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O fotógrafo acidental na Culturgest Uma “tentativa de mapear o uso crítico 
e conceptual da fotografia por artistas visuais” na exposição O fotógrafo aci-
dental: serialismo e experimentação em Portugal (1968-1980), comissariada 

por Delfim Sardo, que se inaugura a 19, na galeria 1 
da Culturgest, Lisboa. Apresentam-se obras de Al-
berto Carneiro, Ângelo de Sousa, Ernesto de Sousa, 
Helena Almeida, Fernando Calhau, José Barrias, 
Jorge Molder, Julião Sarmento e Vítor Pomar. Na 

galeria 2, vai estar patente, paralelamente, uma mostra da coleção da CGD, 
com trabalhos do mesmo período, noutros suportes, desses artistas, a que 
se acrescentam outros marcantes como Eduardo Batarda, Álvaro Lapa, Joa-
quim Rodrigo, João Vieira, Pires Vieira ou Noronha da Costa.
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 “Divulgar o trabalho dos museus” e “conquistar novos públi-
cos” são os principais objetivos do Dia Internacional dos Museus, 
criado pelo ICOM – Conselho Internacional dos Museus, cuja 
organização, em Portugal, está a cargo da Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC). Quem o diz é Paula Silva, diretora da 
DGPC, que fala ao JL da iniciativa a decorrer no próximo dia 18, 
em 87 dos 149 espaços da rede portuguesa de museus.

Jornal de Letras: Museus e histórias controversas: dizer o 
indizível em museus é o tema deste ano. O que permitirá 
explorar? 
Paula Silva: Uma série de diálogos entre os museus e a sociedade 
sobre temas tão difíceis como a crise dos refugiados ou a escrava-
tura. Num momento particularmente crítico como o que a Europa 
está a atravessar, faz todo o sentido um tema como este que, no 
fundo, convida a uma reflexão para além do discurso museoló-
gico. Em Portugal, os museus captaram 
muito bem a ideia, nalguns casos pegan-
do em questões do passado que têm toda 
a pertinência nos dias de hoje.

Como por exemplo?
Em Lisboa, há uma série de atividades em 
torno do tema da escravatura, nomeada-
mente no Museu Nacional de Arqueologia, 
que apresentará a exposição Navio 
Negreiro Navio Tumbeiro e terá sessões de 
leitura. Haverá também 'testemunhos' da 
escravatura negra na coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, 
com visitas guiadas e percursos orientados. O Museu do Barroso 
organizará conferências sobre imigração clandestina e as suas me-
mórias. O Municipal de Coimbra evocará a Inquisição. São apenas 
alguns exemplos das cerca de 600 atividades que vão ocupar os 87 
museus que aderiram ao Dia Internacional e à Noite dos Museus, em 
44 concelhos do país.      

Como tem sido a adesão do público?
Muito positiva. No ano passado, a Noite dos Museus teve uma 
afluência de público fantástica. Fizemos uma parceria com a 
Volkswagen, passe a publicidade, que disponibilizou carrinhas 
de nove lugares para transportar as pessoas de uns museus para 
os outros. Isso fez com que passássemos de dez mil visitantes, 
em 2015, para 45 mil, em 2016, o que representa uma subida na 
ordem dos 300 por cento. Este ano vamos manter essa parceria e 
melhorar os percursos, por isso prevemos um aumento do número 
de visitantes e estamos certos de que vai ser uma noite incrível. 

No seu entender, qual a importância de iniciativas como estas?
São muito relevantes para a divulgação da rede portuguesa 
de museus e monumentos da Direção-Geral do Património 
Cultural. Além disso, são dias de comemoração e em que 
aproveitamos a efeméride para inaugurações. Aliás, vamos ter 
uma semana completíssima. No dia 17, abrimos a exposição A 
Cidade Global (que esteve no Museu Nacional de Arte Antiga) no 
Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. A 18, no próprio Dia 
Internacional dos Museus, inauguramos a exposição do Vaticano 
no Museu Nacional de Arte Antiga. No dia 19, apresentamos 
finalmente o novo projeto museológico do Museu dos Coches. 
Este é, para nós, um passo muito importante no sentido de 
'completar' um grande edifício que queremos que continue a ser 
um forte motivo de atração, nomeadamente para os turistas. E 
no dia 20, temos a Noite dos Museus. Não podíamos estar mais 
satisfeitos.J CAROLINA FREITAS

Paula Silva 
Um dia para ‘habitar’ 

os museus

PULMÕES E PIANOS 
NO THEATRO CIRCO
 
Rufus Wainwright, Wim 
Mertens e Douglas Dare são 
alguns dos destaques da 1.ª 
edição do Respira! - O Piano 
como Pulmão, que anima o 
Theatro Circo de Braga este 
mês. O britânico Dare abre 
a programação a 12, numa 
estreia em Portugal. No dia 
seguinte, o músico belga 
Wim Mertens apresenta 
também um espetáculo a 
solo, com o tríptico Cran Aux 
Oeufs. A 20, apresentam-se 
Chris Hooson com o pianista 
francês Quentin Sirjacq, a 
interpretar canções do seu 
novo disco, Wintersong, 
registo de uma série de con-
certos realizados no Japão. 
A fechar o festival, o cabe-
ça-de-cartaz, o cantor-com-
positor nova-iorquino Rufus 
Wainwright, a 31.

RUI CARDOSO 
MARTINS PRÉMIO APE
 
Rui Cardoso Martins irá 
receber a 25, o Prémio de 
Literatura Crónica e disper-
sos literários, da Associação 
Portuguesa de Escritores 
(APE), patrocinado pela 
Câmara Municipal de Loulé, 
em cujo salão nobre irá de-
correr a cerimónia. O escritor 
e jornalista foi distinguido 
pelo livro Levante-se o réu, 
da Tinta-da-China, por um 
júri constituído por Carlos 
Albino Guerreiro, Isabel 
Cristina Mateus e Luísa 
Mellid-Franco, que destacou 
a “capacidade original de 
definir em poucos traços per-
sonagens e situações que se 
constituem como parábolas 
da natureza humana,  denun-
ciando um olhar cúmplice e 
afectivo no espaço inesperado 
de um tribunal”.

A MORTE DO ARTISTA, 
REVISTA LITERÁRIA
 
A Morte do Artista, uma 
nova “revista literária de 
periodicidade eventual”, 
é lançada a 13, às 16 e 30, 
na Biblioteca Camões, 
em Lisboa. O primeiro 
número, com edição de 
Carina Bernardo, integra 
textos inéditos de Mário 
de Carvalho, Fernanda 
Cunha, Firmino Bernardo, 
João Eduardo Ferreira, 
Manuel Halpern, Alfredo 
Cameirão, Carlos Bessa, 
Pedro Castro Henriques 
e Natália Constâncio. As 
ilustrações são de André 
Ruivo e o grafismo de Paulo 
Romão Brás. Na sessão de 
lançamento será entregue 
um prémio ao escritor 
Mário de Carvalho e haverá 
leituras encenadas a partir 
de textos da revista.

MIGRAÇÕES  EM 
DEBATE  NO S. LUIZ
 
A conferência Migrações, 
integrada na programação 
de Lisboa Capital Ibero-
amerircana  de Cultura, 
realiza-se hoje, quarta-feira, 
10, entre as 15 e as 19h, no 
Teatro s. Luiz.
Para debater algumas das 
questões que se prendem 
com os fluxos migratórios 
históricos entre a Península 
Ibérica e a América Latina 
e vice-versa, vão estar 
presentes Maria Margarida 
Marques, Carlos Gómez 
Florentín , do Paraguai e a 
espanhola Berta Palou , que 
tem desenvolvido trabalho 
com jovens das comunidades 
imigrantes. Colaboração 
especial do artista e curador 
uruguaio Martin Craciun.  
A moderação é do comissário 
António Pinto Ribeiro. 

