s áB .,

dAs

10 h

às

13 h

e dAs

14 h

às

19 h

até 3 de junho

18 h

E DéjàVu 1. (Des)cobertas

exposição coletiva de pintura.
até 5 de maio

d om .,

dAs

10 h

às

13 h

e dAs

14 h

19 h

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

D Ver a Odisseia para Chegar a Ítaca

de Leonor Barata e Jorge Loureiro.
5 de maio – 10h30
6 de maio – 16h

Teatro Municipal Baltazar Dias
Av. Arriaga. Tel.: 291 220 416

D A Perna Esquerda de Tchaikovski

Texto e direção de Tiago rodrigues.
Pela companhia nacional de Bailado.
29 de abril – 21h30

GONDOMAr
Lugar do Desenho - Fund. Júlio resende
r. Pintor Júlio resende, 346. Tel.: 224 649 061
3 ªA 6 ª , dAs 14 h 30 às 18 h 30;
s áB . e d om ., dAs 14 h 30 às 17 h 30

E resende: Anos 60
até 9 de outubro

dAs

10 h

A

d om .,

dAs

10 h

às

18 h

E Era Preciso Agradecer às Flores

mostra de trabalhos de sofia de medeiros.
até 30 de abril

r. conde d. henrique. Tel.: 253 412 273
T odos

os diAs , dAs

10 h

às

18 h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro IA

às

19 h

E Irene Gomes - 30 Anos de Pintura
até 25 de maio

E Manuel Facal- Obra Gráfica

de Ângelo cid neto & João fernandes +
stéphanie Vieira e marcelo moreira e silva.
28 de abril – 21h30

LISBOA

até 25 de maio

Arquivo Nacional Torre do Tombo

Teatro Municipal da Guarda

2 ª A 6 ª , dAs 9 h 30 às 19 h 30; s áB ., dAs 9 h 30 às 12 h 30

r. Batalha reis, 12. Tel.: 271 205 240

E Fernando Lanhas: Fragmentos de
algumas obras na coleção de Serralves
3ª
6ª

A
e

5 ª , dAs 16 h às 19 h e dAs 21 h às 23 h ;
s áB ., dAs 16 h às 19 h e dAs 21 h às 24 h

até 28 de maio

Al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

E Testemunhos da
Escravatura: Memória Africana
até 27 de junho

E Abolição da Pena de Morte
e Cidadania Europeia
até 31 de julho 2018

até 7 de maio

E Heróis, Povo e Paisagem Chilena
E Mas ao Brasil Jamais Voltaria

até 6 de maio

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

Por helena Patrício (BnP).
9 de maio – 14h30

Centro Cultural de Belém

Pç. do império. Tel.: 213 612 400
3ª

A

d om .,

dAs

10 h

às

18 h

E Victor Palla e Bento d’ Almeida:
Arquitetura de Outro Tempo
até 18 de junho

M Concerto de Encerramento
dos Mini Dias da Música

Pedro neves - direção musical.
obras de J. Braga santos.
28 de abril – 12h

M Dias da Música em Belém

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

A

d om .,

dAs

10 h

às

18 h

E Tamás Kaszás. Alegria e Sobrevivência
até 15 de maio

E Manuela Marques e Versailles.
A Face Escondida do Sol
até 22 de maio

E José de Almada Negreiros:
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho

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

M 9.ª de Beethoven

Pelo coro e orquestra Gulbenkian,
sob a direção do maestro Alain Altinoglu.
com a participação de chen reiss (soprano),
nora Gubisch (meio-soprano), christian
elsner (tenor), Tareq nazmi (baixo).
obras de m. ravel, L. Beethoven.
27 de abril – 21h

M Morte e Transfiguração

Pelo coro e orquestra Gulbenkian,
sob a direção da maestrina susanna mälkki.
obras de J. harvey, r. Wagner e r. strauss.
4 de maio – 21h
5 de maio – 19h

M Solistas da Orquestra Gulbenkian

o principal festival de música clássica em
Portugal está de regresso aos espaços do ccB.
este ano o mote é a relação entre a música e a
palavra, sob o título As Letras da Música.
Programa e informações em www.ccb.pt.
28, 29 e 30 de abril

obras de L. Boccherini e J. Brahms.
5 de maio – 21h30

M Orquestra de Jazz do Hot Clube
de Portugal: A Dança dos Pássaros

Av. Brasília, central Tejo

5 de maio – 21h
6 de maio – 21h

Paço dos Duques

E Arpad Szenes e Vieira da Silva:
Os Anos do Exílio no Brasil 1940-1947

mostra de trabalhos de Ana Vidigal.
até 21 de maio

M Golden Slumbers

D Coexistências: 4 Coreógrafos

r. General Alves roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
d om .,

3ª

Av. heróis de Angola. Tel.: 244 834 117

Museu da Guarda
A

r. Alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910

Teatro José Lúcio da Silva

GuArDA
3ª

Museu de Alberto Sampaio

3ª A dom., dAs 10h às 18h; encerrA 2ª e feriAdos

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

C Metadados para Bibliotecas Digitais

às

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

exposição de fotografia de Armindo cardoso.
até 7 de maio

Por Teresa Lança (BnP).
27 de abril – 14h30

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

Fund. Arpad Szènes - Vieira da Silva

E Bibliotecas Móveis do
Corpo Expedicionário Português

C Conservação em Diálogo

Av. conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
A

até 29 de abril

até 31 de maio

M Miguel Araújo

3ª

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

até 6 de maio

Centro Internacional
das Artes José de Guimarães

Escola da APEL
A

Av. conde de margaride 536. Tel.: 253 424 716

3ª

até 29 de abril – 10h e 15h

até 29 de abril

6 de maio – 22h

FuNCHAL
2ª

campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

27 de abril – 22h

r. Barata salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200

E Os Anos de Cine-revista (1917-1924)
A

6ª,

dAs

14 h

às

9 de maio – 21h

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Todos os diAs , dAs

12 h

às

20 h . e ncerrA

19 h 30

até 9 de junho

E O Que Eu Sou
até 29 de maio

E utopia/Distopia
até 21 de agosto

r. João de freitas Branco. Tel.: 217 710 990

r. Arco do cego, 1. Tel.: 217 905 155

E Alice Creischer
até 30 de abril

M Marty Ehrlich Trio Exaltation
27 de abril – 21h30

A IndieLisboa
3 a 14 de maio

E Cantores de Ópera Coleção de Gravuras do Museu
até 30 de maio

M À la Joie…

27 de abril – 19h

Museu de Arte Popular

Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282

Espaço Novo Banco

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

2°

até 1 de outubro

Pç. marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
6°,

dAs

9h

3ª.

Museu da Música

Culturgest

A

às

E Dimensões Variáveis Artistas e Arquitetura
até 29 de maio

Cinemateca Portuguesa
2ª

M Asif Ali Khan & Party

às

19 h

E Da Fuga e do Encontro:
Inversões do Olhar

obras da coleção de fotografia
contemporânea do novo Banco.
até final de maio

E Da Fotografia ao Azulejo
Museu de Lisboa

campo Grande 245. Tel.: 217 513 200

E A Lisboa Que Teria Sido
até 18 de junho
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Museu de Lisboa – Torreão Poente
Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª

a

D om .,

Das

10 h

às

20 h

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

D om .,

Das

10 h

às

18 h ; 6 ª ,

Das

10 h

às

12 h

E A Ópera Chinesa

até 31 de dezembro 2018

Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
Das

14 h

às

18 h ; 4 ª

a

D om .,

Das

10 h

às

D P! Performance na Esfera Pública

Museu Nacional dos Coches

4ª

E Valter Ventura:
Observatório de Tangentes

3ª

até 15 de abril

a

D om .,

10 h

Das

18 h

às

até 14 de abril

Por Victor s. Gonçalves.
29 de abril – 15h30

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª

a

D om .,

Das

10 h

às

18 h

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

obra de Giovanni antonio Canal “Il Canaletto”, pertencente a Villa Vauban, musée d’art de
la Ville de Luxembourg, Luxemburgo.
até 2 de julho

10 h

às

21 h 30; D om .,

às

16 h

18 h .

E Retrato de um Agressor

Interpretação de ana sampaio e maia,
Cátia Tomé, Ivo silva, Ricardo Teixeira.

Galeria de Pintura do Rei D. Luís.
Lg. da ajuda. Tel.: 213 620264
T oDos

av. Ilha da madeira. Tel.: 213 041 160
3ª,

Das

14 h

às

18 h , 4 ª

a

D om .,

Das

10 h

às

18 h

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

D om .,

Das

10 h

às

18 h

abril e maio

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
até 30 de maio

E Entre-Ato Modernista: o Teatro
e a Dança na Obra de António Soares
até 31 de dezembro

T Os Sete Cabritinhos

18 h ; 4 ª

a

D om .,

Das

18 h

até 30 de maio

C A Mesa e o Poder

Campo de santa Clara. Tel.: 218 854 820

E Reis e Heróis – Os Panteões em Portugal

Pç. afonso de albuquerque. Tel.: 213 610 850
10 h

às

18 h

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

3ª

10 h

Das

às

a

s áB .,

às

17 h

até 27 de maio

T Quem Tem Medo de Virginia Woolf?

Texto de Edward albee. Encenação de Diogo
Infante. Interpretação de alexandra Lencastre,
Diogo Infante, Lia Carvalho, José Pimentão.
a

s áB .,

às

21 h ; D om .,

às

16 h 30

Teatro de Carnide

az. das freiras, 33. Tel.: 967 341 862

21 h 30; D om .,

T Revolução

Texto e Encenação de sofia Ângelo.
Interpretação de Gonçalo fontes, Luís simões,
Nuno Barata Veras, Paulo andré, Pedro Pascoal
e Tiago Costa. Produção Teatro Carnide.
5ª

a

s áB .,

às

21 h 30; D om .,

às

17 h

20 a 30 de abril

às

17 h

25 a 30 de abril
18 h

às

T Qué Frô

Picadeiro Real
D om .,

21 h 45; D om .,

até 11 de junho

Panteão Nacional

a

às

4 ª a 6 ª , às 11 h E 14 h 30 ( EsCoLas );
s áB ., às 16 h ; D om ., às 11 h

4ª

Texto e encenação de mário Coelho.
Interpretação de ana Valentim, Cleo Tavares.

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
até 30 de maio

às

T Elena

Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
às

10 h

E Um Olhar Real. Obra
Artística da Rainha D. Maria Pia

3ª

s áB .,

De ana Rangel. Encenação de João ascenso.

Pç. de Espanha. Tel.: 217 221 770

Museu Nacional do Traje
14 h

fEIRa ), Das

a

T Fada Juju e a Festa dos Sentidos

Teatro da Comuna

Espetáculo de teatro infantil
pela Companhia Palco de Chocolate.
30 de abril – 10h30

Das

4ª

T Rehab

até 7 de maio

até 7 de maio

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança

3ª,

os DIas ( ExCETo à

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

4ª

3 e 4 de maio

até 9 de julho

3ª

Exposição de artes plásticas de maria Paulino.
até 31 de julho

Palácio Nacional da Ajuda

E Love Vs Power? Infrações:
Luisa Coder + José Russel
Museu Nacional de Etnologia

P Peça do Mês Comentada: Duas
Bilhas do Neolítico Antigo no MNA

Das

às

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

E Lusitânia dos Flávios.
A Propósito de Estácio e das Silvas
até 31 de dezembro

D om .,

s áB .,

até 7 de maio

27 de abril a 20 de agosto

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa.

a

a

27 de abril a 28 de maio

av. da Índia, 136. Tel:210 732 319

Teatro da Trindade

abril e maio

até 1 de outubro

De Luigi Pirandello. Encenação de João mota.

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

27 de abril a 15 de abril 2018

E Um Museu, Muitas Coleções!

da Universidade de Lisboa.
2 de maio – 21h30

T Henrique IV

3ª

E A Sedução da Modernidade 1850-1910
18 h

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

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

até 29 de outubro

Museu Nacional de Arqueologia
3ª,

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado

Texto de Peter Weiss. Encenação de Júlio
martin da fonseca. PeloTeatro académico

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

T Bacantes - Prelúdio para uma Purga

a partir de Eurípides. Criação de marlene
monteiro freitas. Interpretação de
andreas merk, Betty Tchomanga, Cookie,
Cláudio silva, flora Détraz, entre outros.
4ª,

às

19 h ; 5 ª

a

s áB .,

às

21 h ; D om .,

às

16 h

até 30 de abril

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

Dom., 30 mIN. aNTEs Do INÍCIo Dos EsPETáCULos
saLa GaRRETT PaRa PoRTaDoREs DE BILhETE

a

Da

até 29 de julho

T A Visita Escocesa

Criação de Inês Barahona e miguel fragata.
29 abril, 13, 20, 27 de maio

Teatro Politeama

R. das Portas de sto. antão, 109. Tel.: 213 405 700

T A Pequena Sereia
até 30 de abril

T Amália – O Musical

4 ª a 6 ª , às 21 h 30; s áB ., às 17 h E 21 h 30; D om ., às 17 h

até 30 de abril

MAFRA
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
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D Blimunda. Sete Luas

espetáculo inspirado no “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 Fotográfica da Catequese
da Paróquia de Mafra

exposição de fotografias tiradas pelas
famílias durante a Quaresma e a semana santa.
abril

M VII ciclo de Concertos a 6 Órgãos 2017
7 de maio – 16h

PORTO
Casa da Música

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

M Quarteto de Vasco Agostinho
27 de abril – 22h

M Tributo A Zeca Afonso
28 de abril – 22h

M Mandolino

orquestra Portuguesa de guitarras e
Bandolins - direção musical e interpretação.
29 de abril – 16h

M Pânico Nos Proms

av. serpa Pinto. Tel.: 229 392 320

Pelo Remix ensemble Casa da música,
sob a direção musical de Peter Rundel, e
orquestra sinfónica do Porto Casa da música,
sob direção musical de Baldur Brönnimann.
obras de a. schoenberg e sir h. Birtwistle.
29 de abril – 18h

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

29 de abril – 22h30

MATOSINHOS
Cine-Teatro Constantino Nery

Um filme de Cláudia Varejão. Uma encomenda
da Companhia nacional de Bailado.
3 de maio – 15h (escolas) e 21h30

M IRANDA DO D OURO
Museu da Terra de Miranda

Pç. D. João III. Tel.: 273 417 288
3ª,

Das

Das

9h

14 h às 18 h ; 4 ª a D omIngo .,
às 13 h e Das 14 h às 18 h

E 8 Espaços para 7 Olhares

exposição de fotografia integrada no projeto
Rota das Catedrais do norte de Portugal.
até 31 de maio

M Les Saint Armand
M Lado Esquerdo
29 de abril – 23h

M Os Fabulosos Proms

Pelo Remix ensemble Casa da música,
sob a direção musical de Peter Rundel, e
orquestra sinfónica do Porto Casa da música,
sob direção musical de Baldur Brönnimann.
obras de Birtwistle, J. adams, e. edgar, entre outros.
30 de abril – 18h

M The Gift: Altar
1 de maio – 21h30

M 2RV

obras de Igor C. silva, h. Vazquez,
J. Prendas, s. Reich, entre outros.
2 de maio – 19h30