2 * destaque
› b r e v e  e nc o n t ro ‹
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¶ «Abel e Caim, os irmãos europeus» 
é o mote do 11º LeV - Literatura em 
Viagem, que regressa a Matosinhos 
entre os próximos dias 12 e 14 de 
maio, com a presença de mais de 20 
escritores, nacionais e internacio-
nais, para debater a ideia de Europa 
e as suas ligações com a literatura, 
a ciência ou a arquitetura. Carlos 
Fiolhais dá a conferência de abertura 
Einstein, viagens e literatura, a 12, às 
21 e 30. A 13, a discussão distri-
bui-se por cinco mesas: Chega de 
Shakespeare, é preciso reinventar o 
cânone?, com a canadiana Rachel 
Cusk e Tânia Ganho; Tempos difíceis 
– das páginas de Homero à Europa 
em desagregação, com Hélia Correia 
e Frederico Lourenço; New Voices, 
com Árpad Kollár, poeta sérvio a 
viver na Húngria, e Juana Adcock, 
poeta mexicana a residir na Escócia; 
Retratos de Siza, com o arquiteto 
Siza Vieira; e ainda uma entrevis-
ta de fundo a Rodrigo Guedes de 
Carvalho, dirigida por Tito Couto. 
O terceiro dia é marcado por outra 
entrevista de vida, desta feita ao 
autor britânico David Mitchell (por 
Pedro Vieira e Tito Couto), e por três 
painéis: Afinal o que é que a Europa 
tem de especial?, com Abraão Vicente 
e José Manuel Fajardo; Quantas 
mais nações cabem na Europa - um 
continente com várias expressões li-
terárias?, com Jesús Carrasco e Xávi 
Ayén; e Serão as notícias da morte da 
Europa exageradas? E da Literatura?, 
com Ana Margarida de Carvalho e 
João Tordo. Além dos debates, há 
encontros com os escritores nas 
escolas do concelho, exposições e 

Festivais literários de Norte a Sul

uma ilustração ao vivo, a cargo de 
Lord Mantraste.

Luandino Vieira 'abre' o 4º Festival 
Literário da Gardunha, dirigido por 
Margarida Gil dos Reis, que decorre 
de 18 a 21, no Fundão, Alpedrinha 
e outras localidades, com 31 escri-
tores de cinco nacionalidades. Com 
os temas "Viagem" e "Fronteiras", 
apresenta uma vasta programa-
ção que começa logo a 16 com as 
residências literárias de Afonso Cruz 
e Ana Margarida de Carvalho. A 18, 
destaque-se a conversa entre Manuel 
Alegre e Tiago Salazar; a mesa sobre 
Rubá’iyat Poemas do amor e do vinho, 
com Gonçalo Salvado e Manuel 
da Silva Ramos; e o concerto dos 
Somersault. A 19, uma agenda muito 
preenchida com intervenções de, 
entre outros, Nelson Motta, Cristina 
Branco, Afonso Cruz, Laborinho 
Lúcio, José Viale Moutinho, João de 
Melo, Manuel Alberto Valente, João 

Tordo, Joel Neto, Joana Bértholo, 
Maria João Cantinho, Miguel Manso, 
Vasco Gato, Raquel Nobre Guerra e 
Andrea Zamorano. Depois do jantar, 
o concerto de Cristina Branco com o 
Trio de Mário Laginha, a interpretar 
Chico Buarque. A 19, participam, en-
tre outros, Maria do Rosário Pedreira, 
Aldina Duarte, João Morgado, Carlos 
Mendes de Sousa, Helder Macedo, 
Eric Nepomuceno, Ana Margarida de 
Carvalho, Gustavo Rubim, Alexandre 
Andrade e Margarida Vale de Gato. 

A Sul, o Festival Literário 
Internacional de Querença, no con-
celho de Loulé, que decorre de 12 a 14, 
homenageia Teresa Rita Lopes, com 
intervenções de Manuel Alegre, Carlos 
Brito, Catherine Dumas, entre outros. 
E em Tavira, de 10 a 14, acontece A 
Palavra entre as Artes – FaPA 2017, 
com conferências de, entre outros, 
Annabela Rita, Fernando Figueirinhas, 
Rui Soares e Laura Carlos.J

Frederico Lourenço, Hélia Correia e Helder Macedo

 Pensar as ligações com as imagens e as formas, a 
relação com a produção e divlgação da arte em Portugal 
na celebração do Dia da Língua, a 18, é o propósito do 
colóquio Voix aux images! (faire et penser l’art en por-
tugais), que se realiza no Centro Gulbenkian, em Paris. 
Uma iniciativa conjunta com a Embaixada Portuguesa e o 
Centro cultural Camões, naquela cidade.

Uma das participantes no encontro, a coreógrafa Vera 
Mantero irá fazer a comunicação Caminhos cruzados 
: dança, música, voz, escultura, desenho. Bernardo 
Pinto de Almeida, Sandra Vieira Jurgens, Emília Tavares 
e Margarida Medeiros e Filipa Lowndes Vicente vão 
apresentar os seus mais recentes livros, nas áreas, 
respectivamente, das artes plásticas, da instalação e 
performance e da fotografia, seguindo-se debates. As 
mesas-redondas serão coordenadas pelos filósofos Teresa 
de Castro e Jacinto Lageiras, docentes em Paris, que se 
dedicam às questões da estética e da arte contemporânea.  
José Albergaria e Marc Lenot , um observador da cultura 
cportuguesa, são outros conferencistas.

Os galeristas Bernard Bouche e Rue Freire, João 
Pinharanda, adido cultural e diretor do Centro Cultural 
Camões e Miguel Magalhães, diretor do Centro 
Gulbenkian de Paris, Por seu lado, irão debater Como se 
programa e se difunde em português? A fechar a jornada, 

Língua e arte 
portuguesas em Paris

será exibido o filme Durante o fim, de João Trabulo, sobre 
a escultura de Rui Chafes. J

Clotilde Rosa:
estreia mundial

 No próximo domingo, 14, a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa, sob direção do 
maestro cazaquistanês Alan Buribayev, 
vai apresentar em primeira audição 
mundial a obra Paisagem Interior, de 
Clotilde Rosa. Concluída em 2000, a 
partir duma encomenda realizada no 
ano anterior pela Secretaria de Estado 
da Cultura, esta peça sinfónica é des-

crita pela compositora como “uma reflexão sobre a interio-
ridade da minha vivência como compositora, como artista, 
mas também como mulher e como mãe”. Clotilde Rosa, que 
completa amanhã, 11, 87 anos, foi harpista, pedagoga e esteve 
ligada, com Jorge Peixinho, à criação do Grupo de Música 
Contemporânea de Lisboa, em 1970, iniciando a sua activida-
de como compositora poucos anos depois. A estreia desta sua 
obra esquecida será no Grande Auditório do Centro Cultural 
de Belém, às 17h, inserida num programa que inclui também 
a Sinfonia nº 6, de Tchaikovsky, e o Concerto para clarinete e 
orquestra, de Mozart, em que vai ser solista Horácio Ferreira, 
vencedor do Prémio Jovens Músicos 2014. J
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Alguns leitores poderão surpreender-se com o rele-
vo - tema com 11 páginas e capa - nesta edição dada 
a Fátima. E, pelo menos de quando em vez, uma 
publicação surpreender os seus leitores, até é bom. 
Não creio, no entanto, que neste caso haja motivo 
para grande surpresa. Fátima, o “fenómeno Fátima”, 

está em grande destaque, e quase permanente debate, na realidade 
pátria, desde há exatamente um século, pois assinalam-se no sábado, 
13,  os cem anos da primeira das “Aparições” de Nossa Senhora aos 
três “pastorinhos”. E enquanto Fátima foi crescendo, na devoção e 
no imaginário populares, o 13 de Maio foi crescendo como o dia da 
grande peregrinação que ali leva centenas de milhares de fiéis de todo 
o país e do estrangeiro. 

Já ali estiveram dois Papas, Paulo VI em 1967 e João Paulo II por 
duas vezes, em 1982 e 1991 - tendo então o número de peregrinos e a 
repercussão do acontecimento aumentado muito. Ora, este ano, além 
da efeméride dar mais relevância e significado a Fátima, também aí 
estará o Papa, o terceiro, para celebrar o centenário e "canonizar" 
dois dos três "pastorinhos", os irmãos Francisco e Jacinta Marto. 
Assim, para mais sendo Francisco, que pela primeira vez vem a 
Portugal, um Papa que soube justamente merecer o maior respeito e 
a grande simpatia, ou até admiração, mesmo da generalidade dos não 
católicos, 'tudo' se multiplica... 