M José Gonzalez
2 de maio – 21h

M Anglo-Portuguese Ensemble

NAZARÉ

obras de h. Purcell, B. Britten,
L. Freitas Branco, a. schoenberg.
3 de maio – 19h30

Centro Cultural da Nazaré

M Stanley Clarke Band

av. manuel Remígio. Tel.: 262 187 729

2 ª a 6 ª , Das 9 h 30 às 13 h e Das 14 h às 17 h 30;
s áB ., D om . e F eRIaDos , Das 15 h às 18 h

E Danças que Falam do Mar
até 21 de maio

OLIVAL BASTO
Centro Cultural Malaposta
R. angola. Tel.: 219 383 100

T O Macaco do Rabo Cortado

Teatro para a infância pelo Teatro da Raposa.
29 de abril – 16h

T A Princesa Aborrecida

Teatro para a infância pela Terceira Linha.
30 de abril – 11h

PONTA

3 de maio – 21h

M Orquestra Sinfónica Portuguesa

Casa das Artes
R. Ruben a, 210. Tel.: 226 006 152
2ª

E Construções, Série VI

Direção de alain Platel.
Produção Les Ballets C de la B.
8 e 9 de maio – 21h30

E Avesso, Nu

STA. MARIA

às

exposição de pintura de Fátima Teles.
até 30 de abril
exposição de pintura de Raúl Ferreira.
até 30 de abril

E A Câmara Municipal do Porto

18 h ; s áB .,

10 h

às

19 h ; s áB .,

Das

10 h

às

17

Convento de Cristo
Tel.: 249 315 089

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

E A Botica do Real Convento de Thomar
até 3 de julho

até 21 de maio

E Unidade e Divisão

VIANA

E Fotografia de Cena
na Era do Preto e Branco

Castelo de Viana do Alentejo
E A Vaquinha Violeta
e o Coelho Malaquias e a
Andorinha Filó e o Urso Serafim

mostra coletiva de fotografia.
até 21 de maio

exposição de fotografia produzida pelo Centro
Português de Fotografia em parceria com a RTP.
até 2 de julho

Culturgest Porto
2ª

a

s áB .,

Das

12 h 30

às

DO

ALENTEJO

até 28 de maio

VILA FRANCA

av. dos aliados, 104. Tel.: 222 098 116
18 h 30

E Jonathan Uliel Saldanha: Afasia Tática
6 de maio a 2 de julho

DE

XIRA

Museu do NeoRealismo

R. alves Redol, 45. Tel.: 263 285 626
3 ª a 6 ª , Das 10 h às 19 h ; s áB ., Das
15 h às 22 h ; D om ., Das 11 h às 18 h

Fundação de Serralves

R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
3 ª a 6 ª , Das 10 h às 13 h e Das 14 h às 17 h ;
s áB ., Dom . e FeRIaDos Das 10 h às 19 h

E Alexandre Cabral,
Memória de um Resistente
até 25 de junho

E Carlos de Oliveira:
a Parte Submersa do Iceberg

até 7 de maio

até 29 de outubro

M Eduardo Cardinho Quarteto

E Philippe Parreno:
A Time Coloured Space

Museu Municipal de Vila Franca de Xira

M Jantar Encenado: O Poeta dos Sons

E Álvaro Siza Vieira: Visões da Alhambra

3 ª a D om ., Das 9 h 30 às 12 h 30 e Das 14 h às 17 h 30.
e nCeRRa aos FeRIaDos e De 1 a 15 De agosTo

Rune Bergmann - direção musical.
artur Pizarro – piano.
obras de Ângela da Ponte, B. Britten e R. schumann.
4 de maio – 21h
4 de maio – 22h

argumento, encenação e direção de Tiago
manuel da hora e Vanessa Pires. Interpretação
de eduarda melo (soprano), Job
Tomé (barítono), ángel gonzalez (piano).
5 e 6 de maio - 20h

M Ararur · Maniscalco-Bigoni-Solborg Trio
5 de maio – 22h

M Vanessa Sassine
M José Cid

6 de maio – 21h30

R. serpa Pinto, 65. Tel.: 263 280 350

até 7 de maio

até 28 de maio

7 de maio – 22h

M À la Joie… Um Recital em Festa!

Com marina Pacheco (soprano), Tiago
matos (barítono) e Pedro Costa (piano).

até 29 de abril 2018

até 4 de junho

VISEU

Galeria Municipal do Porto

Museu Nacional Grão Vasco

R. de Dom manuel II. Tel.. 226 081 000

6 de maio – 22h30

M Watchdog · Axes

E Vila Franca de Xira anos 40-50 do
Séc. XX – Molduras de um Concelho

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

M Lineless

Pelo Coro Casa da música, sob
a direção musical de nicolas Fink.
obras de T. Luis de Victoria, F. Poulenc.
7 de maio – 18h

até 28 de janeiro 2018

até 4 de junho

E A Imagem Paradoxal - Francisco
Afonso Chaves (1857-1926)

M O Magnum Mysterium

E O Ribatejo na Obra de Delfim Maya

E Joan Miró:
Materialidade e Metamorfose

E Quote / Unquote Entre Apropriação e Diálogo

sáb., das19h às 21h
até 28 de junho

Das

TOMAR

Campo mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310

6 de maio – 22h

M Choque Frontal ao Vivo

6ª,

Centro Português de Fotografia

núcleo de santa Bárbara. Tel. 296 20 29 30/31

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

a

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

3ª

Teatro Municipal de Portimão

2ª

até 2 de maio

às

FEIRA

av. Dr. Belchior C. da Costa. Tel.: 256 377 030

R. de gonçalo sampaio 350. Tel.: 226 006 585

3 ª a 6 ª , Das 10 h à s 12 h 30 e Das 14 h
D om . e F eRIaDos , Das 15 h às 19 h

DA

Galeria da Biblioteca de Sta Maria da Feira

Centro Comercial Cidade do Porto

M Ballrogg · Ciranda

PORTIMÃO

D Nicht Schlafen (Não Dormir)

6 ª , Das 10 h à s 12 h 15 e Das 14 h 30
18 h 30; D om ., Das 14 h 30 às 18 h 30

a

Museu Carlos Machado

até 3 de setembro

Texto e direção de Tiago Rodrigues.
Pela Companhia nacional de Bailado.
5 de maio – 21h30
6 de maio – 16h30

E Projetos Contemporâneos Ana Manso: Yo-Yo

5 de maio – 22h

DELGADA

D A Perna Esquerda de Tchaikovski

obras de m. Ravel, a. honegger,
a. Zemlinski, e., Korngold, entre outros.
9 de maio – 19h30

a

s áB .,

Das

10 h

às

18 h ; D om .,

Das

14 h

às

18 h

até 14 de maio

adro da sé. Tel.: 232 422 049
3ª,

14 h às 17 h 30; 4 ª a D om .,
10 h às 12 h 30 e Das 14 h às 17 h 30

Das

Das

E Urupë

exposição de fotografia de Carina martins.
até 30 de abril

Teatro Nacional São João

Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900

D Muros

Direção e coreografia de né Barros. Interpretação de ana Deus, Bruno senune, elisabete
magalhães, Flávio Rodrigues, gonçalo Cabral,
Joana Castro. Coprodução Balleteatro, TnsJ.
5ª,

às

21 h 30; 6 ª ,

às

27 a 29 de abril

19 h ; s áB .,

às

18 h 30

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
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Camões, I.P.

A oferta da aprendizagem de português para o mundo passou a contar
desde o presente mês de abril com
novas ferramentas sob a forma de
uma aplicação (app) e do surgimento
de novas modalidades dos cursos de
ensino/aprendizagem a distância da
língua portuguesa para estrangeiros
(PLE).
A aplicação ‘Camões eLearning’,
que foi apresentada numa sessão
pública na sede do Camões, I.P., em
Lisboa, a 7 de abril último, está disponível para as plataformas iphone e
android (telemóveis e tablets) e «constitui a primeira solução móvel para
ensino a distância, a partir da nova
plataforma digital do Camões, I.P.»
A sessão de apresentação contou
com diversas exposições de técnicos
envolvidos nos projetos – nomeadamente de empresas parceiras do
Camões, I.P. – e as intervenções do
ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Santos Silva, da Secretária
de Estado dos Negócios Estrangeiros

FOTO ANTÓNIO PORTUGAL

Primeira aplicação móvel e nova oferta
de português no ensino a distância

Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro,
Secretária de Estados dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, e Ana Paula
Laborinho , Presidente do Camões, I.P.

e da Cooperação, Teresa Ribeiro, e da
Presidente do Camões, I.P., Ana Paula
Laborinho.

A secretária de Estado falou,
nomeadamente, da «centralidade
da língua» na política do governo

e elencou as razões do crescimento
da importância e do interesse geral
pela língua portuguesa, ligando este
crescimento à apresentação de um
novo instrumento verdadeiramente
global que «permite chegar a todo o
mundo» em qualquer momento e em
mobilidade.
Já Augusto Santos Silva relembrou as «três grandes missões» do
Camões, I.P. – promoção do ensino
da língua portuguesa no estrangeiro,
promoção da ação cultural externa e
agência de cooperação –, na primeira
das quais situou as novas funcionalidades representadas pela aplicação,
a nova plataforma digital e as novas
modalidades de cursos a distância,
garantindo dessa forma condições
para todos aqueles que querem aprender o idioma e não estão abrangidos
pelo ensino presencial que o instituto
disponibiliza ou apoia em diversos
países, aproveitando o Simplex+.
Com efeito, o desenvolvimento foi feito no âmbito do programa
da Agência para a Modernização
Administrativa Simplex+, de simplificação e modernização da administração pública portuguesa, e no quadro
da política de língua definida pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros,
consubstanciada na chamada «política dos três C» – credenciação,
conteúdos e certificação – segundo
referiu a Presidente do Camões, I.P.
As duas novidades – aplicação e

J

novas modalidades de cursos – são
independentes. Mas, como referiu na
sessão a Presidente do Camões, I.P.,
Ana Paula Laborinho, foi o processo de trabalho desenvolvido para a
criação da aplicação – que permite o
estudo do português, «em qualquer
parte do mundo e a qualquer momento» – que levou à reformulação, quer
da plataforma de ensino a distância
quer dos conteúdos e da oferta dos
cursos de PLE do Camões, I.P.
A anterior oferta de cursos de PLE
(com 5 níveis de proficiência, dos 6
definidos pelo Quadro Europeu de
Referência para as Línguas – QECR)
multiplica-se a partir de agora por
três, com a criação para cada um dos
níveis das modalidades de ensino/
aprendizagem em (1) regime de
autoaprendizagem, (2) tutoria básica
e (3) tutoria premium, isto é com um
maior número de interações entre o
tutor e o aluno. Todos estes cursos têm
contudo a mesma duração: 12 semanas, correspondentes a 12 unidades.
A modalidade de autoaprendizagem, sem tutoria, é «dirigida a um
tipo de público que, por exemplo, está
em imersão e encontra oportunidades
de desenvolver as competências de
expressão escrita e oral e que precisa
de desenvolver principalmente as
capacidades de compreensão e sistematização», explicou Rui Vaz, da
Divisão de Programação, Formação e
Certificação do Camões, I.P, acrescen-

Luxemburgo

Nova modalidade para o ensino
da língua portuguesa
Uma nova modalidade para o
ensino de português às comunidades
residentes no Luxemburgo que têm
o idioma como língua materna ou
identitária vai surgir no Grão-Ducado
no próximo ano letivo, na sequência
da assinatura de um memorando de
entendimento entre os governos de
Portugal e o Luxemburgo, a 5 de abril,
durante a visita do primeiro-ministro
António Costa, àquele pequeno país
europeu encravado entre a Alemanha,
Bélgica e França.
O memorando cria no
Luxemburgo «cursos complementares» para o ensino da língua
portuguesa, que se vêm juntar aos
cursos integrados já existentes nos
currículos escolares luxemburgueses
e aos cursos paralelos, da responsabilidade do Camões, I.P., que, como
nome indica, estão fora dos currículos
e dos horários escolares.
A criação representa o reconhecimento por parte das autoridades
portuguesas e luxemburguesas da
importância da presença da língua
e da cultura portuguesas nas escolas
luxemburguesas, tendo em conta
o grande número de residentes de
origem lusófona no Grão-Ducado,
para quem o domínio da língua

portuguesa favorece a aprendizagem das línguas oficiais e uma plena
integração escolar e profissional, bem
como o reconhecimento da dimensão
internacional da língua portuguesa.
A nova modalidade inscrita no
memorando – que António Costa
classificou aliás como um «acordo
muito inteligente» – vem dar uma
solução à questão surgida com o
encerramento nalgumas comunas luxemburguesas – que têm competências próprias no domínio da Educação
– ao ensino integrado de português.
No caso do Luxemburgo, estes
cursos integrados apresentam a especificidade de ministrarem o ensino
da língua portuguesa no ensino fondamental (os ciclos 2 a 4, correspondentes aos 4 primeiros anos do ensino
básico 1 e aos 2 anos do ensino básico
2) em disciplinas do currículo escolar
do Grão-Ducado, ou melhor dito, de
o ensino dessas disciplinas – Éveil aux
Sciences, Sciences naturelles, Histoire e
Géographie – ser feito em português.
«À hora em que essa disciplina é
dada, os alunos portugueses inscritos
nos cursos integrados saem para ter a
aula em português, com uma professora portuguesa», explica Maria José
Machado, da Direção de Serviços de

Língua e Cultura do Camões, I.P.
Os cursos integrados, na dependência direta das comunas, foram
sendo alvo, no entanto, de críticas
que levaram ao seu encerramento em
várias localidades onde existem comunidades portuguesas, lusodescendentes ou lusófonas, entre as quais as
comunas de Differdange e Esch-surAlzette – esta a partir do próximo ano.
Dada a descentralização do ensino no
Luxemburgo, poder-se-ia esperar que
outras comunas e os seus comités de
escola, que definem conjuntamente
a oferta escolar, decidissem encerrar
os cursos integrados, levando a uma
diminuição acentuada do número de
alunos a aprenderem português no
Grão-Ducado (ver caixa).

APRENDIZAGEM PRECOCE

Para já, tanto os cursos integrados
como os cursos paralelos, com as
suas características próprias, vão
continuar a existir. Mas surge a nova
modalidade, que embora fora dos
horários e currículos regulares, se
vai processar «em continuidade» da
atividade escolar regular, nomeadamente às terças e quintas-feiras
à tarde, quando não há aulas, mas
também ao sábado, «quando neces-

Alunos de língua portuguesa no Luxemburgo recebem certificados
de aproveitamento

sário», consoante frisa o memorando.
A importância dos cursos complementares é reforçada pelo registo da
sua frequência – tal como acontece
nos cursos integrados – no bilan scolaire, a caderneta escolar, incluindo
o registo da avaliação das competências adquiridas pelos alunos, «o que
lhes dá outro estatuto em relação ao
ensino paralelo».
O memorando estabelece ainda
que a certificação das aprendizagens
dos alunos dos cursos complementares será feita pelo Camões, I.P. e pelo
Ministério da Educação de Portugal,
ficando prevista uma época de provas
em novembro. O documento alerta e
incentiva os alunos lusófonos, mesmo
aqueles que não frequentaram os
cursos, a fazerem a certificação do
português, que continuará também a

ser feita, como até agora, no âmbito
dos cursos paralelos.
Outro aspeto que contribui para
o estatuto reforçado dos cursos
complementares é o facto de o seu
programa ir ser definido no âmbito
das competências que o QuaREPE
(Quadro de Referência do Ensino
Português no Estrangeiro, já utilizado nos cursos paralelos) define
e consigna para os vários níveis
de proficiência do português, em
articulação com o plano de estudos
do ensino básico luxemburguês,
conforme consta da carta circular
– anexa ao memorando e assinada
pelos ministros da Educação e dos
Negócios Estrangeiros de Portugal e
da Educação Nacional, da Criança e
da Juventude do Luxemburgo – que
vai ser dirigida às autoridades locais,
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tando que os cursos nesta modalidade podem começar em qualquer
momento.
Os objetivos da aplicação e das
novas modalidades
de interação na
aprendizagem
a distância da
língua portuguesa são – no
dizer de Ana
Paula Laborinho
– «chegar a
mais e novos
públicos»,
tendo em conta
a importância
do digital, e
ter uma oferta
mais regular
de cursos a
distância de
PLE, que
passam das
atuais duas
edições
anuais (correspondentes aos dois
semestres)
para uma «frequência quinzenal», que vai
permitir «vinte edições por ano», «em
linha com o crescimento internacional
da língua portuguesa» e a procura.
Entre várias características da
nova aplicação está o facto de ela

aos presidentes dos comités de escolas
e aos representantes dos encarregados
de educação relativa à promoção da
língua e da cultura portuguesas no
ensino fondamental.
Para garantir o êxito da nova
modalidade, cuja responsabilidade
incumbe às autoridades portuguesas
com o apoio das autoridades luxemburguesas, vão ser desenvolvidos
mecanismos de concertação entre os
professores portugueses e as equipas
de professores luxemburgueses de
cada ciclo, de forma a permitir um
maior diálogo entre todos aqueles que
interagem com os mesmos alunos.
O memorando veio ainda consagrar a aprendizagem precoce da
língua portuguesa para os alunos
lusófonos do Ciclo 1 (pré-escolar) luxemburguês. Este ensino tem estado
a funcionar em várias escolas, com o

Números
A Rede do Ensino
Português no Estrangeiro
(EPE) no Luxemburgo
conta presentemente com
26 horários no presente
ano letivo de 2016/17. Os
cursos abrangem 2.715
alunos e repartem-se
entre o regime integrado
(1.495 alunos) e o regime
paralelo (1.220 alunos).

*

permitir uma «oferta em permanência» dos cursos de PLE no
regime de autoaprendizagem. Além
disso, a aplicação permite a monitorização do progresso da aprendizagem, a consulta dos planos
de aprendizagem e
das notas de avaliação, a pesquisa
de contactos e a
troca de mensagens com outros
alunos e tutores do
curso, o esclarecimento de dúvidas,
a receção de
notificações push
sobre mensagens e
eventos relevantes
e a atualização do
estado de tarefas.
No futuro, tanto
o canal aberto
pela aplicação de
eLearning como a
nova plataforma
digital de ensino
a distância do
Camões, I.P., a
que aquela se liga
diretamente, vão
acolher os cursos de
língua portuguesa para fins específicos, de cultura portuguesa e de
formação de professores que ainda
estão a correr na ‘velha’ plataforma
digital.

apoio de assistentes de língua, devido
à dificuldade de encontrar professores
de língua portuguesa que dominem
a língua de comunicação aí usada
pelas crianças, que é o luxemburguês.
Agora, o ensino da língua portuguesa
«vai ser reforçado» aí. No acordo está
previsto que professores luxemburgueses de origem portuguesa venham
a participar neste projeto, de modo a
que a barreira da falta de domínio do
luxemburguês seja de algum modo
ultrapassada.
O Memorando de Entendimento
refere ainda o papel da Escola
Internacional de Differdange e de
Esch-sur-Alzette na qual a língua
portuguesa, a par das outras línguas
aprendidas, é oferecida como língua
1 (língua ensinada no nível de língua
materna) e língua 3 (língua ensinada
como segunda língua estrangeira),
a partir do primeiro ano do ensino
básico e até ao final do ensino secundário. Esta escola tem como missão
proporcionar um ensino multilingue e
multicultural de qualidade.
No Luxemburgo, António Costa
declarou que o acordo alcançado é
particularmente inteligente porque
permite «ter uma aprendizagem
multilingue desde a mais tenra
infância, no pré-escolar, ensinando
simultaneamente a língua materna e
a língua luxemburguesa, que se torna
mais fácil de aprender conjuntamente
com a língua materna», e, depois, ter
o português «como língua complementar, de forma a que estudantes portugueses possam ter plena
integração no sistema de ensino e não
terem uma barreira acrescida no seu
sucesso educativo».
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Dez anos de ensino da língua portuguesa em Forlí

Un crescendo rossiniano
A realização, a 10 e 11 de novembro
próximo, em Forlì, do 2° Congresso
Internacional de Línguas, Linguística
e Tecnologia - TechLing’17 concluirá
as comemorações em 2017 dos 10 anos
do ensino da língua, literatura, cultura
e tradição portuguesas na Scuola di
Lingue e Letterature, Traduzione e
Interpretazione, integrada no campus
de Forlì da Universidade de Bolonha.
O congresso, que pretende promover
em Forlì o diálogo entre especialistas
das áreas de aplicação da tecnologia
às línguas, teve a sua primeira edição
em outubro de 2016, em Braga, na
Universidade do Minho, e deverá contar
com a presença de numerosos estudiosos do setor, nacionais e internacionais,
segundo Anabela Ferreira, docente de
língua e cultura portuguesa em Forlì
desde 2007.
Foi nesse ano que a docente propôs
ao Camões, I.P. a abertura na então
Scuola Superiore di Lingue Moderne per
Interpreti e Traduttori (SSLMIT) de um
curso de português, nunca pensando em
receber imediatamente uma resposta
afirmativa e vir a ter assim «um sucesso
inacreditável» junto dos alunos.
A proposta da então docente do
Camões, I.P. (desde 2001) na Faculdade
de Línguas e Literaturas Modernas da
Universidade de Bolonha surgiu na sequência da sua lecionação de português
no centro de línguas universitário em
Forlì (a 70 quilómetros de Bolonha),
onde morava desde 1990. O curso era
«muito participado pelos estudantes,
que sempre me diziam que queriam
estudar português na SSLMIT». E
Anabela Ferreira apercebeu-se assim de
que «havia uma grande potencialidade»
para a abertura de um curso de português na área de tradução e interpretação
em Forlì.
A abertura teve também a disponibilidade do diretor da escola, o professor
Rafael Lozano Miralles, «o qual aceitou
de bom agrado a abertura de um novo
curso e de uma nova língua». E, celebrado um protocolo de cooperação entre

a escola e o Camões, I.P., o primeiro curso de português teve logo 40 inscritos,
segundo conta Anabela Ferreira. Depois,
foi «aquilo que se chama em italiano un
crescendo rossiniano, ou seja, a cada ano
que passava os alunos aumentavam»,
bem como o pedido para que houvesse
mais horas de aula.
Uma alteração curricular, que tornou
obrigatório para os alunos desta escola
o estudo de três línguas estrangeiras,
levou a que o número de cursos anuais
de português passasse para três, todos
com créditos e, consequentemente, com
exame final escrito e oral.
«Com o passar dos anos, o número
dos alunos foi sempre aumentando e
posso dizer que, nos últimos seis anos,
tenho tido uma média de 80 alunos em
cada um dos três anos que compõem a
licenciatura (o português não é ensinado
nos cursos de mestrado), chegando a ter
um total de 240 alunos», diz a também
investigadora de língua e tradução
portuguesas, que considera «extraordinário» aquele facto.
O número total de teses de temática portuguesa seguidas por Anabela
Ferreira ao longo dos 10 anos do ensino
de português nesta faculdade em Forlì
é de 80.

A BELEZA DA LÍNGUA

A investigadora aponta como razões que
levam a que a língua portuguesa seja escolhida não só a sua «beleza», mas também o facto de os alunos se aperceberem
«da possibilidade de poderem alcançar
um bom nível linguístico e de a poderem
usar como língua de trabalho como
tradutores e intérpretes na combinação
pouco usual do português-italiano».
«Ter o português (…), mesmo apenas
como terceira língua, permite ter um
curriculum vitae competitivo no mundo
deste trabalho especializado, onde quase
todos estudam inglês e espanhol. Ainda
melhor se obtiverem, como muitos
fazem, a certificação PLE [Português
Língua Estrangeira]». A proximidade
com Portugal – a duas horas e meia de

AS COMEMORAÇÕES dos 10 anos do ensino da língua, literatura, cultura
e tradição portuguesas na Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e
Interpretazione, de Forlì, Itália, iniciaram-se em fevereiro com presença na
cidade italiana de Raúl Atalaia e João Neca, do Teatro O Bando, de Palmela,
que apresentaram Ausência, uma peça sobre a emigração.
Em março, foi a vez de a escritora Lídia Jorge se deslocar a Forlì para
dar uma aula na escola, presenciada por mais de 150 alunos, e apresentar
a tradução em italiano da sua obra Praça de Londres - cinco contos situados,
livro de leitura obrigatória para os alunos do 3° ano.
A terceira iniciativa, a decorrer, é o ciclo de cinema de animação em
português, e a próxima será o lançamento do drama de rádio, gravado ao
vivo e que agora irá para a rede, e que contou com a colaboração de cerca
de 15 alunos, da obra de Francisco de Holanda, Diálogos de Roma (1548),
pelos mesmos romanceada.
Outras iniciativas pensadas são a apresentação de três livros de Anabela
Ferreira, docente de língua e cultura portuguesa em Forlì: o novo dicionário em Português e Italiano, com a aplicação app para tablet, notebook e
telemóvel, e a indicação do Português Fundamental; a nova edição de 366
bons motivos para aprender português e conhecer Portugal em italiano; e um
manual para o ensino do português para italófonos, realizado a partir da
longa experiência da autora no ensino do português em Itália desde 1990.

avião a partir de Bolonha – permite por
outro lado aos alunos testarem o nível
alcançado e melhorarem as próprias
competências linguísticas.
O Departamento de Interpretação
e Tradução (DIT) da Scuola di Lingue e
Letterature, Traduzione e Interpretazione
– o nome da nova instituição que resultou da junção da Faculdade de Línguas
e Literaturas Modernas da Universidade
de Bolonha e da SSLMIT, devido à
reforma universitária e à crise económica – abriga ainda, desde 2002, o
Centro de Exames PLE N° 3007, aberto
e coordenado por Anabela Ferreira, para
a «certificação linguística da língua
portuguesa, com dezenas e dezenas de
alunos avaliados».
No âmbito da docência exercida por
Anabela Ferreira existe em Forlì desde
há 8 anos o ‘Grupo de Teatrantes de
Português’, que todos os anos, no início
de maio, participa na semana dedicada
ao teatro universitário organizada desde
há 25 anos pela Faculdade de Línguas e
Literaturas Modernas da Universidade
de Bolonha, que irá assinalar a data
este ano fazendo subir ao palco todas as
12 línguas nela ensinadas, incluindo o
português.
A trupe, explica a investigadora
portuguesa, apresenta habitualmente comédias musicais que permitem
«estudar a língua com mais animação
e criar um grupo unido e amigo». Os
textos e as letras das canções, escritos
pelos alunos, são sempre originais. E as
temáticas sempre culturais, partindo de
um livro, filme ou aspeto que agradou
mais aos alunos. Este ano o espetáculo
parte do filme A gaiola dourada (do
realizador luso-francês Ruben Alves),
abordando com ironia o tema da emigração portuguesa em França.
Outras atividades reportadas por
Anabela Ferreira são o clube de cinema,
Cineforum, organizado anualmente.
Este ano, o tema do ciclo é a audácia e,
após as projeções, debatem-se os filmes
e os alunos escrevem textos sobre o que
viram.
Há três anos atrás, Anabela Ferreira
criou uma pequena biblioteca de livros
e DVD apenas em língua portuguesa,
que designou como Pequena Biblioteca
de Português, constituída inteiramente por doações de particulares. A
biblioteca tem uma página no Facebook
para divulgar as novidades literárias e a
chegada de novos volumes.
Em resposta à forte recomendação aos alunos para que façam uma
experiência no estrangeiro através do
protocolo Erasmus, a docente portuguesa estabeleceu acordos com as
universidades de Lisboa, Porto, Aveiro,
Açores, Bragança e Minho.
Tendo em conta o sucesso que
os cursos, Anabela Ferreira gostaria
muito de poder ver crescer ainda mais
o estudo da língua portuguesa em Forlì,
tornando-se numa língua com maior
estrutura e deixando de ser apenas uma
terceira escolha, com um único curso
por cada ano letivo.
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Artes plásticas portuguesas em França
Lusoscopie

Nuno da Luz S/ título (para Eleanor Weber), 2015–17. Cobertores de
sobrevivência, calha de alumínio. Dimensões variáveis
São duas as intervenções em simultâneo propostas pelo artista plástico
português Nuno da Luz, residente na capital alemã, para a exposição com que
participará, a partir de 28 de abril, na Gallery Weekend Berlin, que poderá depois
ser vista até junho.
Iniciada em 2004, a Gallery Weekend Berlin, um misto de mostra e feira de
arte, decorre este ano de 28 a 30 de abril. É considerada por alguns como um dos
principais eventos de arte contemporânea na Alemanha, atraindo amadores e colecionadores de todo o mundo, em particular da Rússia, China e Estados Unidos.
No próximo fim de semana, mais de 50 galerias e espaços expositivos em
Berlim, incluindo o Espaço Camões, abrem suas portas ao público durante o dia e
a noite, mostrando as obras de uma enorme diversidade de artistas plásticos.
A proposta de Nuno da Luz (1984, Lisboa) – artista, designer gráfico e editor, ligado à editora Atlas Projectos (com André Romão e Gonçalo Sena) e à editora discográfica Palmario Records (com Joana Escoval) – sob o título de RWSNK ECHOS,
desdobra-se entre uma exposição na galeria do Espaço Camões (Kunstraum BOTSCHAFT) e uma intervenção no terreno da Embaixada portuguesa, na Hiroshima
strasse (visitável durante a realização de eventos a decorrer neste terreno).
Segundo o projeto de Nuno da Luz, no Espaço Camões «a exposição toma a
forma de uma composição no tempo, em que intervenções pelo artista e convidados se irão acrescentando à configuração inicial, compreendendo um altifalante,
uma cortina, um catavento e um lote vago no jardim, que se desdobra como
escola enquanto durar a ECHOS».
No terreno da Embaixada terá lugar uma intervenção temporária sob a forma
de esculturas em madeira que são, simultaneamente, objetos funcionais a serem
utilizados pelo público e pelos intervenientes, durante a realização de uma série
de três eventos sob o nome The Forest is the School.
Nuno da Luz tem um mestrado em Experimentação em Arte e Política, tirado
em Sciences Po, Paris, e fundou o coletivo pluridisciplinar COYOTE, que investiga
novas formas de comum-ificação (criar comunidade) através de publicações,
filmes, conferências e outros formatos experimentais.
Os seus projetos mais recentes incluem performances ao vivo com Ressonância
Assistida, em Ficarra (Itália), Paris, Nova Iorque, Porto e Berlim; e as exposições
individuais Sud e magia (Lisboa, 2016), na galeria Syntax, Song Cycle, na Solar –
Galeria de Arte Cinemática (Vila do Conde, 2015) e Wilderness, na Vera Cortês Art
Agency (Lisboa, 2015).