Neste contexto, é natural que Fátima esteja mais do que na ordem 
do dia e, além do mais,  tenham agora sido editado numerosos livros 
sobre o que é e não é, o que representou e representa. Ou seja: já não 
tanto as histórias dos três “pastorinhos”, Francisco, Jacinta e, sobre-
tudo, a prima Lúcia, não tanto essas e outras histórias, mas livros so-
bre diferentes aspetos e problemáticas, do campo teológico e da fé ao 

histórico, sociológico e político. 
Tudo, em geral, já fora e longe 
do primarismo de certas versões 
ou conceções outrora correntes, 
e dominantes, quer por impre-
paração ou simplismo, quer com 
objetivos manipulatórios. O que 
não exclui a sinceridade e au-
tenticidade de ‘correspondentes’ 
devoções, assentes numa fé que, 
sem nada de pejorativo, se pode 
considerar “cega”. 

Aliás, desde as "Aparições", 
agora muito mais apropria-
damente classificadas como 
"Visões", o que não faltaram 
foram controvérsias e polémicas 

a seu propósito. Até pelo aproveitamento político que desde os seus 
alvores, na I República, bem como na ditadura salazarista, de Fátima 
e seu fenómeno foi feito. Com muitas responsabilidades também da 
própria I República, pela forma como tratou a Igreja Católica - depois 
aliada "objetiva" da ditadura, através da sua hierarquia, com honro-
sas exceções, entre as quais avulta a do bispo do Porto, D. António 
Ferreira Gomes, forçado ao exílio por Salazar. Mas essa experiência 
"republicana" serviu ao menos, felizmente, para após o 25 de Abril 
não serem repetidos tais erros... 

Estou, porém, a entrar em territórios que não vêm agora para 
aqui. Quero apenas sublinhar que procuramos diversas abordagens 
para tratar o tema. E se aqueles livros recentemente publicados, ou a 
presença de Fátima na nossa literatura, em especial na ficção, eram 
assuntos obrigatórios, outros bastante diversos encontrará o leitor 
nesta edição. Com a qualidade que se procura no JL (tão presente, 
ainda neste nº, no nível e diversidade de colunistas e cronistas). E 
também com a diferença. Que começa logo na capa, com a assi-
natura de um artista, José Manuel Castanheira, arquiteto, pintor e 
extraordinário cenógrafo, com uma obra consagrada a nível nacional 
e internacional.J   

Fátima

“Fátima, o “fenómeno” 
Fátima, está em 
grande destaque, e 
quase permanente 
debate, em Portugal, 
há um século

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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nacionalidades, informa a 
organização. Segundo a qual 
o galardoado tem 35 anos 
e é brasileiro, natural de 
Corumbá de Goiás, a cerca 
de 100 kms. de Brasília. 
Foi ainda atribuída uma 
menção honrosa a Rafaela 
Nogueira Barbosa, 31 anos, 
do Rio de Janeiro. Diário de 
Cão será lançada em junho, 
na Feira do Livro de Lisboa, 
e distribuído pelo jornal 
Público. O júrifoi constituído 
por António Carlos Secchin 
(Brasil), Germano de Almeida 
(Cabo Verde), Inocência Mata 
(São Tomé e Príncipe), Isabel 
Alçada (Portugal), José Luís 
Mendonça (Angola), Pires 
Laranjeiro (Portugal), João 
Lourenço (Angola), João Pinto 
Sousa e Rui Ávila Lourido 
(coordenador cultural 
da UCCLA), tendo como 
consultor António Carlos 
Cortez. Recorde-se que na 
sua 1ª edição este prémio 
distinguiu o livro Era Uma 
Vez Um Homem, do português 
João Nuno Azambuja.J

carta do autor de Finisterra 

ao prof. brasileiro Benjamim 
Abdala Junior, e num texto 
de Carlos de Oliveira sobre o 
seu amigo, companheiro de 
geração e de Coimbra,  João 
José Cochofel, apresentado 
também por O. M. Silvestre. 

Prémio UCCLA 
para Thiago Braga

 Diário de Cão, de Thiago 
Rodrigues Braga, venceu 
a 2.ª edição do Prémio 
Literário UCCLA (União 
das Cidades Capitais de 
Língua Portugues), Novos 
Talentos, Novas Obras, 
destinado a distinguir 
uma obra inédita, no nosso 
idioma. Concorreram 
ao prémio 520 obras de 
autores (169 mulheres, 351 
homens) dos vários países 
lusófonos, e ainda de outras 

A ARCOlisboa 2017

 De 18 al 21 de maio vai decorrer 
a edição 2017 da ARCOlisboa, 
de novo na Cordoaria Nacional. 
A mostra terá a participação 
de de 58 galerias, das quais 
50 selecconadas pelo comité 
organizador, metade delas  
estrangeiras. Haverá uma nova 
secção, Opening, com mais oito 
galerías, novas galerias - isto 
é: com menos de seta anos de 
existência -, também nacionais 
e internacionais. O responsável 
pela escolha, nesta área, é  João 
Laia, o curador português, de 
36 anos, que tem trabalhado 
em vários países. Segundo a 
organização haverá obras quer 
de artistas já consagrados, 
como Erwin Wurm, José Pedro 
Croft, João Louro, Sergio Vega, 
Nathaniel Mellors e Carlos 
Garaicoa, quer de outros em 
ascensão, como Renato Leotta 
e Karlos Gil - e até peças dos 
grandes clássicos ontemporâ, 
como Picasso e Vieira da Silva.

Carlos de Oliveira
na Colóquio

 O nº 195, relativo aos 
meses de maio a agosto de 
2017, da revista Colóquio - 
Letras, da Fundação Calouste 
Gulbenkian, é dedicado, 
em toda a sua primeira 
parte ("núcleo principal" 
lhe chama o diretor, Nuno 
Júdice), a Carlos de Oliveira 
(CO), no momento em que 
está patente no Museu do 
Neorrealismo, em Vila 
Franca de Xira, até 29 de 
outubro, a exposição que 
lhe é dedicada, "CO: a parte 
submersa do iceberg". São 130 
páginas com muitos motivos 
de interesse, a começar pelo 
minucioso texto de análise 
inicial, a partir do arquivo ou 
espólio do poeta ali patente, 
da autoria de Osvaldo Manuel 
Silvestre, especialista da 
obra do poeta e comissário da 
exposição, e a terminar numa 

 Foi sempre opositor à ditadura, 
como estudante envolvido nas lu-
tas estudantis. Teve sempre, após 
o 25 de Abril, intervenção política 
ativa, em defesa do socialismo de-
mocrática, mas sem aparecer na 
primeira linha e nunca aceitando 
qualquer lugar - nem candidato a 
deputado foi. Era um dos gran-
des amigos, pessoal e político, de 
Jorge Sampaio, que sempre acom-
panhou e "aconselhou" e de que 
foi influente consultor enquanto 
Presidente da República, nos seus 
dois mandatos (como se pode ver 
na completa biografia de Sampaio 
de José Pedro Castanheira, que na 
última edição do Expresso lhe tra-
ça o percurso e o perfil). Escreveu 
nos jornais, chegou a ser diretor-
-adjunto de um deles, ligado ao 
PS, de que foi militante a partir 
de 1978 (uma vez mais entrando 
com Sampaio e outros "amigos", 
o grupo do GIS ou ex-MES), mas 
nos jornais e revistas se desta-
cando sobretudo como admirável 
cronista, a quem em 1990 foi 
atribuído o Prémio Gazeta desse 
género. 

Falamos de Nuno Brederode 
Santos, que morreu a 29 de 
abril, aos 73 anos, no Hospital 
dos Capuchos, em Lisboa, onde 
estava internado há duas sema-
nas. Há muito doente, embora 
ainda tivesses estado presente 

na apresentação do 2º volume 
daquela biografia de Sampaio, a 7 
de abril, um cancro no pâncreas, 
na sequência de outros anteriores, 
acabou por o vitimar. Nascido 
em Lisboa, a 14 de dezembro de 
1944, filho de Nuno Rodrigues dos 
Santos, um respeitado advogado, 
republicano, democrata e maçon, 
que foi um dos fundadores do 
PPD, a que chegou a presidir, e 
irmão da nossa prezada colabo-
radora Maria Emília Brederode 
Santos, professora e pedagoga, e 
de Fernando Brederode Santos, 

jornalista (já falecido), Nuno 
Brederode era licenciado pela 
Faculdade de Direito de Lisboa 
(de onde foi expulso por 30 
meses, depois da greve de 1962). 
Advogado, trabalhou no Instituto 
de Participações do Estado (IPE), 
cuja administração também in-
tegrou. Nos últimos 20 anos teve 
como companheira a grande atriz 
Maria do Céu Guerra.  

Unanimemente reconhecido 
pelas suas muitas qualidades, 
designadamente de inteligência, 
humor, capacidade de visão e 
análise, colaborou no Expresso, 
entre 1985 e 2001, e no Diário 
de Notícias, entre 2006 e 2009 - 
tendo, em 1990, a Relógio d'Água 
editado uma coletânea sua, Rumor 
Civil. Cavaco Silva foi um alvo 
predileto, sendo uma das suas 
mais 'faladas' crónicas a intitu-
lada "O Ornitorrinco". "Foi fácil 
tirar o homem de Boliqueime, mas 
agora ninguém consegue tirar 
Boliqueime do homem", escreveu. 

No entanto, o que é pouco 
sabido, e nunca tem sido referido, 
é que Nuno Brederode foi o autor, 
antes, numa época 'escaldante', no 
Verão Quente de 1975 e até depois 
do 25 de Nobembro, das magnífi-
cas crónicas, caricaturas 'gozadas' 
- mas muito sérias - da realidade 
político-militar de então, que em 
geral aparecerem com o antetítulo 
Notícias de Santo Esteban e que 
eram assinadas pelo "Nosso cor-
respondente em Rivera Dulce"...  
O funeral de Nuno Brederode 
Santos realizou-se a 1 demMaio, 
para o Cemiterio dos Prazeres, e 
nela, em nome dos seus amigos, 
falou Luís Filipe Castro Mendes 
(atual ministro da Cultura), que 
disse as palavras que publicamos 
em caixa. J

Nuno Brederode Santos
A morte do cronista

Nuno Brederode Santos

 Há quem prefira brilhar por 
detrás da sombra: o Nuno era 
uma luz assim, um feixe de 
lucidez a fazer-nos entender 
melhor a realidade do mundo 
por dentro de toda a paixão 
daqueles anos de oiro das nos-
sas vidas: a Revolução de Abril!
A ironia e a permanente vi-
gilância sobre todas as nossas 
exaltações durante aqueles 
anos de brasa não distanciaram 
nunca o Nuno do entusiasmo 
que nos movia, da vontade que 
partilhávamos, do ideal que 
desejávamos.
Eu, mais novo do que a sua 
geração, não deixei mes-
mo assim de acompanhar 
durante toda a minha vida 
este grupo amigo e solidário 
do qual serei até o benjamim. 
Nunca deixei assim de ter 
o privilégio de partilhar as 
análises do Nuno, as inquie-
tações do Nuno, a serena e 
implacável ironia do Nuno. E 
a insubstituível amizade.
Fazes-nos falta, Nuno! Muita 
falta! Contra todos os ornitor-
rincos! J LUÍS FILIPE CASTRO 
MENDES

Fazes-nos falta

 JOÃO PENALVA, exposição individual 

na Galeria Filomena Soares, Lisboa. Em 

simultâneo com Amar-te os ossos, de Igor 

Jesus. Inauguração amanhã, 11.

 

 JORGE SAMPAIO, conferência "A 

Europa e a paz no Mediterrâneo", a 15, às 

21h, no auditório de Serralves. Integrada 

no debate "O Mediterrâneo entre a guer-

ra e a democracia", moderado por Álvaro 

de Vasconcelos, ainda com a comuni-

cação da deputada tunisina Meherzia 

Labidi.

 

 JOÃO MARIA GUSMÃO E PEDRO 
PAIVA mostram trabalhos recentes na 

Fábrica Oliva,  S. João da Madeira. Até 30 

de julho.

 

 ANTÓNIO CABRITA E SÃO 
CASTRO, Workshop dança contemporâ-

nea, Shakespeare no corpo, a 20, no estúdio 

da companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, 

Viseu.

 

 PEDRO NEVES MARQUES mostra 

novos filmes e peças, em Aprender a viver 

com o inimigo, no Museu Berardo, Lisboa. 

Ao mesmo tempo, Ser e estar, vídeos da co-

leção do museu, de Vasco Araújo e Cristina 

Mateus, entre outros. Inaugura a 19.

 

 SANTO ANTÓNIO NA BANDA 
DESENHADA: pranchas originais de José 

Garcês e obras de Rafael Bordalo Pinheiro, 

Carlos Botelho, Filipe Abranches e João 

Paulo Cotrim, no Museu de Santo António.

 

 SUSANA ÁNÁGUA apresenta 

Desterro, no Museu do Chiado, Lisboa. 

Curadoria Celso Martins.

 

 MÁRIO VIEIRA DE CARVALHO, 

Adriana Crespo e Cláudia Fischer na 

apresentação de Contos musicais, de 

Wackenroder, Kleist e Hoffmann, edição 

Antígona. Lançamento, hoje, 10, 18h, 

Museu da Música, Lisboa.

 

 O JARDIM ZOOLÓGICO DE 
VIDRO, de Tennessee Williams, pelos 

Artistas Unidos, a 19, no Teatro Municipal 

Joaquim Benite, Almada. Encenação Jorge 

Silva Melo, com Vânia Rodrigues e João 

Pedro Mamede, entre outros.

 

 ANTÓNIO PEDRO FERREIRA, 

mostra de fotografia, Fátima 1979-2016, na 

Pequena Galeria, Lisboa. Inaugura amanhã, 

11, às 18,30h.

 

 A PLACE IN THE EAST, desenhos 

de Miguel Branco, Michael Huey (USA) e 

Wolfgang Wirth (AT), ambos a traba-

lhar em Viena, na galeria João Esteves 

de Oliveira, Lisboa. Os mesmos artistas 

apresentam, no Palácio Pombal, Absolute 

Duration, projeto criado para a Carpe Die 

Arte e Pesquisa.

 TRIUNFO DE SÃO MARTINHO, 

pelo Teatro da Rainha, a partir de Gil 

Vicente, a 12 e 13, às 21,30h, no Largo da 

Copa, nas Caldas da Rainha. 

›  b r e v e s ‹
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«O que é que isto
me faz lembrar?»