Mário Macilau em residência
artística em Lisboa
De 16 de maio a 16 de junho, o fotógrafo moçambicano Mário Macilau participa
na 3ª edição do programa de Residência Artística para Artes Visuais e Fotografia,
em Lisboa, criado ao abrigo de um protocolo de cooperação celebrado entre a
Câmara Municipal de Lisboa e o Camões – Centro Cultural Português em Maputo.
Mário Macilau foi o vencedor do concurso destinado a artistas visuais e/ou
fotógrafos, de nacionalidade moçambicana ou residentes em Moçambique, há
mais de dez anos, que já tivessem currículo na área e pretendessem «desenvolver
um projeto coerente, consistente com o seu percurso artístico, pertinente na
proposta de relação com a cidade de Lisboa e com reconhecido interesse no
âmbito da arte contemporânea». O júri selecionou por unanimidade a proposta
de trabalho de Mário Macilau, «pela sua pertinência e adequação à lógica de
criação artística contemporânea que se pretende privilegiar neste programa».
Mário Macilau (Maputo, 1984) é fotógrafo profissional desde 2007.
Especializou-se em projetos de longo prazo que se concentram nas matérias
sociais e políticas, especificamente, os direitos humanos e condições ambientais.
Recentemente publicou o livro Growing in Darkness (Crescer na Escuridão) sobre o
projeto que realizou com crianças de rua, em Maputo, entre 2012 e 2015.
O seu trabalho foi reconhecido com prémios e apresentado regularmente
em numerosas exposições individuais e coletivas, no seu país de origem e no
exterior, destacando-se, em 2016, a sua participação num programa e exposição
na Organização das Nações Unidas, na World Press Photo e no Universal Rights
Group.

Quase uma dezena de exposições
e mais de uma dúzia de artistas
implicados, bem como um colóquio
sobre arte e pensamento português,
dão continuidade em maio próximo ao impulso registado em 2016,
quando a Primavera artística em
Paris foi marcada por uma série de
acontecimentos maiores no campo da
apresentação e difusão das artes plásticas e visuais portuguesas, de que se
destacaram a exposição de Ana Jotta
no CREDAC, a de Helena Almeida no
Museu do Jeu de Paume, culminando
na de Amadeo de Souza-Cardoso no
Grand Palais.
Quase duas dezenas de galerias da
capital francesa trabalham regularmente com um vasto número de
artistas portugueses, mostrando-os nas suas programações anuais e
promovendo-os nas feiras de arte ou
em museus e centros de arte locais e
nacionais.
Aproveitar essa riqueza pouco
divulgada ou nunca reunida num
conjunto coerente transformando-a
numa realidade altamente positiva
para a imagem, em França, da arte
portuguesa atual foi o objetivo do
projeto Lusoscopie, promovido pelo
Camões/Centro Cultural Português
(CCP) de Paris em colaboração com a
Embaixada de Portugal, Banque CGD
e Fidelidade Assurances.
«Pretende-se que esta ação possa
ser uma manifestação anual capaz de
renovar, em cada edição, os nomes
apresentados, alargando mesmo o interesse do mercado local pela realidade criativa em Portugal, estimulando
futuros intercâmbios entre galerias e
promovendo um maior conhecimento
da cena artística portuguesa no meio
da crítica de arte», escreve-se numa
nota informativa do CCP de Paris.
Forjado para esta ação, o termo
Lusoscopie pretendeu reforçar a mais-valia de um outro termo, já conhecido dos lusófilos e aplicado à língua,
a ‘lusofonia’. «Aplicando Lusoscopie
às realidades da criação visual e
plástica em Portugal ou por criadores
portugueses (…) estamos a significar e
a discutir como se poderá ‘ver, pensar
e fazer arte em português’ (ou a partir

Senegal
Leitor do Camões,
I.P. condecorado pelo
Presidente da República
José Horta, leitor do Camões, I.P. no
Senegal, foi condecorado a 13 de abril
em Dacar pelo Presidente
da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, com o
grau de Comendador da
Ordem do Mérito.
O Presidente da
República elogiou o
papel de José Horta para

Obras de Bela Silva e Manuel
Cargaleiro. Vera Mantero (em baixo)

de uma matriz cultural lusófona)»,
acrescenta a referida nota.
As galerias foram alvo de uma
ação de sensibilização no sentido de
integrarem nomes dos artistas portugueses com que trabalham, deixando
aos galeristas a liberdade de escolha
de nomes, soluções de montagem
e datas de inauguração. «Para além
do controle de qualidade histórica e
crítica das obras / artistas a expor (de
modo manter a exigência estética do
evento) a única obrigação pedida foi
que cada galeria citasse e inserisse o

o crescimento do ensino da língua
portuguesa naquele país, onde é
estudada por 46 mil alunos, considerando-o um obreiro da dupla vertente
ensino-formação da cultura e língua
portuguesas.
Na mesma cerimónia, o antigo
deputado e antigo ministro senegalês
da Educação, Cultura, Juventude e
Desporto AmadouMahtar M’Bow, de 96
anos, foi condecorado
com a grã-cruz da Ordem
do Infante D. Henrique,
pelo seu contributo para
o ensino da língua portuguesa no Senegal.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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Exposição de Nuno da Luz
na Gallery Weekend Berlin

J

logo das entidades patrocinadoras na
sua comunicação visual e escrita e
que, no dia 20 de maio (Dia Europeu
dos Museus), todas as exposições estivessem abertas ou inaugurassem, de
modo a aproveitar a própria abertura
noturna generalizada de museus e
galerias na cidade».
Assim, na galeria Mendes, serão
mostradas esculturas e desenhos de
Rui Chafes, enquanto na galeria du
Passage se poderá ver a cerâmica de
Bela Silva. José Pedro Croft (simultaneamente representante de Portugal
na LVII Bienal de Veneza) mostra
desenhos e esculturas na Bernard
Bouce e Manuel Cargaleiro (na ocasião do seu 90º aniversário) pintura
na galeria Hélène Bailly (rive droite).
Jorge Martins e Rodolf Bouquillard
apresentam pintura nas galerias
Kogan e Thorigny, respetivamente.
Três galerias apresentam coletivas
de arte portuguesa: Adriana Molder,
Ana Léon, Maria Beatriz, Maria
Loura Estêvão na Álvaro Roquette/
Pedro Aguiar Branco; Arpad Szénes
e Maria Helena Vieira da Silva na
galeria Hélène Bailly (rive gauche);
estes mesmos e ainda Michael
Biberstein, Miguel Branco, Rui
Moreira na galeria Jeanne Bucher/
Jaeger.
No quadro das comemorações Dia
da Língua Portuguesa e da Cultura
na Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) e a convite da
delegação da Fundação Calouste
Gulbenkian em Paris, o CCP de
Paris organizou o colóquio Voix aux
images! (faire et penser l’art en portugais), cuja realização a 18 de maio
(nas instalações da delegação da
Gulbenkian), coincide com a semana
mais forte da ação Lusoscopie e a
complementa.
Para além das exposições,
registar-se-á a 18 de maio a primeira
apresentação em França do filme
de João Trabulo sobre Rui Chafes
(Até ao fim), no Goethe Institut, e ao
lançamento de livros de fotografias
de Ângelo de Sousa, Carlos Lobo,
Manuela Marques, Sandra Rocha,
Livraria Loco e do livro de ilustrações
para D. Quixote de Júlio Pomar.
Como eventos associados terá
lugar a exposição Graça Morais, na
Fundação Calouste Gulbenkian –
Delegação em Paris, eventos na Casa
de Portugal e em teatros de Paris com
artistas portugueses (Vera Mantero,
por exemplo).

Camões, I.P.
Av. da Liberdade, n.º 270
1250-149 Lisboa
TEL. 351+213 109 100
FAX. 351+213 143 987
www.instituto-camoes.pt
jlencarte@camoes.mne.pt
PRESIDENTE Ana Paula Laborinho
COORDENAÇÃO Vera Sousa
COLABORAÇÃO Carlos Lobato

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:50)

Perfil dos Alunos
para o séc.XXI
O Parecer do CNE p. 3

Paulo Guinote
Liberdade
para ensinar p. 5

Miúdos a votos
Os livros que eles
escolheram p. 7

J educação
Nº 1215 * Ano XXXVII * 26 de abril a 9 de maio de 2017 * Diretor José Carlos de Vasconcelos

Roberto Carneiro

Passado, presente e futuro
da Educação em Portugal
Em vésperas de fazer 70 anos - no próximo dia 10 de maio - , e a trabalhar no setor da Educação há quase 50, sendo um dos
especialistas portugueses com mais rica e diversificada experiência, e provas dadas, a nível nacional e internacional, concedeunos uma rara entrevista de fundo, que se impõe ser lida e discutida, meditada. Secretário de Estado (1980-1981) e depois ministro
(1987-1991) da Educação, a sua qualificação ultrapassa largamente essa circunstância - e salientando os extraordinários progressos
nela verificados no país, nas últimas décadas, também chama a atenção para problemas e perigos, apontando o que considera
serem os melhores caminhos. Assim, o professor e investigador pronuncia-se sobre o atual estado da Educação, em Portugal e no
mundo, deixando ‘pistas’ para o futuro da “escola”, que considera ser a “instância social mais decisiva a seguir à família”

f

Carolina Freitas

“
Roberto Carneiro

ciativas editoriais de fundo, como
a volumosa publicação A Condição
de Ilhéu - com mais de 700 páginas
e de 60 autores -, co-coordenada
com Onésimo Teotónio Almeida e
Artur Teodoro de Matos, cujo lançamento acontece no próximo dia
22 de maio, às 18, na Universidade
Católica Portuguesa. E acalenta
ainda o antigo e “ambicioso” sonho de concluir “uma boa dezena
de livros” que tem vindo a escrever
ao longo dos tempos.

JL/Educação: Como olha para
o atual estado da Educação em
Portugal?
Com um misto de otimismo e de
preocupação. Otimismo porque
fomos capazes de percorrer nas últimas décadas uma extraordinária
recuperação em todos os indicadores que queiramos convocar
para medir o estado comparado da
Educação. Assim é que, no plano
puramente quantitativo, temos
hoje, no que respeita a uma criança

nascida em Portugal uma probabilidade praticamente idêntica à de
um inglês, sueco ou alemão de vir
a completar estudos superiores a
qualquer dos três níveis estruturados pela Declaração de Bolonha.
Sabemos também, através dos
testes internacionais – PISA,
PIRLS, IELS, etc. – que os jovens
portugueses não exibem competências inferiores às dos seus pares
mundiais, em média estatística, o
que explica o assinalável sucesso

INÁCIO LUDGERO

Formalmente 'aposentado' há nove
anos, Roberto Carneiro mantém
uma intensíssima atividade ligada à
área da Educação, em Portugal e a
nível internacional. Prof. associado da Universidade Católica
Portuguesa – Faculdade de Ciências
Humanas e Faculdade de Educação
e Psicologia –, preside, há mais de
30 anos, ao prestigiado Centro de
Estudos dos Povos e Culturas de
Expressão Portuguesa da mesma
instituição.
É, desde 1975, perito e consultor
de múltiplas organizações internacionais (Banco Mundial, UNESCO,
OCDE, Conselho da Europa, União
Europeia, OEI), tendo exercido a
sua atividade em 46 países. Entre
as várias ‘geografias’, prossegue
com especial dedicação o trabalho
na Fundação Escola Portuguesa de
Macau, de que é presidente há duas
décadas, e onde ainda agora esteve
dutante mais de um mês.
A par dos inúmeros projetos de
investigação em que está hoje envolvido, colabora também em ini-

que os portugueses, diplomados
universitários, atingem quando
prosseguem estudos pós-graduados em universidades estrangeiras,
ou quando emigram, e são empregados por empresas, hospitais, escolas, e outras entidades
nos países de destino, que não se
cansam de gabar a sua qualidade. A

A caminhada encetada
por Portugal desde
a década de ’70
encontra-se registada
com justa admiração
em todos os manuais de
educação comparada
do mundo
caminhada encetada por Portugal
desde a década de ’70 encontra-se
registada com justa admiração
em todos os manuais de educação
comparada do mundo.
Sendo assim, o que o preocupa?
Em primeiro lugar, o desânimo
generalizado que se vive hoje na
escola, designadamente no âmbito
do corpo docente. Esse estado de
alma é o fator mais corrosivo de
qualquer esforço de moderniza-
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ção ou de melhoria educacional.
Em seguida, o recuo significativo, nos anos mais recentes, do
esforço nacional em educação de
2ª oportunidade. A política cega
de descontinuar o programa Novas
Oportunidades, sem o substituir
por outro equivalente, matou a
esperança em largos segmentos da
população adulta. Por fim, preocupa-me a generalização de um
discurso ‘surdo’, mas efetivo, no
sentido de ser já suficiente o investimento nacional em Educação,
com a emergência de pseudo-cálculos que pretendem provar
a rentabilidade negativa de mais
investimento no setor.
Refere-se a estatísticas como, por
exemplo, o número de diplomados
que estão desempregados?
Sim. Instalou-se uma certa ideia de
que é inútil continuarmos a pugnar
por um alargamento a 100% da
escolaridade secundária, a consequente massificação do 1º ciclo de
estudos superiores ou por um reforço de investimento na qualificação
da população ativa e adulta.