«O que será que o autor nos quer dizer? E por que razão se 

expressa desta forma?» Perguntas frequentes quando nos 

deparamos com algumas formas de arte como a literatura, 

ou em diálogos triviais do quotidiano. A estranheza chega-

-nos sempre em forma de pergunta que coloca em evidência 

comportamentos que observamos e nos causam inquietação 

por serem tão diferentes dos nossos. «Como se dissipa essa 

estranheza e esse desconforto intelectual?» Poderá a noção 

de estranheza, aparentemente inóspita, permitir revermos as 

nossa ideias sobre perceção e interpretação? Em Uma 

Aproximação à Estranheza, obra distinguida em 

2016 com o prémio de Ensaio INCM/Vasco Graça Moura, 

o ensaísta Frederico Pedreira dá-nos coordenadas indis- 

pensáveis para perceber o lugar da estranheza nos diferen-

tes jogos de linguagem, da crítica literária à literatura  

ou à filosofia. Uma edição da Imprensa Nacional.

www.incm.pt
www.facebook.com/INCM.Livros
prelo.incm.pt
editorial.apoiocliente@incm.pt

UM-APROXIMAMENTO-A-ESTRANHEZA-254x300_JL.indd   2 08/05/17   12:03
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›  Fát i m a  -  c e m  a no s  ‹
Data de 13 de maio de 1917 a primeira das "Aparições" de Nossa Senhora a três "pastorinhos" (agora mais 

apropriadamente qualificadas como suas "visões"), num obscuro lugar do concelho de Ourém, distrito de Leiria, 
hoje famoso em todo o mundo - Fátima. No centenário desse acontecimento, que progressivamente se transformou 
num fenómeno de grande importância em Portugal, com enormes implicações, repercussões e "aproveitamentos", a 
múltiplos níveis, dedicamos-lhe este Tema, com diversas abordagens, da teológica à literária, da que tem a ver com 

questões de identidade nacional à artística. Na última página, também nele integrado, o diário de Leonor Xavier, com o 
seu testemunho de crente que várias vezes fez, a pé, a peregrinação a Fátima. Onde, nos próximos dias 12 e 13, estará o 
Papa Francisco - sobre o qual saíram vários livros, a que em breve nos referiremos, enquanto nos textos de Miguel Real, 

Agripina Vieira e G. d'Oliveira Martins são recenseados muitos que sobre Fátima agora foram publicados     

O centenário das “aparições” de 
Fátima parece ter feito emergir não 
só várias e díspares explicações e 
posições relativamente ao fenóme-
no, como também várias interpre-
tações do que seja a fé cristã, mais 
especificamente, a fé católica, para 
não dizer evocações do que seja a 
relação de Fátima com a “portugali-
dade” ou com “a alma portuguesa”. 
Embora não pretenda aprofundar 
neste texto os estudos históricos 
existentes sobre o fenómeno, mas 
sim o enquadramento teológico da 
questão, é inescapável (também 
porque a teologia se exprime contex-
tualmente) mencionar a necessidade 
absoluta de enquadrar as “apari-
ções” no quadro da época, marcado 
por uma tensão real e palpável entre 

os governos da I República e a Igreja 
Católica, num país eminentemente 
rural, no qual a fome não era algo 
raro, mas sim muito frequente, e a I 
Guerra Mundial atingia as famílias 
portuguesas, ainda que os combates 
fossem fora do território. 

Aliás, ao enquadramento inicial 
do fenómeno vão-se associando 
outros contextos da História de 
Portugal e não só, como é sabido, 
nomeadamente no que diz respei-
to ao aproveitamento de Fátima 
para apoiar uma certa mentalidade 
“messiânica” ou “sebastianista” as-
sociada a Oliveira Salazar (que Lúcia 
indicaria, em 1945 – para grande 
enlevo do cardeal Cerejeira – ter sido 
escolhido por Deus para governar a 
Pátria, como se pode ler no estudo 
de José Barreto publicado no interes-
santíssimo livro de António Marujo 
e de Rui Paulo da Cruz intitulado A 
Senhora de Maio. Todas as perguntas 
sobre Fátima) e no que toca a uma 
cruzada anticomunista enunciada 
na célebre referência à insistência 
da Senhora de Fátima para que se 
rezasse pela “conversão da Rússia”, 
provocada também pelas terríveis 
perseguições do regime de Estaline 
aos cristãos, na União Soviética. 

Fátima terá sido também, como 
frei Bento Domingues costuma 
dizer, “o cais das lágrimas” dos 
portugueses emigrados e mobili-
zados para a guerra colonial (cf. A 
Religião dos Portugueses e entre-
vista no já citado livro A Senhora 
de Maio) – realidades de que não se 
podia falar em voz alta, mas sobre 
as quais se podia chorar num espaço 
sagrado, onde a religião parece um 
fenómeno em “autogestão”, isto 
é, uma realidade na qual padres e 
bispos não se fazem ouvir tão alto 
dentro do coração dos peregrinos 
como o seu grito de aflição ou as suas 
lágrimas de gratidão. E isto – citando 
novamente frei Bento Domingues – é 
o que Fátima tem de religioso: o que 
os peregrinos levam com eles – as 
suas vidas, as suas expectativas, as 
experiências difíceis. Vão à procura 
de quê? Do consolo materno num 
discurso eclesial demasiado mascu-
lino? De uma intervenção miracu-
losa para um acontecimento da sua 
vida que os confronta diretamente 
com o caráter por vezes insuporta-
velmente frágil da sua existência? 
Que gritos mudos lançam as massas 
que se reúnem na procissão das velas 
ou na procissão do adeus? Quem os 

ouvirá? Será a esta impotência ou 
sensação de pequenez que se refere 
quem menciona que Fátima exprime 
a alma dos portugueses? Onde 
ficam, nesta “alma”, os portugueses 
que não são católicos? E onde ficam 
os portugueses que são católicos e 
que não acreditam em Fátima?

O cardeal Joseph Ratzinger, 
então prefeito da Congregação para 
a Doutrina da Fé, no seu comentário 
escrito ao chamado “terceiro segre-

do de Fátima” (em junho de 2000), 
explicitou bem que ser católico não 
exige acreditar em Fátima (http://
www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20000626_
message-fatima_po.html). Porquê? 
Porque a Igreja Católica e a teolo-
gia distinguem entre aquilo que 
constitui uma “revelação privada” 
e aquilo que é “revelação públi-
ca”. Aliás, logo no início desta sua 
explicação, Ratzinger afirmava que 
o dito terceiro segredo deveria ter 
constituído uma grande “desilusão” 
para muitos, pois não foi “revelado 
nenhum grande mistério”, o “véu do 
futuro não se rasgou”. 

De facto, a mensagem de Jesus 
Cristo é a “revelação pública” que 
constitui o fundamento da fé cristã; 
isto é, nas palavras de Ratzinger, 
“a ação reveladora de Deus que 
se destina à humanidade inteira e 
está expressa literariamente nas 
duas partes da Bíblia: o Antigo e o 
Novo Testamento.” O conceito de 
“revelação privada”, por seu turno, 
aplica-se a “todas as visões e revela-
ções verificadas depois da conclusão 
do Novo Testamento”. E é neste 
contexto que Ratzinger coloca a 

A grande esperança 
é que Fátima inspire 
cada vez mais espaços 
de acolhimento dos 
que sofrem, espaços 
onde Jesus ressuscitado 
“aparece”, quando 
os crentes colocam 
em ato o que Jesus 
afirma como sinal de 
identificação com ele

o
Para uma leitura crítica

›
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 A maioria dos ensaios recentemente 
publicados sobre os acontecimentos 
de Fátima em 1917 insere-se na linha 
hermenêutica clássica dilemática 
e contraditória entre a (i) aceitação 
acrítica das Aparições, de que O Século 
de Fátima, de 2002, de João César das 
Neves, será talvez o máximo expoente, 
centrando e circunscrevendo abusiva-
mente a totalidade da história do século 
XX em Fátima, e (ii) a denúncia de uma 
maquinação interesseira da Igreja, de 
que Fátima $. A., de 2015, do padre 
Mário de Oliveira, será talvez o máximo 
expoente. Dois extremos hermenêuti-
cos que se tocam, fragilizando a posição 
de cada um.

Pela sua adesão incondicional a uma 
ou outra das duas posições antagónicas, 
prosseguem hoje com alguma ignorân-
cia histórica as polémicas republicanas 
entre os críticos de Fátima, sobretudo 
a crítica de manipulação da igreja 
feita por Tomás da Fonseca em Fátima 
(Cartas ao Cardeal Cerejeira), de 1955, 
e Na Cova dos Leões, de 1958, conti-
nuada por Simões Ilharco, em Fátima 
Desmascarada, de 1971, e os inúmeros 
defensores de Fátima provindos de um 
catolicismo conservador que via e vê 
em Fátima o “altar do mundo”. 

De um modo geral, mais do que 
pela investigação histórica e teológica, 
Fátima foi dominada, no século XX, 
pela querela ideológica, fundamenta-
da na adesão incondicional a crenças 
prévias, religiosas e/ou positivistas, 

nas quais, verdadeiramente, no campo 
das mentalidades, o cónego Nunes 
Formigão e o político republicano 
Tomás da Fonseca foram figuras de 
proa, e no campo institucional o par 
político Gonçalves Cerejeira/Estado 
Novo, que imprimiu o sentido histórico 
nacionalista e patrioteiro de Fátima 
como “altar do mundo”. Fátima cons-
tituiu a grande seta da igreja apontada 
ao coração do regime vigente, positi-

vista, jacobino, maçónico, carbonário, 
que responderá com a explosão da pri-
mitiva capelinha e a macaqueação de 
uma procissão em Santarém. A Igreja 
não criou Fátima, mas, até ao início da 
década de 1930, soube dela aproveitar-
-se de um modo discreto mas astuto, 
após o que a glorificou como símbolo 
messiânico de Portugal.

A fechar o século, e anunciando 
já o paradigma mental do seguinte, 

entre os seus membros historiadores 
profissionais laicos ou ateus.

ESGOTAMENTO DO PARADIGMA 
FATIMIANO DO SÉCULO XX
No final do século XX, o paradigma 
clássico fatimiano não era já inspirador 
e mobilizador ao nível hermenêutico, 
enfatizando as posições tradicio-
nais assentes em encarniçamentos 
ideológicos, de que porventura o 
livro de Geraldes Freire, O Segredo 
de Fátima. A Terceira Parte é sobre 
Portugal?, de1977, e as intervenções 
acríticas de João César das Neves são 

A maioria dos ensaios 
agora publicados 
insere-se na linha 
hermenêutica 
clássica dilemática e 
contraditória entre a 
aceitação acrítica das 
Aparições e a denúncia 
de uma maquinação 
interesseira da Igreja

“

foi publicado o estudo de Teixeira 
Fernandes, O Confronto de Ideologias na 
Segunda Década do Século XX. À Volta de 
Fátima, de 1999, bem como se iniciou 
a edição, por parte do Santuário, da 
Documentação Crítica de Fátima (1992, 
prosseguida até 2006), embora, la-
mentavelmente, de modo a evitar-se a 
suspeição de parcialidade na recolha de 
documentos, a comissão que preparou 
os documentos para edição não tivesse 

Miguel Real

Paradigmas interpretativos

perfeito modelo, bem como a indevida 
apropriação pelo Papa João Paulo II 
do terceiro segredo de Fátima. Não é 
de admirar que sacerdotes católicos 
lúcidos contestassem a versão oficial 
de Fátima, abrindo frechas na fortaleza 
ideológica: padre Mário de Oliveira de 
um modo violento (Fátima Nunca Mais, 
1999), padre Salvador Cabral (Fátima 
Nunca Mais Nem Nunca Menos, 2000), 
padre João de Oliveira Faria (Perguntas 

mensagem de Fátima: “O seu papel 
não é (...) ‘completar’ a Revelação 
definitiva de Cristo, mas ajudar a 
vivê-la mais plenamente numa de-
terminada época da história” (diz-se 
no Catecismo da Igreja Católica, n. 
67, que ele próprio cita). Como tal, 
o futuro Papa Bento XVI, citando, 
aliás, o Papa Bento XIV, afirma que 
às revelações privadas “aprova-
das” (isto é, que não contradizem a 
mensagem central de Jesus Cristo 
– tema ao qual regressarei mais 
adiante) “não é devida uma adesão 
de fé católica.” Então, que valor 
terão as revelações privadas, como 
é o caso da revelação de Fátima? No 
dizer de Ratzinger, elas não valem 
por “predizer o futuro”, mas sim por 
“aplicar a vontade de Deus ao tempo 
presente e consequentemente mos-
trar o reto caminho do futuro”.  

No passado dia 21 de abril, D. 
Carlos Azevedo, delegado pontifí-
cio da Cultura no Vaticano, afirmou 
numa entrevista dada ao jornal 
Público (https://www.publico.
pt/2017/04/21/sociedade/noticia/
maria-nao-vem-do-ceu-por-ai-
-abaixo-1769459) que “Maria não 
vem do céu por aí abaixo” e que se 
deverá falar de “visões místicas, 

não aparições”. Note-se que é este 
mesmo termo – “visões” – que 
Joseph Ratzinger utiliza no docu-
mento já referido. É interessante 
verificar a existência de reações de 
algum “estremecimento” perante 
estas afirmações, que colocam 
D. Carlos Azevedo em sintonia 
com alguém acima de qualquer 
suspeita: o Papa Bento XVI. Ora, 
falar de “visões” e de “aparições” 
não é, de facto, a mesma coisa. O 
documento de Ratzinger já men-
cionado demora-se na explicação 
da “estrutura antropológica” das 
visões ou “revelações privadas”. 
Estamos perante uma experiência 
interior, e não exterior. Diz o do-
cumento (e aqui justifica-se uma 
citação longa): 

“É claro que, nas visões de 
Lourdes, Fátima, etc, não se trata 
da perceção externa normal dos 
sentidos: as imagens e as figuras 
vistas não se encontram fora no 
espaço circundante, como está 
lá, por exemplo, uma árvore ou 
uma casa. Isto é bem evidente, 
por exemplo, no caso da visão do 
inferno (descrita na primeira parte 
do ‘segredo’ de Fátima) ou então 
na visão descrita na terceira parte 

do ‘segredo’, mas pode-se facil-
mente comprovar também noutras 
visões, sobretudo porque não eram 
captadas por todos os presentes, 
mas apenas pelos ‘videntes’. De 
igual modo, é claro que não se 
trata duma ‘visão’ intelectual 
sem imagens, como acontece nos 
altos graus da mística. Trata-se, 
portanto, da categoria intermédia, 
a perceção interior que, para o vi-
dente, tem uma força de presença 
tal que equivale à manifestação 
externa sensível.” Quer isto dizer 
que “tais visões não são em caso 
algum a ‘fotografia’ pura e simples 
do Além, mas trazem consigo tam-
bém as possibilidades e limitações 
do sujeito que as apreende.”

Ainda neste mesmo sentido, 
compreender-se-á que, quando 
se fala de “visão”, está a falar-se 
de algo em que o sujeito “viden-
te” (isto é, que “vê”) é o sujeito da 
ação. Quando se fala de “aparição”, 
o sujeito da ação é a pessoa que 
“aparece”. Por isso, não se pode 
comparar as “visões” de Fátima 
com as “aparições” de Jesus Cristo 
ressuscitado: quando os evangelhos 
dizem que os discípulos “viram 
Jesus”, de facto, no texto original 

grego, o que se diz é que “Jesus 
se deu a ver”, portanto, decidiu 
tornar-se visível – e visível não 
aos olhos da carne, mas visível no 
sentido em que os discípulos com-
preenderam que aquele que os tinha 
passado da morte à vida (isto é, os 
tinha convertido à sua mensagem 
de misericórdia universal) não po-
deria, agora, passar da vida à morte, 
“desaparecer” das suas vidas, dei-
xando-os sozinhos. Por isso, ouso 
dizer que, teologicamente, não é 
possível aparecer uma realidade que 
é espírito e não matéria, por mais 
que seja compreensível o desejo 
humano de “tocar o invisível”.

O que fica, então, de Fátima? 
Ratzinger insiste: “Quem estava à 
espera de impressionantes revela-
ções apocalípticas sobre o fim do 
mundo ou sobre o futuro desenrolar 
da história, deve ficar desiludido. 
Fátima não oferece tais satisfações 
à nossa curiosidade, como, aliás, a 
fé cristã em geral que não pretende 
nem pode ser alimento para a nossa 
curiosidade. O que permanece (…) é 
a exortação à oração como caminho 
para a ‘salvação das almas’, e no 
mesmo sentido o apelo à penitência 
e à conversão.” 

E é aqui que se justifica uma 
leitura crítica de Fátima baseada na 
seguinte pergunta (que me afasta 
da utilização da palavra penitência 
como sinónimo de sacrifício): que-
rerá Jesus Cristo sacrifícios? Como 
enunciar uma pastoral que não 
justifique a afirmação que Saramago 
coloca (no Evangelho Segundo 
Jesus Cristo) na boca do demónio, 
quando este tenta “salvar” Jesus” do 
sacrifício: “Só mesmo um deus pode 
gostar tanto de sangue”?