UM NOVO “PARADIGMA”
EDUCATIVO

Quais são, no seu entender, os
principais desafios que temos pela
frente?
O primeiro é o de não abrandar o
esforço notabilíssimo, realizado
nos últimos 50 anos, no sentido de
conseguirmos operar a ‘modernização tardia’ do sistema educativo,
logrando recuperar 200 anos de
atraso que nos colocaram na pior
situação de recursos humanos
do conjunto da OCDE (a par da
Turquia), desde meados dos séculos
XVIII ao XX. Tendo hoje conseguido guindar-nos a uma média europeia no que respeita às mais novas
gerações, importa agora não relaxarmos o investimento educacional
visando atingirmos a dianteira da
Europa e, inclusive, alinharmos
pelos padrões mais avançados de
países que, como nós, deram a volta por cima - por exemplo, a Coreia
do Sul -, no decurso dos próximos
30 a 40 anos. Creio ser uma utopia
ao nosso alcance pensarmos num
horizonte por volta de 2050 em
que possamos ter toda a população ativa portuguesa assente num
patamar equivalente a estudos de
2º ciclo universitário, ou seja, com
mestrados concluídos ou formações equivalentes, situação que a
Coreia do Sul atingirá grosso modo
no decurso da próxima década.
Que outros desafios equaciona?
Creio que teremos, no decurso das
próximas duas décadas, de alterar o
atual paradigma educativo, o qual
é ainda importado da produção
industrial típica do século XIX.
Isto significa libertar a escola do
síndroma unificador preferido pelos
sistemas centralizados de perfil
napoleónico, e de gestão burocrática,
evoluindo para escolas autónomas,
restituídas às respetivas comunidades de pertença e dominadas pelo
modelo da abertura à vida e ao meio
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envolvente, marcadas pela inovação
constante como fator diferenciador e de mais-valia institucional.
Veja-se o que se passa em países
como Singapura, Finlândia ou Coreia
do Sul (que, por sinal, assumem a
dianteira nos resultados do PISA),
que aceitam com naturalidade a
geração tecnológica, introduzindo
em plenitude os tablets, os smartphones, os phablets, o multimédia,
a realidade virtual aumentada, a
impressão 3D, ou os wearables como
parte indissociável dos meios educativos. Tal leva à modificação radical
dos comportamentos docentes que
passam a estar comprometidos com
o ‘ajudar a aprender’ muito mais do
que com o ‘ensinar’ aulas repetitivas
em que o aluno é votado à passividade. Mais perto de nós, olhemos para
o caso da Finlândia, que permite às
suas escolas abandonar o currículo
clássico organizado por disciplinas
académicas para enveredar por
aprendizagens multi e transdisciplinares realizadas em torno de grandes
temáticas da vida real. Este paradigma reformista é também o que
vem sendo posto em prática, com
assinalável sucesso, na Catalunha,
pela Fundación Jesuítas Educación.
Esteve no governo, na área
da Educação, primeiro como
secretário de Estado, depois como
ministro da Educação. Como
recorda esses tempos?
Com especial nostalgia e gratidão.
Afinal, não é a qualquer um que
cabe a experiência extraordinária
de ser chamado a servir o país,
ainda jovem, num setor tão nevrálgico como a Educação. Penso,
aliás, que ser secretário de Estado
aos 32 anos, e ministro aos 40, não
será aconselhável, por uma imaturidade etária que só a passagem
do tempo, a alegria das vitórias e,
acima de tudo, o sofrimento das
derrotas, permite ir relevando.
Como se sabe a minha geração foi
convocada a governar cedo pela
simples razão de que a geração
anterior se viu decapitada logo a
seguir ao 25 de Abril.
Comecemos pela primeira
experiência, quando assume a
função de secretário de Estado no
Executivo liderado por Francisco
Sá Carneiro, em 1980...
Foi uma experiência governativa empolgante, no sentido de
demonstrar que Portugal ascendia a um patamar de democracia
desenvolvida e europeia, podendo
ser governado moderadamente
ao centro e à direita, ao invés da
única governação até então conhecida desde Abril de 1974, que era
a de Executivos de esquerda sob
fortíssima influência comunista.
Lembro-me que tomámos posse
em janeiro de 1980 com toda a
comunicação social a prenunciar
uma guerra civil. Esta minha primeira experiência teve um desenlace traumatizante com o desastre
de Camarate em que perdem a vida
dois gigantes da política nacional:
Francisco Sá Carneiro e Adelino
Amaro da Costa. Foi um 'tiro cer-
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sou levado a pensar que as inovações de fundo só serão possíveis em
contexto verdadeiramente descentralizado, onde cada um assuma a
responsabilidade pessoal e primeira
pelos seus atos e decisões, sem prejudicar o todo nacional assim como o
limiar de coesão e de harmonia que
devem imperar numa ‘velha’ nação
com quase nove centúrias de idade.

Roberto Carneiro

“

A política cega de
descontinuar o
programa Novas
Oportunidades,
sem o substituir por
outro equivalente,
matou a esperança em
largos segmentos da
população adulta
Importa não
relaxarmos o
investimento
educacional, visando
atingirmos a dianteira
da Europa e por volta
de 2050 ter toda a
população ativa num
patamar de 2º ciclo
universitário
teiro' do qual o país ainda hoje não
se recompôs inteiramente.
Sete anos depois, em 1987, ocupa o
cargo de ministro da Educação, no
segundo governo de Cavaco Silva.
Como viveu esse período?
Foi um tempo de sacrifício sem
igual. Desde logo pedido à família,
que além de ter de se conter, ao
limite, nas despesas, se viu, no caso
dos filhos, sob a coação de professores e de colegas que sobre eles
descarregavam as suas frustrações.
A isso acresce o embate duríssimo
entre os ideais e o possível. Não
podemos esquecer que qualquer
ministro é apenas um de vários (14,
15, ou mais) de um órgão de governo
colegial que deve discutir e aprovar,
ou rejeitar, em regime de colégio
ativo, as medidas setoriais que a cada
membro do governo cabe propor. A
teia é de tal ordem complicada que

INÁCIO LUDGERO
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Já naquela altura defendia a
descentralização.
É verdade. Procurei descentralizar
o que pude, na única autarquia
existente com dimensão crítica
para assumir responsavelmente novas funções: o município.
Na ausência de uma autarquia
regional efetiva e perante a dificuldade em formar agrupamentos
de municípios empenhadamente
ativos, procurei sempre combinar a descentralização ao limite
do possível - nas construções e
nos equipamentos educativos; na
reconversão das redes educativas
formais e não formais; no combate
ao desperdício e ao insucesso educacional; na provisão de equipamentos desportivos e no enorme
impulso dado ao desporto escolar;
na gestão de todo o pessoal não
docente das escolas do ensino
básico; na outorga de responsabilidades ao plano local em matéria de
ação social escolar, etc.
Que ‘lição’ aprendeu com a
experiência política que queira
agora partilhar?
Gostava de explicar aos titulares
políticos a tolice de quererem deixar o nome associado a uma mega
reforma. Na realidade, nem a mega
reforma é necessária hoje, nem o
sistema educativo tolera mais mudanças ditadas do topo por decreto
governamental, nem as comunidades educativas - pais, professores, autarcas, empresários, sindicalistas, etc. - devem continuar a
ser paternalisticamente tratadas
pelo poder central como se de destituídos ou incapazes se tratassem.
Mais do que querer à força inovar
do centro em simultâneo para todo
o sistema, aquilo que faz falta é libertar o grande potencial inovador
ínsito na comunidade educativa
que, em última análise, afere sempre melhor o que quer para os seus
filhos e alunos.
É então a favor do reforço de
autonomia de que, aliás, muito se
tem falado ultimamente?
Como cantava Zeca Afonso, o
importante é “animar a malta”.
Estou hoje absolutamente convicto de que se nos meus anos
como responsável pela pasta da
Educação algo de positivo se fez,
fico a devê-lo ao professor, à mãe,
ao funcionário, ao empreendedor
ou autarca local que ‘arregaçou
as mangas’ e se ‘encheu de brios’
para, no seu universo restrito de
intervenção, fazer melhor o que,
até então algo descoroçoadamente
ou por mera obrigação, ia fazendo,
sem nenhuma reflexão crítica. Um
sistema educativo sem anima, sem

J

chama interior, está condenado
ao funcionamento rotineiro, sob
diktats ministeriais, e ao progressivo esmorecimento da sua força
primeira – o potencial da mola
humana que arregimenta – que
compete a todo e qualquer responsável político acarinhar e fazer
brotar no máximo para a tarefa
inacabada de propiciar o surgimento de um mundo novo a partir
da instância social mais decisiva a
seguir à família: a escola.

UM “PACTO” DE
ESTABILIDADE

Como tem acompanhado a
evolução do setor nos últimos 26
anos, desde a conclusão do seu
mandato como ministro até aos
dias de hoje?
Embora otimista por natureza, e esperançoso na marcha ascensional do
género humano, vejo com apreensão
uma sucessão de ministros mais
preocupados em levar por diante
projetos ou, ainda pior, vagas ideias,
do que em estar verdadeiramente à
escuta da sociedade e das suas ambições/pulsões mais fortes no sentido
de melhor as protagonizar. Assisto,
constrangido, ao irresponsável aniquilamento de décadas de trabalho
através de medidas impensadas,
esquecendo-se de que mais difícil,
e demorada, é a reconstrução por
inteiro do que a fácil e instantânea
demolição de um edifício. Mais,
verifico que a memória das instituições não existe ou é, pura e simplesmente, desvalorizada perante a ânsia
de protagonismo com resultados
imediatos. Com isso, estou a reconhecer uma das maiores fraquezas
da política pública moderna, que se
vê refém de ciclos eleitorais cada vez
mais curtos e sempre suscetíveis de
leituras globais. Sem correção urgente de rota, o Titanic irá ao fundo
e serão debalde os esforços para o
fazer flutuar.
Está, de certa maneira,
descontente?
Sim, mas também encontro sinais
de franco progresso de mentalidades e de prioridades. Dou um
exemplo: o atual Presidente da
República vem apelando à consensualização alargada de estratégias
de longo prazo e à correspondente
estabilização das políticas públicas. Penso que vários meus sucessores também o pensaram, mas
não conseguiram alcançá-lo num
setor onde as divisões são profundas e as divergências cavadas.
O que poderá ajudar a “alcançar”
essa estabilidade?
Precisamos de um verdadeiro pacto educativo. Para isso, é
necessário trilhar três caminhos.
Primeiro: sair da grilheta fechada
das forças político-partidárias, que
não devem dispor do monopólio
da intervenção pública em matéria
formativa e educacional, convocando para a mesma a sociedade
civil e livremente organizada,
sendo certo que caberá sempre
àquelas forças político-partidárias,
em democracia, a última palavra
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na deliberação de se avançar ou
não com cada medida de política.
O segundo caminho é avaliar sistemática e seriamente, mediante
o recurso a entidades idóneas nacionais, estrangeiras e multilaterais - a política pública antes
de propor a sua extinção ou de
promover a respetiva modificação,
assim privilegiando a tomada de
decisões politicamente informadas
e cientificamente fundamentadas.
E finalmente...?
Debater alargadamente, sem
descanso e com uma intensa
participação dos meios de comunicação social, todos os temas,
sem preconceito nem tabu, por
forma a generalizar, por um lado,
a consciência democrática do bem
público educacional e, por outro, a
necessidade de definir estratégias
de fundo, suprapartidárias não
sujeitas às flutuações associadas a
naturais alternâncias conjunturais.
Estará aqui em jogo o espessamento
cultural dos nossos frágeis alicerces
democráticos, cujo fortalecimento,
e robustez, assentará inevitavelmente na generalização do debate
cívico e civilizado, previamente ao
exercício do voto popular.

DO TRABALHO À FAMÍLIA

Como sabemos - e aqui se vê -,
continua muito atento às questões
da Educação. De que forma a
‘trabalha’ hoje em dia?
Estou aposentado, mas mantenho
uma considerável atividade de
natureza voluntária, filantrópica e
pro bono nas diversas frentes em que
desenvolvi funções profissionais ao
longo dos anos - desde 1968, ano
em que fui contratado, como avençado à hora, no saudoso Gabinete
de Estudos e Planeamento da Ação
Educativa (GEPAE), e junto de
entidades que valorizam os saberes
acumulados a partir da reflexão
crítica exercida sobre o corpus de
experiência pessoal e profissional.
Está ligado a projetos de
investigação, a nível nacional e
internacional?
Sim. Designadamente, em projetos
de inclusão educativa como a
EPIS (a cujo Conselho Científico
me orgulho de pertencer desde
a primeira hora); o ProSucesso
na Região Autónoma dos Açores
(lançado há cerca de um ano); e o
projeto sobre jovens NEET (Not in
Employment, Education or Training)
em Portugal, em que redigi e consensualizei o respetivo texto final e
o lançamento de um projeto-piloto
de colaboração ativa entre pais e
professores, tendo como principal
objetivo a ajuda a crianças com
dificuldades de aprendizagem,
abrangendo escolas públicas de
diversas regiões.
E no plano internacional?
Sou presidente da Fundação Escola
Portuguesa de Macau, em regime
de voluntariado total desde a sua
instituição (faz 20 anos em 2018)
e que me exige muita dedicação.
Passo, no mínimo, entre quatro a

cinco meses por ano em Macau.
Além disso, dou apoio continuado ao governo de Timor-Leste,
designadamente no quadro
da implementação das Cartas
Educativas dos seus 13 distritos. E
faço parte do Conselho Editorial
do European Journal of Education,
cuja presidência cedi há cerca de
um ano, após mais de uma década
de exercício. Mandato durante o
qual conseguimos levar o Journal
Ao ranking superlativo das publicações científicas: ISI ThomsonReuters, WoS, Clarivate Analytics.
Já leva largos anos de intensa
atividade, mas não parece pensar
em parar…
Estou aposentado há nove anos.
Tenho aprendido o preço da difícil
travagem de um camião TIR que se
desloca numa auto-estrada a alta
velocidade. Venho procurando alijar a
carga ao longo dos anos, até por imperativo médico de minorar os efeitos
devastadores da doença neurológica crónica e degenerativa que me
assaltou. Mas o assédio não diminui,
designadamente para conferências,
palestras e seminários, o que exige
grande firmeza na resistência à resposta mais fácil que é a anuência.
Há algum projeto seu que gostasse
de vir ainda a realizar?
Sim. É um plano ambicioso, que
entretenho há muitas décadas, de
terminar uma boa dezena de livros
que estão já totalmente formatados
na minha cabeça. Espero, isso sim,
ter a possibilidade, a prazo curto,
de gozar ainda das faculdades
mentais e físicas, e da disponibilidade de tempo necessárias.
Entre as ocupações profissionais e
a vida familiar, como passa os seus
dias?
Quando estou em Portugal, procuro
dedicar o essencial dos dias à família, nomeadamente aos netos - a
minha ‘sobremesa da vida’ -, que
me iluminam o período de ocaso de
uma vida frenética. São hoje 13 netos
(em breve, 14 se tudo correr como se
espera) e nove filhos (dos quais dois
vivem ainda connosco, constituindo
um complemento essencial à ‘solidão’ em que a minha mulher e eu
nos vemos lançados), cinco outros
em Portugal e dois no continente
americano (com quatro netos à
distância com os quais ‘skypamos’
praticamente todos os dias). Além
de duas noras e quatro genros que,
para mim, vieram tão só engrossar o
pelotão dos filhos. À família soma-se
uma intensa atividade de exercícios
quotidianos, diurnos, a que me
submeto por imperativos de saúde.
Restam-me as noites para trabalhar
(período naturalmente mais sossegado e propício à reflexão e à escrita,
até de poemas...), o que faz com que
durma muito pouco. Enquanto viajo
e trabalho pelo estrangeiro, procuro
compensar os períodos de intenso
desgaste emocional provocado pelas
saudades do núcleo familiar, e dos
amigos que muito prezo, com visitas
a filhos (e netos) que vivem no
estrangeiro.J
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Perfil dos Alunos para o Século XXI

O Parecer do CNE

Dedicamos o tema da última edição do JL/Educação ao documento Perfil
dos Alunos para o Século XXI/ Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, com uma entrevista com Guilherme d’Oliveira Martins, que
presidiu à comissão que o elaborou, e textos a seu propósito de Ana Maria
Bettencourt e de 15 Associações de Professores - sobre matéria com o
mesmo tema conexa escrevendo ainda Paulo Guinote. Voltamos agora a
ele, publicando parte do Parecer sobre o referido documento, incluindo a
totalidade das “Recomendações”, do Conselho Nacional da Educação (CNE).
O parecer, de que foram relatores os conselheiros Álvaro Almeida dos Santos
e João Paulo Arriegas Correia Leal, foi aprovado pelas cerca de três dezenas
de membros do CNE, com três abstenções, na sua reunião do passado dia 19
PERTINÊNCIA E OPORTUNIDADE