A grande esperança é que Fátima 
inspire cada vez mais espaços 
de acolhimento dos que sofrem, 
espaços onde Jesus ressuscitado 
“aparece”, quando os crentes colo-
cam em ato o que Jesus afirma como 
sinal de identificação com ele: “Tive 
fome e deste-me de comer, tive sede 
e deste-me de beber. (…) Cada vez 
que o fizeste a alguém, foi a mim que 
o fizeste.” Esta, sim, é a mensagem 
pública de Jesus. Nesta, sim, tem de 
se acreditar, para se ser cristão.J

* Teresa Toldy é doutorada em Teologia pela 
Philosophisch-Theologische Hochschule 
de Frankfurt, investigadora do CES, da 
Universidade de Coimbra, e profª da 
Universidade Fernando Pessoa 

›

›

© 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 07:49)

03-08-18 07:49



J8 * tema   FÁTIMA, CEM ANOS jornaldeletras.pt   *   10 a 23 de maio de 2017

sobre Fátima, 1975; Perguntas sobre 
Fátima: há 12 anos sem resposta!, 1987), 
bem como as diversas intervenções 
jornalísticas 'suspeitosas' de frei Bento 
Domingues. Até se atingir o título do 
jornal Expresso, de 15/4/2017, no qual 
o padre Anselmo Borges, porventura, 
devido ao conjunto dos seus livros, 
o maior intelectual atual da Igreja 
em Portugal, afirmou taxativamente 
que Nossa Senhora não apareceu em 
Fátima. 

Chegara-se a um impasse epis-
temológico, que, por insatisfação 
histórica, levou à busca por parte de 
autores independentes de novas teorias 
sobre Fátima: 1. - Fátima-espírita, 
por Furtado de Mendonça (Raio de 
Luz sobre Fátima, 1974); 2. - Fátima-
Extraterrestre por Fina d’Armada 
e Joaquim Fernandes (Intervenção 
Extraterrestre em Fátima, 1982, e As 
Aparições de Fátima e o Fenómeno Ovni, 
1995); 3. - Fátima-Fatimida, por Moisés 
Espírito Santo (Os Mouros Fatimidas e as 
Aparições de Fátima, 1995); 4. - Fátima-
Rosacruz, por António Monteiro (O que 
é Fátima?, 2000).

O PARADIGMA FATIMIANO DO 
SÉCULO XXI
O século XXI anuncia um outro para-
digma mental: a posição ideológica dos 
autores a favor ou contra as Aparições 
torna-se menos relevante e subordina-
-se totalmente à investigação historio-
gráfica, aos, por assim dizer, FACTOS. 
Mas – atenção - dos factos faz parte a 
assombrosa experiência psíquica sofrida 
pelos três pastorinhos, independen-
temente de esta possuir uma natureza 
sobrenatural, mística, de comunhão 
com uma “real” Senhora Aparecida, 
ou meramente imaginativa. Realidade 
ou imaginação, só o aparecimento de 
novos documentos pode inclinar a 
balança para um dos lados e, portan-
to, não se põe já a hipótese da criação 
ab ovo/construção/fabricação das 
Aparições pela Igreja Católica, embora, 
como Luís Filipe Torgal provou, já este 
século, com provas historiográficas de 
grande evidência, não se duvida de que 
os dignitários da Igreja, sofrendo por-
ventura de uma inicial dúvida/hesita-
ção sobre veracidade das Aparições, as 
tenham manipulado a seu favor e contra 
República. Mas uma coisa é a criação de 
uma maquinação em ambiente de con-
juração, de conspiração antirrepublica-
na de um grupo de clérigos de Ourém; 
outra, o aproveitamento oportuno da 
situação como reabilitação da Igreja 
Católica, profundamente fragilizada 
em 1917.

Porventura, o momento de passa-
gem de um para outro paradigma terá 
residido na publicação da Enciclopédia 
de Fátima, em 2007, coordenada 
por Carlos Moreira de Azevedo e 
Luciano Cristino. Este novo paradig-
ma é simbolizado pela substituição do 
termo “Aparições” pelo de “Visões”, 
de natureza mística, rejeitando assim 
uma presença real ou realista de Nossa 
Senhora na Cova da Iria. Visões que, 
por sua vez, se adaptam à inteligência 
social e histórica e à cultura dos sujeitos 
que as sofrem (por todos, cf. bispo 
Carlos Moreira de Azevedo, Fátima. 
Das Visões dos Pastorinhos à Visão 
Cristã, 2017), dando origem aos relatos 
contidos nos primeiros interrogatórios 

“O melhor é Fátima. 
Lugar Sagrado Global, 
o único que opera 
uma dupla integração 
na história da cultura 
católica nacional

que estatuem Fátima como elemento 
renovador ou refundador da Igreja, 
espécie de seguro de vida de uma insti-
tuição historicamente debilitada. Neste 
sentido, invertem os termos da famosa 
frase do cardeal Cerejeira, segunda a 
qual Fátima se teria imposto à Igreja. 
São duas investigações despreconcei-
tuadas (ainda que os autores não escon-
dam o seu ateísmo) e sérias, de evidente 
cunho científico, a de Torgal na linha da 
historiografia portuguesa contestatária 
das Aparições e do milagre do sol, a do 
historiador americano na linha da so-
ciologia das religiões, inserindo Fátima 
na tradição visionária, espiritualista e 
messiânica portuguesa (Sousa Martins, 
Fernando Pessoa, Sebastianismo…). 
Ambos intentam operar o levantamento 
da arqueologia da construção humana 
– só humana – do fenómeno de Fátima. 
São trabalhos exemplares do ponto de 
vista da investigação científica. São dois 
ensaios que se completam mutuamen-
te, ambos tributários do estudo pioneiro 
de 1999 de António Teixeira Fernandes 
acima referido.

Fátima e a Cultura Portuguesa - De 
acordo com o novo paradigma, o 
melhor livro recentemente publicado 
é, sem dúvida, Fátima. Lugar Sagrado 
Global (2017), de José Eduardo Franco 
e Bruno Cardoso Reis, ambos com tra-
balhos anteriores sobre este tema. Com 
efeito, é o único que, para além dos 
cambiantes historiográficos comuns a 
outros livros, e para além de um álbum 
fotográfico muitíssimo completo, opera 
uma dupla integração das Aparições 
(agora designadas com maior correcção 
por “Visões”) na história da cultura 
católica nacional (a devoção ao Coração 
de Maria, a tradição mariana, leitura 
que deve ser complementada com o 
conteúdo de Videntes e Confidentes. Um 
Estudo sobre as Aparições de Fátima, 
2009, de Aurélio Lopes) e na história da 
cultura portuguesa, aquela mais, esta 

menos. Para além do resto, no capítulo 
“Lugar Sagrado Nacional: do Regime de 
Salazar ao Pós-25 de Abril”, indican-
do as características sociais de cada 
momento, opera uma classificação his-
toriográfica terminologicamente muito 
clara, prosseguida na totalidade da II 
Parte, “Afirmação e Globalização”. Do 
mesmo modo, expõe uma nova termi-
nologia religiosa (capítulo “Modelação 
da Espiritualidade Quente”, oposta à 
“espiritualidade fria”) para definir a 
modalidade de sagrado presente no 
Santuário. Por seu lado, a página 246 
explicita com muita clareza a natureza 
do “milagre” do Sol, libertando-o do 
dilema de contraditoriedade presente 
no século XX. 