O documento “Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória”
constitui um referencial estruturante para a educação escolar dos
próximos anos. O alargamento
recente da escolaridade obrigatória
para 12 anos obriga a repensar as
suas finalidades, o currículo e os
processos de ensino e aprendizagem.
Para além da sua pertinência, assinala-se a sua utilidade,
já reclamada em oportunidades
anteriores, inclusivamente no seio
do CNE. Por exemplo, na síntese
que abre o relatório do Debate
Nacional sobre Educação é referido
que: “(…) importa recolher os contributos deste Debate em ordem
a redefinir os perfis de saberes e
competências a adquirir por todos
no termo dos principais ciclos de
estudo, bem como os instrumentos
da respetiva aferição e avaliação”.
Ao longo do referido documento
por diversas vezes é mencionada
a necessidade de referenciais de
competências: “Para tanto, será
necessário alargar as vias científicas, tecnológicas e profissionais
do ensino secundário, no que
respeita à definição de referenciais
de competências e às qualificações
baseadas em competências, …”
e enumera mesmo as competências básicas necessárias que todos
os jovens portugueses deveriam
alcançar, ainda que por percursos
educativos diferenciados e mais
adequados a cada situação educativa especial.
Pelo exposto, importa ainda
sublinhar a oportunidade do seu
aparecimento e da discussão que
suscita, recuperando e reclamando
novas formas de organização e desenvolvimento curricular nas escolas. No entanto, o documento só
fará sentido se ocorrer uma efetiva
apropriação das suas linhas de ação
pelas e nas escolas. Nos princípios e fundamentos, o documento

MARCOS BORGA
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“

O documento só fará
sentido se ocorrer uma
efetiva apropriação
das suas linhas de ação
pelas e nas escolas
adota um enquadramento teórico
que esteve na base da elaboração
do “Currículo Nacional do Ensino
Básico- Competências Essenciais”,
de 2001, que viria a ser revogado
dez anos mais tarde. A quantidade
e a qualidade das reflexões e dos
contributos produzidos precedendo a sua elaboração e no decurso
da sua aplicação, a partir dos anos
finais da década de 90, justificam a
sua inclusão na reflexão acerca da
temática.
Entendemos que esta reflexão
não se esgota, ao nível do CNE,
com a aprovação do presente parecer, porquanto as condições para
a sua operacionalização, incluindo

as implicações organizativas, de
formação dos professores e gestão
curricular deverão ser objeto de
análise e debate futuros.
Dada a diversidade de conceitos
utilizada no Perfil, seria importante
que um documento desta natureza introduzisse a fundamentação
que lhe está subjacente e utilizasse
uma linguagem tão clara quanto
possível, considerando a variedade
de públicos a que se destina.

ANCORAGEM DE UM PERFIL

Na sua essência, um perfil é uma
descrição ou relato em que se faz a
traços rápidos o retrato moral e/ou
físico de uma pessoa. Sendo grande
a variedade de públicos e trajetos
existentes na nossa escola e pretendendo este documento enquadrar a sua totalidade, o termo perfil
poderá induzir a uma interpretação diversa da pretendida. Como
se afirma no próprio documento
em análise, “A referência a um
perfil não visa, porém, qualquer
tentativa uniformizadora, mas sim
criar um quadro de referência que
pressuponha a liberdade, a responsabilidade, a valorização do traba-
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lho, a consciência de si próprio, a
inserção familiar e comunitária e a
participação na sociedade que nos
rodeia”. Neste sentido, poder-se-ia optar pelo termo “Referenciais”
ou “Quadro de Referência”.
Apesar de declarar a preferência
por um quadro referencial e a rejeição de uma tentativa uniformizadora, na página 7 defende-se que “o
perfil dos alunos no final da escolaridade obrigatória estabelece uma
visão de escola e um compromisso
da escola, constituindo-se para a
sociedade em geral um guia que
enuncia os princípios fundamentais
em que assenta uma educação que
se quer inclusiva”. Será legítimo
interrogar se a visão proposta
não deveria ter mais suporte na
LBSE. Muito embora os princípios
enunciados no documento não
contrariem os formulados naquela
Lei, seria pertinente evidenciar a
articulação entre aqueles princípios
e a resposta que este documento
oferece perante a extensão da escolaridade obrigatória.

“

PRINCÍPIOS E VISÃO

Os princípios enunciados no documento, que subjazem ao trabalho
de natureza curricular, estabelecem
um quadro referencial que procura responder ao caráter complexo
e imprevisível que carateriza a
sociedade atual. O rápido desenvolvimento e ubiquidade das tecnologias de informação e comunicação
tende a redefinir, sucessivamente,
as fronteiras das possibilidades educativas. Por outro lado, a fragmentação curricular, em que a lógica
disciplinar é ainda muito acentuada, exige um esforço de procura de
equilíbrios, condições formativas e
organizacionais para que as metodologias de ação se orientem para
as práticas pedagógicas e didáticas
adequadas às finalidades enunciadas. Entende-se, por isso, que
o conteúdo do documento poderá
produzir um efeito estruturante que
ultrapassa o âmbito de um simples
referencial orientador de processos
de ensino e aprendizagem. (...)
Entende-se desejável que a
operacionalização do perfil garanta
o equilíbrio entre os princípios
enunciados e as finalidades propostas, de forma a proporcionar
estabilidade para o desenvolvimento de uma matriz de conhecimentos, capacidades, valores e
atitudes, que não estabeleça uma
relação de hierarquia entre si,
assegurando que todos contribuam
para a formação do jovem. Nesta
linha, salienta-se a importância de
reconhecer que constitui missão
da escola a valorização do saber e a
promoção da curiosidade intelectual dos alunos.

COMPETÊNCIAS-CHAVE E
REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

O documento do grupo de trabalho desenvolve-se em torno de
um conjunto de competências-chave, que sustentam a definição
de um perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória, competências essas que têm estado
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presentes em algumas reformas
curriculares do século passado.
As notas de rodapé 1 e 2 desse
documento dão conta de algumas referências internacionais,
entendidas como documentos
enquadradores. Estas referências evidenciam a influência
das perspetivas educativas da
União Europeia e sobretudo da
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico
(OCDE) na elaboração do documento, tendo sido incorporados
diversos aspetos. (...)
Apresenta um referencial
estabelecido em dez categorias,
número superior ao de outros
referenciais internacionais conhecidos, pelo se sugere um esforço
de conjugação de algumas das
competências-chave. A título de
exemplo, sugere-se que as competências-chave “consciência e
domínio do corpo” e “bem-estar
e saúde” poderiam ser integradas
numa única competência-chave.
Merece destaque que no ponto 5
(competências-chave) se defenda que os sistemas têm vindo a
evoluir no sentido de desenvolver
“competências – mobilizadoras de
conhecimentos, de capacidades e
de atitudes” que permitam uma
efetiva ação humana.
De entre os grandes desafios que se colocam ao cidadão
do século XXI, a preservação do
ambiente surge como necessidade
de salvaguarda da equidade entre
gerações, assente num modelo de
desenvolvimento sustentável. Por
outro lado, educar para a liberdade, para a responsabilidade, para o
respeito para com o outro associam-se à ideia de educação para a
sustentabilidade. Implicam a ação
colaborativa para o bem comum e
“(…) com vista à construção de um
futuro sustentável”. O documento inclui-os nos seus princípios e

As mudanças
no sistema têm
surgido como
acontecimentos, com
avanços e recuos
e sem tempo para
consolidação.
O documento
poderá constituir o
princípio da reversão
dessa tendência

explicita-os, depois, nas competências-chave.
As aptidões e conhecimentos
considerados fundamentais para o
século XXI nos países-membros da
OCDE, de acordo com o trabalho
21st Century skills and competences
for new millennium learners in OECD
countries, são variadas e incluem,
entre outras, criatividade/inovação, pensamento crítico, resolução
de problemas, tomada de decisão,
comunicação, colaboração, literacia
no uso e acesso à informação,
investigação e pesquisa, literacia
mediática, cidadania digital, operações e conceitos em TIC, flexibilidade e adaptabilidade, iniciativa e
auto-orientação, produtividade, e
liderança e responsabilidade. (...)

ESCOLA E PARCEIROS
EDUCATIVOS

Ao longo de todo o documento em
análise, o enfoque é colocado na
escola. Apenas de modo pontual,
no Prefácio, são referidos outros
parceiros igualmente importantes
para a formação dos alunos como
pessoas autónomas e responsáveis e
cidadãos ativos, como por exemplo a família. A inclusão de outros
atores (família, parceiros sociais) na
vida escolar, designadamente nos
órgãos de administração e gestão,
tem constituído uma opção dos
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tempos mais recentes. Não será,
portanto, de menosprezar a sua
importância como parceiros igualmente relevantes para a consecução
dos referenciais educacionais que se
apresentam no documento e que,
em nosso entender, não se esgota
na educação escolar.
Nenhuma abordagem teórica
prescreve ações concretas a realizar
em sala de aula. Porém, um quadro
teórico consistente orienta as opções
dos decisores políticos e a planificação das atividades letivas. A
aprendizagem ocorre num quadro
situacional, num dado contexto,
ativamente construído através da
negociação social. Nesse sentido,
poder-se-á, igualmente afirmar
que as aprendizagens não ocorrem
exclusivamente nas salas de aula e
não se limitam à educação escolar: a
família, o clube desportivo, a igreja,
o grupo recreativo, os grupos de
referência, entre outros, constituem
locus de aprendizagem.

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

No ponto que remete para implicações
práticas (ponto 6), relevam-se ações
relacionadas com a atividade docente,
que se consideram determinantes para
o desenvolvimento do perfil do aluno.
Não obstante elas comportarem alterações de abordagem e gestão curricular, não pretendemos afirmar que tal
implique a necessidade de recuperar
a solução das áreas curriculares não
disciplinares (Área de Projeto, Estudo
Acompanhado, Formação Cívica),
apesar da contribuição valiosa que estas exerceram para a formação cívica,
humanística e científica dos alunos,
enquanto vigoraram.
Existem, atualmente, exemplos de soluções organizacionais que favorecem o trabalho
colaborativo dos professores, em
projetos específicos ou no âmbito
de modelos de ensino por "equipas ou por turmas contíguas". O
Parecer n° 3/2016 do CNE salienta
que este modelo de organização
permite "o desenvolvimento de
projetos de gestão integrada do
currículo e a formação prévia
de equipas multidisciplinares
de professores. Este modelo tem
dado provas da sua eficácia,
requer uma mobilização da direção, das lideranças intermédias
e de equipas docentes, pois tem
profundas implicações no modo
de organização da atividade
semanal" (p. 14). (...)
A operacionalização do “perfil de
competências” implica a adoção de
uma abordagem pedagógica interdisciplinar, que não se coaduna com
a prevalência de uma lógica disciplinar acentuada. Por isso, entende-se
que será necessário realizar um
esforço para se encontrarem equilíbrios e condições formativas e organizacionais para que as metodologias
de ação se orientem para práticas
pedagógicas e didáticas adequadas
às finalidades enunciadas.
As mudanças no sistema têm
frequentemente surgido como acontecimentos, com avanços e recuos
e sem tempo para consolidação. O
documento em análise poderá cons-

J

tituir o princípio da reversão dessa
tendência, uma vez que desafia
todo o conjunto da nossa estrutura educacional, constituindo uma
referência orientadora das políticas
educativas. A sua operacionalização
implica alterações curriculares e de
funcionamento das escolas, que se
pretendem graduais, sustentadas
e duradouras. Para além do enunciado, a formação de professores,
a definição do nível de autonomia
das escolas, designadamente na
constituição de turmas ou grupos
de alunos, tempos e espaços, assim
como o acesso ao ensino superior,
encontram-se entre as implicações
práticas que o documento suscita.
(...)
Em linha com o exposto ao
longo deste texto, em face de um
documento ambicioso como aquele
que se analisa, serão de ponderar
as consequências do mesmo. A um
novo perfil de aluno deverão corresponder um novo perfil de escola
e um novo perfil de professor.

RECOMENDAÇÕES

Na sequência da análise feita, o
Conselho Nacional de Educação
recomenda que:
1. Seja explicitada a fundamentação que está subjacente à diversidade conceptual utilizada no Perfil
de forma a reduzir ambiguidades.
2. Tal como indicado no Perfil,
seja reforçada a importância dos
princípios e valores, como fundamento para a construção de linhas
orientadoras. Esta importância é
por demais crucial num mundo
em rápida e constante mudança. Nestas condições, os valores
funcionam como âncoras que se
pretendem mais resilientes que o
próprio conhecimento ou as competências adquiridas.
3. Seja referido de forma mais
enfática o papel relevante que
outros parceiros sociais assumem,
em conjunto com a escola, na
formação de pessoas autónomas e
responsáveis e cidadãos ativos. Os
locais de aprendizagem que talham
a pessoa e o cidadão que se quer
no final da escolaridade obrigatória são variados, e contribuem de
maneira decisiva na formação e no
sucesso da escolarização do aluno.
4. Seja explicitada a cultura
científica e humanística como
competência-chave do “pensamento crítico e pensamento criativo”, introduzindo-a no descritor
operativo, com a seguinte redação:
convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensar
criticamente.
5. Sejam ponderadas as implicações do documento na organização
do sistema educativo, nomeadamente ao nível do currículo, das
práticas pedagógicas e da formação
inicial e contínua dos professores.
6. As consequentes alterações
curriculares que o Perfil suscita
sejam efetuadas de forma gradual e
progressiva, sem descurar a necessária monitorização e o respetivo
acompanhamento.J
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EDUCAÇÃO E MEMÓRIA
Paulo Guinote

Ao passar mais um aniversário
sobre a revolução de Abril de 1974,
na área da Educação algumas
das suas conquistas tornaram-se
uma espécie de anátema para a
generalidade dos governantes
de passagem pelo Ministério da
Educação, como se fossem um
resquício incómodo de um tempo
cuja memória se pretende apagar.
A chamada “gestão democrática das escolas”, é expressão que
hoje desperta horrores, pesadelos, suores frios a muita gente e
que a quem a recupera merece
uma variedade de qualificativos
considerados pouco abonatórios.
Com todas as suas limitações,
nascidas do contexto histórico em
que se afirmou, esse modelo tinha
princípios que privilegiavam
um exercício da gestão escolar a
partir das bases do corpo docente, a escolha democrática das
chefias e um processo de tomada
partilhada de decisões. Como
todos os modelos, nem sempre
a sua prática esteve à altura da
bondade e virtude dos princípios enunciados, mas foi ele que
possibilitou uma transição para a
democracia do modelo hierarquizado e baseado em nomeações de
confiança política do Estado Novo
e, em simultâneo, acompanhar
um processo de massificação e
alargamento da escolaridade básica na segunda metade dos anos
70 e anos 80 do século XX.
Com o refluxo dos tempos e a
ascensão de um novo conjunto de
teorias sobre a gestão da administração pública nas últimas
décadas do século XX, passou a
considerar-se que esse modelo
era um arcaísmo, característico
de um ultrapassado tempo revolucionário, em que a coletivização
do poder e a colegialidade do
funcionamento das escolas promoveria a desresponsabilização
individual do desempenho.
Ao período áureo da gestão
democrática das escolas, muitos
especialistas, políticos e articulistas de ocasião (com estes três
estatutos em configuração variável) gostam de associar um tempo
de caos, desordem e desmandos
imensos. Chegam a associá-lo a
um período de “crise”, como se
o atraso educativo nacional não
fosse uma praga bem mais antiga.
Como as coisas eram, eu lembro-me, pois atravessei esses anos
como aluno numa zona bastante
agitada do ponto de vista social
e político. E observei e conheço
com alguma proximidade as coi-

LUÍS BARRA

Liberdade para ensinar a Liberdade

sas boas (integração progressiva
de centenas de milhar de alunos
antes excluídos de uma escolaridade além da primária, quantos
deles provenientes dos Palop) e
más (a instabilidade e escassa formação de parte do corpo docente
que foi necessário recrutar de
forma acelerada). O que estranho
é que agora me sinto rodeado,
no caso das pessoas que escrevem sobre estes temas, quase em
exclusivo por gente que ou não se
lembra de nada ou se lembra de
forma muito seletiva, seja porque
não viveu nada disso, seja porque
do que viveu já se esqueceu da sua
parcela de responsabilidade nas
asneiras e só retém as próprias
virtudes.
Ao longo das últimas décadas,
foram muitos destes convenientes desmemoriados que tiveram
o poder de decidir e limitar, de
modo progressivo, a democracia
interna das escolas, alegadamente
em defesa de uma maior “eficácia” da gestão e da “responsabilização” dos agentes educativos
pelo desempenho das “organizações escolares” ou como agora se
designam na nova linguagem dos
tempos, as “unidades de gestão”.
Em 1998, com o decreto-lei n.º
115-A/98 seria criado um novo
“regime de autonomia, administração e gestão” das escolas que,
para além de consagrar a existência de um novo órgão (Assembleia
de Escola), permitia a escolha entre o modelo colegial/democrático
existente de gestão e um modelo
unipessoal. Mantinha, no entanto, a prática da eleição “aberta”
dos representantes dos professores no Conselho Pedagógico.

“

A chamada ‘gestão
democrática das
escolas’, com todas
as suas limitações,
tinha princípios que
privilegiavam um
exercício da gestão
escolar a partir
das bases do corpo
docente, a escolha
democrática das
chefias e um processo
de tomada partilhada
de decisões

Embora o número de escolas que
escolheram esse modelo “alternativo” ao colegial fosse escasso, em
2008 (decreto-lei n.º 75/2008, de
22 de abril) os decisores políticos
decidiram extinguir por completo o modelo dominante – que
mantinha a “gestão democrática
das escolas” – e tornar único e
obrigatório o modelo de gestão
centralizada num diretor, com
uma série de consequências internas nas escolas como a escolha
das chefias intermédias (coordenações de departamento, de
ano ou de estabelecimento), que
acabaram de vez com os restos
de vida democrática nas escolas. Apesar de se atribuírem ao
novo Conselho Geral funções de

“orientação estratégica”, todos
os procedimentos se destinaram
a tornar o diretor como o “rosto”
da escola e, de forma implícita,
o elo individual de uma cadeia
hierárquica destinada a assegurar
a implementação domesticada de
todas as diretrizes emanadas pela
tutela.
Quase dez anos depois, apesar
de alterações cosméticas na forma
de escolher as chefias intermédias, o modelo permanece único,
sem coragem para se recuperar a
possibilidade de uma “alternativa” colegial. Isto mesmo com um
governo apoiado, e a equipa da
Educação muito em particular,
por forças políticas que durante
anos se afirmaram firmes inimigas do modelo de gestão unipessoal. Só que, são os mandamentos
da real politik, tal oposição se
esfumou quase por completo
quando as condições para a afirmar se reuniram.
Para se ensinar a Liberdade,
para se desenvolver nos alunos,
futuros cidadãos, uma consciência cívica e o gosto por uma
Liberdade que vá além da expressão dos egoísmos particulares, individuais ou de grupo, nada como
vivê-la no quotidiano diário. É
de senso comum e um lugar-comum afirmar que a melhor escola
para a Liberdade é demonstrar o
seu funcionamento para além da
teorização abstrata.
Como Michael Apple já escrevia em 1993 (Official Knowledge
– Democratic Education in a
Conservative Age), “em vez de
nos movermos na direção de uma
maior autonomia, em demasiadas
instâncias, a vida diária dos professores nas salas de aula em muitas nações tem-se tornado mais
controlada, mais sujeita a lógicas
administrativas que buscam
apertar as rédeas nos processos de
ensino e do currículo. O desenvolvimento docente, cooperação
e empoderamento podem ser o
tema, mas a centralização, a padronização e a racionalização são
as tendências mais fortes” (pp.
118-119). E esta é a situação que
vivemos, com a completa manipulação e distorção da linguagem
que se aplica na justificação de
medidas que promovem o contrário do que afirmam. O “reforço
da autonomia” das escolas surge
a legitimar a transferência de
competências para instâncias
externas, a “descentralização”
das políticas educativas significa
a sua recentralização local, com

esvaziamento do poder de decisão
dos órgãos de gestão escolar, a
“estabilidade do corpo docente” aparece a cada concurso que
precariza e proletariza mais as
condições do trabalho docente, o
“sucesso” é a palavra-chave em
todas medidas que se limitam a
alterar os padrões usados para o
definir e a “proximidade” da gestão das escolas traduz-se por uma
maior distância entre o centro
que decide e aqueles que fazem o
quotidiano nas salas de aula e nos
restantes espaços escolares.
Compreendo que nas escolas
não são apenas os professores a
necessitar de se sentirem livres
e autónomos mas parece-me de
senso comum, que se isso não
acontecer, dificilmente tudo
o resto poderá experimentar
uma verdadeira Liberdade.
Regressando a Apple, em
Educação como em outras atividades o “planeamento passou a
ser feito pela gestão e não pelos
trabalhadores [e] as consequências disto têm sido profundas”
(p. 120). A primeira é a separação completa entre a conceção
e a execução das medidas, com
a atomização das funções a um
ponto que leva quem executa (o
professor) a estar desligado de
todo o processo de decisão sobre
o que faz; a segunda é a desqualificação (deskilling) decorrente
da perda de controlo sobre o
próprio trabalho e a redução do
professor a mero executor e peça
de uma engrenagem mecanizada.
Governos sucessivos, dominados por forças políticas tidas
por alternativas, nada mudaram
numa situação em que a liberdade
e autonomia dos professores foram cuidadosamente destruídas,
assim como a democracia no funcionamento interno das escolas
foi transformada numa vaga memória. Defender a Liberdade para
as escolas escolherem a sua forma
de organização interna é algo que
recupera valores que agora, infelizmente, parecem incómodos da
Direita à Esquerda na Educação.
Seria um bom exemplo para demonstrarem que ainda acreditam
no que Abril trouxe ao nosso país,
mas tudo o que está em desenvolvimento na área da Educação
aponta no sentido inverso. Com
a colaboração, nem que seja com
simulacros de oposição, de quase
todos aqueles que a cada momento
se afirmam herdeiros dos valores
de Abril. J
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INQUIETAÇÕES
PEDAGÓGICAS

Educação para a Cidadania
A Educação para a Cidadania tem sido uma preocupação recorrente do sistema educativo português. Como objetivo da educação de todos parece
consensual: quem não estará de acordo em educar
para formar cidadãos conscientes, responsáveis
e democráticos? Quem não estará de acordo em
formar pessoas capazes de compreender os outros,

sobretudo tendo em conta o mundo de hoje, de
outras culturas? Mas a sua concretização tem
encontrado obstáculos e dificuldades várias que
não têm permitido uma prática com continuidade.
Alguns estudos recentes têm procurado conhecer
escolas que visam concretizar a educação para a
cidadania e as formas – diferentes - como o fazem.

O artigo que seguidamente se apresenta decorre de um trabalho feito por Inês Costa Pereira,
no âmbito de um mestrado em Cidadania Ambiental e Participação, na Universidade Aberta
e cuja dissertação foi realizada sob orientação
de Ana Paula Martinho e Ulisses Azeiteiro,
profs. da Universidade Aberta.

Escolas diferentes, cidadãos diferentes?
Inês Costa-PereIra, ana Paula
MartInho e ulIsses azeIteIro
¶ Escolas diferentes com formas diferentes de abordar as questões de cidadania formam cidadãos diferentes? A
consciência do papel que cada cidadão
tem no mundo - no seu mundo e no
mundo de todos - é avassaladora. É a
força motriz para a mudança efetiva
dos comportamentos individuais e de
grupo e tem que ser trabalhada desde
cedo. As escolas têm um papel muito
importante na forma como os alunos
apreendem as questões de cidadania,
e a inexistência de uma estratégia
comum na sua abordagem levou à
questão chave do estudo que agora
apresentamos - Será que diferentes
abordagens à cidadania nas escolas
conduzem à formação de diferentes cidadãos? Fomos estudar quatro
escolas particulares com diferentes
metodogias de ensino. Aplicámos
um inquérito por questionário aos
alunos dos 3º e 4º anos, construído
com base em entrevistas feitas aos
coordenadores pedagógicos de 1º CEB
e aos professores titulares das turmas
em estudo. Tanto nas entrevistas
como nos inquéritos por questionário analisaram-se separadamente as
abordagens às componentes ético
moral e sociopolítica da cidadania e à
cidadania ambiental.
A partir do artigo de João Reis ("Cidadania na Escola: Desafio e Compromisso", 2000), consideramos existirem
duas componentes nas competências
da cidadania: a ético moral e a sociopolítica. A componente ético moral
compreendendo as competências relacionadas com a responsabilidade social
e moral, imprescindíveis na formação
do cidadão como agente moral, tendo
em conta os direitos humanos (abertura a outras culturas, respeito pelas
diferenças). A componente sociopolítica compreendendo as competências
relacionadas com a participação na vida
pública (na comunidade) e a literacia
política. Tendo ainda em conta que uma
das formas mais recorrentes nas escolas

de se abordarem as questões de cidadania é através da educação ambiental,
introduzimos no estudo a cidadania
ambiental.
Sobre a componente sociopolítica,
foram colocadas questões que procuraram compreender a forma como os
alunos, na escola, se relacionavam com
a comunidade local, com a comunidade
educativa, e o papel que consideraram
ter em contexto de sala de aula, com os
colegas e com os professores. Sobre a
componente ético moral, as questões
procuraram compreender a forma
como os alunos se posicionam relativamente às pessoas que vivem situações
difíceis e que, na escola, procuraram ajudar em projetos e atividades.
Também a forma como os alunos se
posicionaram relativamente a colegas
de diferentes culturas ou com dificuldades de aprendizagem. As questões sobre
cidadania ambiental procuraram compreender a forma como os alunos se
posicionavam em relação ao ambiente,
como o viviam diariamente na escola e
como procuraram a sua proteção.

Das quatro escolas estudadas uma
solicitou o anonimato - Escola X. As
principais características e palavras
chave consideradas como idenficativas destas escolas apresentam-se na
Tabela1.
Refletindo sobre os resultados apurados… Devemos ter em conta que um
cidadão numa sociedade democrática é
aquele que consegue ultrapassar os seus
interesses pessoais comprometendo-se
com o bem estar do grupo/comunidade a que pertence. Na Torre, apesar
da particicipação ativa dos alunos ser
forte, alguns demonstraram pouca
capacidade de colocar o bem estar de
todos em primeiro lugar. Por outro
lado, no colégio do Bom Sucesso, os
alunos habituados desde o pré-escolar
a participar em projetos de cariz social,
demonstraram preocupação com o
bem estar dos outros – mas com uma
postura pouco participativa na sala de
aula e na escola.
Uma vez que o bem estar (comunhão entre felicidade pessoal, conhecimento e princípios) e a cidadania

andam a par, devemos considerar as
crianças como stakeholders ambientais.
Sobre este tema, salientamos, a titulo de
exemplo, que nenhuma das escolas tinha aderido ao programa "Eco-escolas
– uma metodologia participativa" que
procura melhorar a postura ambiental
das escolas, envolvendo a comunidade
escolar e local.
A participação ativa das crianças nos
processos de tomada de decisão é limitada pela falta de acesso que as crianças
têm à informação, pela dificuldade
que têm em compreender a linguagem
utilizada, pelas barreiras institucionais
e estruturais criadas, pelas deficiências
existentes no sistemas de educação
e principalmente pela postura dos
adultos face às crianças – que fazem por
elas e não com elas. É imperativo que as
crianças cresçam participando.
Sabemos que a formação profissional dos professores deve ser fundamentada nos princípios da cidadania
democrática. Nesse sentido, e porque
a formação é um processo contínuo,
propomos neste estudo que tanto no
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Colégio do Bom Sucesso como na Escola
X se implementem sessões de filosofia
para crianças, frequentadas por alunos
e professores. Estas sessões incluem as
componentes ético-moral e sociopolítica da cidadania.
Os princípios mais importantes para
o desenvolvimento das competências
para o séc. XXI são: o respeito pela
dignidade humana (base de qualquer
relação), a cortesia (permite que as
relações aconteçam e que os princípios
se transmitam), a lealdade, a responsabilidade ética, a prudência, a moderação, a coragem, a verdade, o humor
e o voluntariado. Salientamos que o
Colégio do Bom Sucesso se rege pelo
principio dominicano da Verdade e que
nas quatro escolas se realizavam ações
de voluntariado. Não podemos esquecer a importância da excelência moral
e do desenvolvimento dos princípios,
pois são estes que dão sentido à vida,
permitindo que os cidadãos se possam
sentir realizados e felizes.
Podemos concluir que a cidadania ambiental pode ser o movimento
agregador (o meio privilegiado),
envolvendo a escola, a família e a
comunidade local. As três componentes
da cidadania devem ser trabalhadas
de forma integrada – a componente
ético moral fornecendo as bases (os
princípios) essenciais para formação
integral de um cidadão e a componente
sociopolítica as ferramentas (capacidade de interagir proactivamente com
a comunidade educativa/local). Assim
caminhamos para o exercício pleno de
cidadania.
Partindo do principio que devemos ser cidadãos detentores de uma
consciência global, mas focado no local,
que as ações a implementar devem ser
articuladas, atuais, podemos procurar
aplicá-las aos "17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU" que
devem ser atingidos até 2030.
Assim poderíamos, por exemplo, no
âmbito do ODS 10 (que procura reduzir
a desigualdade dentro e entre países),
procurar estratégias para reduzir as desigualdades sentidas pelos alunos com
necessidades especiais ou provenientes
de outras culturas. Ou, relativamente
ao ODS12 (que procura a produção e um
consumo sustentáveis), trabalhar no
sentido de uma construção conjunta de
um plano de proteção do ambiente nas
escolas. Por fim, e pegando nos 17 ODS
(que procura parcerias para a implementação de projetos), criar hábitos de
participação nos alunos, habituando-os desde cedo a pensar em parcerias
locais, que poderão tornar-se globais.J
* Inês Costa Pereira é gestora de Ciência no
ICAAM, Universidade de Évora, e mestre em Cidadania Ambiental e Participação, Universidade
Aberta (UA); Ana Paula Martinho é profª auxiliar
no Departamento de Ciências e Tecnologia da
UA; Ulisses Azeiteiro é prof. associado, com
agregação, no Departamento de Biologia da
Universidade de Aveiro

links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com
inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt
www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas
www.youtube.com/user/inquietPedagogicas
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‘Miúdos a Votos’

A verdadeira festa dos livros

MÁRIO JOÃO

MÁRIO JOÃO

Mais de 55 666 alunos votaram em “Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?”. A iniciativa da
VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares não poderia ter acabado de melhor maneira: a
cerimónia de divulgação dos resultados foi uma verdadeira festa

Livros mesmo fixes? Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, encerrou a cerimónia, apresentada por dois alunos de Seia, Gabriel e Ana Rita, e que contou com a
participação de dezenas de escolas, entre as quais a Jacinto Correia, de Lagoa

Cláudia lobo
Ao princípio da tarde da última quinta-feira, 20, o auditório
da Escola Vergílio Ferreira, em
Lisboa, era pequeno para albergar tanta energia. Cerca de 250
alunos vindos de muitos pontos
do País – desde Guimarães a Lagoa, no Algarve – procuravam
um sítio para se sentarem na
plateia onde já se encontravam
os escritores António Torrado,
David Machado, Luísa Ducla
Soares e Pedro Seromenho, e
representantes da Comissão

Nacional de Eleições, da Pordata
e do Plano Nacional de Leitura, entre muitos convidados. A
divulgação dos resultados das
eleições de Miúdos a Votos: quais
os livros mais fixes?, que se realizara a 17 de março, ainda não
tinha começado e já se sentia no
ar o clima de festa.
A cerimónia final desta iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de
Bibliotecas Escolares, que conta
com o apoio da Comissão Nacional
de Eleições, da Pordata (responsável pela contagem dos votos),
do Plano Nacional de Leitura e da
Rádio Miúdos, começara logo de

manhã. O secretário de Estado
da Educação, João Costa, visitou
as barraquinhas de campanha
montadas pela Escola Ribeiro de
Carvalho, do Cacém, que tentaram convencê-lo de que Teatro às
Três Pancadas, de António Torrado, O Diário de um Banana, de
Jeff Kiney, e Tubarão na Banheira,
de David Machado, eram os livros
mais “fixes” para os alunos do 1.º
Ciclo. Já no auditório, entrevistado
por alunos de uma escola, confessaria a sua preferência pelo livro
de David Machado e transmitiria à
audiência o seu entusiasmo: “Esta
é uma excelente ideia, para a qual

a VISÃO Júnior nos desafiou, que
liga duas coisas muito importantes nas nossas vidas. Os livros (a
felicidade de termos muitos livros
para ler) e a liberdade (a liberdade
de podermos escolher). Livros e
liberdade andam ligados – não é
por acaso que ditadores, ao longo
da História, têm mandado queimar livros. E também não é por
acaso que o final desta iniciativa
se realiza próximo do Dia Mundial
do Livro e do Dia da Liberdade.”
Foi com total liberdade que 55
666 alunos do ensino básico (do
1.º ao 9º ano), pertencentes a 308
escolas, participaram nas eleições

nacionais de Miúdos a Votos: quais
os livros mais fixes?. Depois de uma
campanha eleitoral muito participada - “a manifestação que me
recebeu à porta era mais aguerrida do que muitas das que estão à
porta do Ministério da Educação”,
brincou João Costa -, os alunos
organizaram, com a ajuda dos
professores, os cadernos eleitorais, as mesas de voto, a votação e
o escrutínio, seguindo as regras da
lei eleitoral.
Os níveis de participação foram
surpreendentes. Do total de alunos
matriculados no 1º ciclo, 4% votaram em Miúdos a Votos; no 2º ciclo,
foram 7,7% e no 3º ciclo 4,7 por
cento. Na zona centro do País, por
exemplo, a taxa de votação no 2º
ciclo atingiu os 17,2 por cento. Com
um número de votos que poderia
eleger quase dois deputados à
Assembleia da República, Miúdos a
Votos registou taxas de abstenção
menores do que as eleições legislativas de 2015 (44,1% nas legislativas “contra” 42,7% em Miúdos a
Votos) e do que as presidenciais de
2016 (51,3%), segundo a informação tratada pela Pordata.
Dos livros mais votados (ver
dados em caixa), há um grande
vencedor, O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, eleito no
1º e no 2º ciclos. O tema que mais
comoveu os alunos do 7º ao 9º ano
foi a II Guerra Mundial: O Rapaz do
Pijama às Riscas, de John Boyne,
e O Diário de Anne Frank estão no
“top três”.
Conseguindo recriar o ambiente vivido nas escolas durante
a campanha eleitoral, a cerimónia terminou em festa, animada
pelas palavras de Francisco Pedro
Balsemão, CEO da Impresa (que
sublinhou que um dos papéis
importantes da imprensa é dar voz
às pessoas), e do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
que não poupou elogios. “Este foi
um dia verdadeiramente de festa.
Esta iniciativa conseguiu, de facto,
trocar o processo eleitoral por
miúdos, desde a constituição de
listas até à votação, passando pela
importância das cedências e das
coligações.”J

Os mais votados

“Miúdos a Votos” obteve um total de 55 666 votos de alunos dos três ciclos de ensino. Eis a percentagem dos “top 3”
1.º CICLO

O Principezinho
Antoine SaintExupéry
7,2%

Porque é que os Animais
Não Conduzem?
Pedro Seromenho
6,8%

2.º CICLO

Tubarão na Banheira
David Machado
6,4%

O Principezinho
Antoine SaintExupéry
5,8%

Avozinha Gangster
David Walliams
14,3%

3.º CICLO

Harry Potter e a
Pedra Filosofial
de J. K. Rowling
5,9%

A Culpa é das
Estrelas
John Green
13,1%

O Diário de Anne
Frank
Anne Frank
8,4%

O Rapaz do Pijama
às Riscas
John Boyne
7,7%
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Quando pequena, Marvão era
o meu paraíso e refúgio. Era aí
que eu vivia com intensidade
os afetos que iam construindo a
minha vida. Era aí que eu queria
permanecer para sempre, para
eternizar os dias felizes, infinitos
no olhar da criança extasiada
perante esse mundo primordial.
Em contínuo regresso ao alto
do monte granítico, esmagada
pela paisagem selvagem e
ancestral e pela luz que domina a
pequena vila, pairando tranquila
sobre as suas casas e gentes,
surpreendo-me mais uma vez
pelo inesperado do convite para
a rubrica “autorretrato de um
professor”. Que chegou da forma
mais cordial, tão ao jeito da nossa
maneira de ser, depois de uma
conversa fortuita, num almoço do
aniversário de um amigo.
Mas, após a aceitação,
chegam a estupefação, a dúvida,
o entusiasmo, e, sobretudo, a
grande questão: porquê o convite?
não fiz nada de relevante, sou
uma professora absolutamente
anónima, que tenho eu para dizer
que interesse os outros?
Creio que é justamente por
isso que o convite se fez, dar voz
aos milhares de professores que,
por esse país fora, muitos em
condições que não desejamos aos
nossos piores inimigos, continuam
a exercer esta profissão com a
decência suprema, sempre com
o objetivo de elevar os miúdos e
jovens a um patamar maior, de
tornar as suas vidas mais dignas e
nobres.
Finda a escola primária em
Marvão, rumei a Portalegre que,
ficando a 20 e poucos quilómetros,
ficava na verdade no outro lado do
mundo. Uma distância que todos
os que fizeram o liceu antes do 25
de Abril sabem do que falo: um
liceu em cada capital de distrito
acolhia todos os “desalojados” da
região, obrigando-os a arrendarem
quartos em pensões de estudantes
ou casas particulares, uma vez
que os transportes públicos não
eram diários e os privava assim do
convívio com a família.
Eu tive a sorte de ir para casa
dos meus avós, onde os afetos
estavam assegurados. Mas as
idas a Marvão encarava-as como
o regresso ao ventre materno. E
eram mesmo.
No liceu, tive direito a
professores admiráveis que ainda
hoje recordo como pilares da
minha formação. E é destes que
vale a pena falar, não dos outros
que nos tratavam desumanamente,
professando uma espécie de
“filosofia pedagógica” em que
assentava o Estado Novo.
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Maria Eugénia Alves

A vida como a pensámos
Adiante. Regressando aos bons,
a professora de Português dos
3º, 4º e 5º anos do liceu foi uma
das responsáveis pela escolha
do curso que viria a seguir.
Contudo, já antes, logo no 1º
ano, eu tinha decidido a minha
vida profissional, sem hesitação:
professora de português e francês.
Foi esta a vontade aos dez anos,
e continuou até hoje. Não sei se
foi a teimosia ou a convicção que
determinaram a escolha, sei que
nunca me arrependi dela, mesmo
em situações de maior enfado
ou ansiedade ou cansaço. Este
percurso já assistiu, naturalmente,
a tudo: festas e pesares, alegrias e
sofrimento, sol e tormenta. É assim
que crescemos e nos construímos
no que somos.
Acabado o liceu, entrei no
curso de Filologia Românica, na
Faculdade de Letras de Lisboa,
onde tive a sorte de ser aluna
de alguns dos melhores, e de
viver já uma faculdade livre de
pensamento, acabado que estava
a tirania ditatorial. Foi uma
experiência fulcral para a minha
formação, crescer com o debate
de ideias, os valores veiculados, as
cumplicidades geradas, a partilha
contínua, que fizeram desses cinco
anos um ciclo de vida que nunca
pôde ser apagado ou esquecido. Foi
uma vida que ali se viveu em tão
pouco tempo.
Mas era preciso iniciar outra
fase, a do exercício da profissão.
Metia medo, sim. Quando entrei
pela primeira vez numa sala de
aula do Liceu de Gil Vicente,
em Lisboa, aqueles miúdos do
8º ano pareciam-me gigantes
terríveis que se conluiavam para
me fazerem as piores tormentas.
E os alunos das turmas do curso
noturno também não me davam
descanso, muito mais velhos que
eu, querendo terminar o ensino
secundário, fazendo um esforço
incrível para estarem ali depois de
um dia de trabalho. Exigiam muito
e eu dava tudo o que tinha. Um
deles, desconfiado da juventude
da professora, ia verificar
posteriormente se o que eu dizia
sobre Os Lusíadas estava no lugar
certo…
Depois veio o estágio
pedagógico, dois anos em
exercício na mesma escola,
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Maria Eugénia Alves,
60 anos, licenciada em
Filologia Românica pela
Faculdade de Letras
da Universidade de
Lisboa, é professora na
Escola Secundária José
Afonso, de Loures. Antes,
ensinou designadamente
no Liceu Gil Vicente,
em Lisboa, e foi leitora
na Universidade de
Toulouse, em França

a Josefa d’Óbidos, com cinco
colegas extraordinários, e uma
delegada de Português que,
sendo a exigência personificada,
conseguiu que o grupo desse
o máximo. Foi outro tempo de
eleição, a Escola tornou-se a nossa
segunda casa, numa partilha de
conhecimentos e afetos que gerou
uma dinâmica incrível, sempre

a pensarmos no que íamos fazer
a seguir. Com energia a rodos,
acreditávamos que mudaríamos o
mundo com a nossa prática letiva.
Não terá sido assim, mas acredito
que nalguns ficou o bichinho da
literatura. E mesmo que tenha
sido apenas um, já valeu a pena.
Dez anos depois, apareceu-me
outro desafio, o do concurso
de leitores para dar aulas numa
universidade estrangeira. Fiz o
curso durante cerca de dois meses,
com aulas sobre várias matérias,
que iam da literatura à arquitetura
e urbanismo, nas instalações do
Centro de Estudos Judiciários.
Passadas as provas, o (à época)
ICALP pôs-me à disposição as
Universidades de Toulouse e de
Montpellier para desempenhar as
funções de leitora. Não conhecendo
nenhuma das duas, optei por
Toulouse, baseada no único critério
da existência de aeroporto (na
altura), onde estive quatro anos.
Nessa época, já era mãe de
uma menina de três anos que
ficou em Portugal nesse primeiro
período letivo, pois eu tinha
de tratar da logística antes de a
levar comigo. Foi tremendo, esse
tempo. Perguntava-me todos
os dias onde raio tinha a cabeça
quando tomei uma decisão
tão radical para todos os meus
familiares próximos, filha e pais.
Tempo de profunda solidão e
desamparo. Mesmo com a sorte
de ter sido muito bem acolhida no
departamento de Português da
Faculdade de Letras.
A experiência inicial não foi a
melhor, eu tinha de dar aulas em
francês sobre História e Cultura,
ou de tradução em laboratório.
Parecia-me que o leitor devia ser
utilizado para ensinar a língua e
a literatura do seu país, e no ano
seguinte já consegui isso, fazendo
inclusive os programas da minha
lecionação. Tive a felicidade de
ter aí duas parceiras inexcedíveis,
nas minhas colegas leitoras, em
que construímos um território de
afetos tão genuínos, baseados na
cumplicidade do afastamento do
país, que ficou para a vida e até
para além dela, infelizmente num
dos casos. O objetivo primário
era a divulgação cultural do país
e conseguimos, com o apoio
do Instituto Camões, levar à
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faculdade escritores como Lídia
Jorge, e trazer a Lisboa alunos para
o curso de Verão da Faculdade
de Letras. Quando regressavam
a Toulouse, iam maravilhados
e só falavam em vir viver para
Portugal.
Foram quatro anos de
experiência pedagógica muito
diferente da que conhecia até
então, e que exigia uma nova
entrega. Olhava para aqueles
alunos e espantava-me com a
postura tão diferente dos nossos,
mais rígidos, de participação
escassa e de ausência de gestos
espontâneos, sossegados nos seus
lugares, exigindo a aula clássica
da ordem magister dixit. Mas
descobria-lhes no fundo dos olhos
a vontade de saber mais sobre
Portugal e essa cultura quase
“exótica” que desvendavam, pouco
a pouco, com prazer.
Paralelamente, fiz um mestrado
(Diplôme d’Études Approfondies)
sobre um dos meus poetas
preferidos, cuja tese teve o título
Appogée et déclin d’Eros dans la
poésie d’Eugénio de Andrade, que
contribuiu para me apegar ainda
mais à poesia, uma das minhas
duradouras paixões.
Foi um tempo de descobertas
recíprocas, estabelecendo um
marco importante na minha
atividade profissional, de tal modo
que ainda hoje faço a fronteira
entre o antes-de-Toulouse e o
depois-de-Toulouse, terra que
passei a chamar minha. Quanto
aos pesares iniciais, foram
rapidamente ultrapassados e
abracei naquela cidade toda uma
vontade de mostrar Portugal como
um espaço de cultura essencial na
Europa e no mundo.
Relativamente à menina de três
anos que me acompanhou nesta
aventura europeia, deslumbrada e
inquieta, tornou-se em quatro anos
uma pessoinha bilingue, aberta ao
mundo multicultural que a rodeou
na infância.
Depois-de-Toulouse, há 23
anos, a escola onde me fixei, a
atual José Afonso, em Loures,
deu-me a possibilidade de atingir
a maioridade na profissão, em
que alunos se tornaram amigos e
colegas se tornaram família.
Nos últimos três anos decidi
passar para o ensino noturno,
o que me levou a uma realidade
avassaladora: um ‘público’ que,
por razões várias, não acabou os
estudos secundários e que agarra
a última oportunidade de o fazer,
com determinação e disciplina. A
coragem que é preciso ter, depois
de um dia de trabalho, para se
sentar na carteira de uma sala de
aula até à meia-noite!
Que dizer desta profissão?
É, talvez, ter a sorte de poder
inquietar, de abrir o caminho
do sonho e de ter a capacidade
de trazer à luz o que há de mais
positivo na alma humana.
Raramente a vida acontece como
a pensámos, mas no que respeita
à profissão, calhou-me acontecer
aquilo que pensei.J
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