Em todos os capítulos, os dois 
autores não isolam Fátima dos restantes 
acontecimentos em Portugal e, sobre-
tudo, do Mundo (Europa). Na I Parte, o 
primeiro capítulo, estabelece a natureza 
religiosa de Fátima: lugar de paz contra 
as guerras. Calendariza Fátima do ponto 
de vista histórico – nacionalista (“alma” 
de Portugal), integrando-a na história 
da Igreja (Cerejeira, António Ferreira 
Gomes, António Ribeiro, Papa Paulo VI); 
prossegue com a teoria da “espiritua-
lidade quente” (devoção às Chagas de 
Cristo transformada em devoção ao 
Coração de Jesus, por sua vez meta-
morfoseada em devoção ao Coração 
de Maria) e faz o ponto do “conflito 
das interpretações” sobre Fátima, 
sem esquecer a tradição muçulmana 
(Moisés Espírito Santo), o protestantis-
mo e a “hiperdevoção mariana” como 
fenómeno idólatra, prosseguindo, mais 
desenvolvidamente, no capítulo seguin-
te, com a história portuguesa de Fátima, 
salientando o novo estatuto profético de 
Lúcia. Finalmente, na III Parte, abor-
da-se o tema da natureza das “visões” 
e do “milagre”. Importantíssimo ler a 
“Conclusão” (pp. 259-263), síntese das 
sínteses das novas teses apresentadas, 
que, pensamos, substituirão definiti-
vamente as teses ortodoxas religiosas e 
ateias. 

INSUFICIÊNCIAS  
DA INVESTIGAÇÃO FATIMIANA
Atualmente, detectam-se três insufi-
ciências na investigação histórica sobre 
Fátima: 

Estética, relativamente ao sentimen-
to psíquico assombroso, transcendente 
vivido pelos pastorinhos e pelos atuais 
peregrinos. Para os três pastorinhos e 
os atuais peregrinos, Fátima consiste 
na representação cruzada entre uma 
experiência assombrosa, absoluta-
mente transcendente, maravilhosa, 
superadora das categorias históricas e 
sociológicas profanas, e a encenação 
espetacular da Igreja Católica, que, 
como instituição, cultiva as aparições 
num apostolado menos devoto e mais 
supersticioso, mesmo idólatra. Neste 
sentido, sublinha-se a vivência de o 
“espetáculo” humano de Fátima através 
da utilização da única categoria estética 
que, pela sua carga semântica de exces-
so, de desmesura, permite evidenciar 
uma hierofania do sagrado – o barroco. 

Fátima é hoje, e porventura terá sido 
na mente infantil de Lúcia, um espectá-
culo barroco, isto é, uma representação 
estética desmedida (sem medida com 
as categorias do humano), gnoseolo-
gicamente transbordante da estrutura 

O Ano que Mudou Portugal e 1975. O 
Ano do Furacão Revolucionário. Neste 
sentido, Céu e Silva cruza reporta-
gem sobre a atualidade do santuário e 
investigação, crítica social e documento 
histórico, entrevista de atualidade e re-
lação das etapas do processo social que 
elevou o ermo da Cova da Iria a maior 
santuário mariano da Europa. Pelo 
meio, interroga-se sobre a legitimidade 
da apropriação pelo Papa João Paulo II 
do terceiro segredo de Fátima, deixando 
a suspeita de que o catastrofismo do 
segredo pode, afinal, ser aplicado a um 
Papa futuro.

História - Entre vários, sobressaem 
três ensaios recentemente publica-
dos, um no âmbito de uma grande 
reportagem mais de natureza histórica 
do que jornalística, Fátima. Milagre 
ou Construção? (2017), de Patrícia 
Carvalho, os outros dois, O Sol bailou 
ao meio-dia. A Criação de Fátima (2011, 
2017), de Luís Filipe Torgal, e Quando 
o Sol Dançou. Fátima e Portugal (2017), 
de Jeffrey S. Bennett, vieram prestar 
uma nova dignidade ao debate, uma 
dignidade histórica por assim dizer, 
não ideológica, independentemente das 
crenças de partida dos autores. 

O primeiro mantém as Aparições 
(aconteceram de facto?; foi uma 
manipulação da Igreja Católica?) num 
impasse, evidenciando uma investi-

Visões de Fátima, e a antiga conceção 
supersticiosa.

PUBLICAÇÕES RECENTES: JOR-
NALISMO, HISTÓRIA E CULTURA 
PORTUGUESA
Nos meses recentes, Fátima tem sido 
tema de inúmeras publicações em 
livro. Muitas delas, talvez a maioria, 
situam-se historicamente no anterior 
paradigma, ora acusam o santuário de 
manipulação artificiosa, contribuindo 
voluntariamente para a alienação das 
populações, ora exprimem posições de 
fé acríticas, algumas mesmo acéfalas. 
Para um melhor esclarecimento do 
leitor, dividimos os novos livros em três 
campos: o do jornalismo, o da história e 
o da cultura portuguesa.

Jornalismo - Dois livros muito interes-
santes foram agora publicados, que me-
recem ampla leitura e meditação. Um, 
A Senhora de Maio, de António Marujo e 
Rui Paulo da Cruz, conjunto diversifica-
díssimo de entrevistas a protagonistas 
do processo histórico de Fátima: desde 
personalidades contemporâneas dos 
três pastorinhos a testemunhos sobre 
a atualidade; desde a confirmação da 
negação pura e simples das aparições 
(Maria Belo) à aceitação antropológica 
crítica (Moisés Espírito Santo); desde 
a pluralidade de leituras no interior do 
catolicismo à teologia e psicologia do 
fenómeno das Aparições, porventura 
o capítulo mais interessante do livro, 
evidenciando o descrédito atual, diga-
mos assim, do realismo concreto e cru 
das Aparições. Nos Anexos, os autores 
compendiam vários textos interes-
santes para a história do processo: os 
interrogatórios aos pastorinhos após 
as Aparições, as mensagens dos Papas 
de Fátima, um pequeno dossiê sobre o 
terceiro segredo de Fátima e um texto 
de José Mattoso intitulado “O santuário 
ideal e as marcas do sagrado na terra 
dos homens”. 

aos videntes de Fátima por parte do 
pároco Marques Ferreira e pelo cónego 
Nunes Formigão: a visão do inferno, 
a visão de Nossa Senhora das Dores, 
de São José e o Menino, o bailado do 
Sol… Não se coloca, hoje, portanto, a 
questão do aparecimento concreto, 
real e realista, da Nossa Senhora, mas 
da sua experiência visionária pelos 
três pastorinhos, que a interpretaram 
segundo o grau cultural e religioso 
próprio. O debate havido no Diário de 
Notícias, de 28 e 29 de abril último, 
entre o padre Anselmo Borges, defen-
dendo o novo paradigma fatimiano, e 
João César das Neves, defendendo o do 
século XX, é elucidativo do confronto 
no interior da igreja entre uma visão 
racional, espiritual mas explicativa das 

Outro livro de natureza jornalística 
que merece ser lido é o de João Céu e 
Silva, Fátima. A Profecia que Assusta 
o Vaticano (2017). Exemplo de prática 
atual do jornalismo de investigação, 
o autor intercala relato factual de 
acontecimentos históricos com entre-
vistas, recuperação de textos coevos 
das Aparições e descrição pessoal de 
situações relacionadas com Fátima. Não 
é crónica, não é investigação histórica, 
não é artigo jornalístico clássico, não 
é memorialismo, não é documentário 
– tem de tudo um pouco e define com 
exemplaridade a nova investigação de 
natureza jornalística, habitual nos livros 
do autor da série Uma Longa Viagem 
(José Saramago, Lobo Antunes, Álvaro 
Cunhal e Manuel Alegre) e de 1961. 

gação neutra relativamente exaustiva, 
porém no interior do paradigma do 
século transacto sobre Fátima. Trata-se 
de um esforço investigativo sério e 
honesto por parte de Patrícia Carvalho, 
que evidencia as contradições nos 
relatos dos três pastorinhos, expõe a 
intervenção interessada das autorida-
des eclesiais, a contestação das hostes 
republicanas, o aproveitamento político 
do Estado Novo… Digamos que a autora 
tem o mérito de condensar e resumir 
a história de Fátima num livro único. 
Porque complementares, deve ser lido 
em conjunto com o de João Céu e Silva.

As obras de Luís Filipe Torgal e de 
Jeffrey S. Bennett integram as Aparições 
na História da República segundo meto-
dologias historiográficas e sociológicas 
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As crianças videntes de Fátima junto do pórtico 
que assinalava o lugar das aparições 
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psíquica normal. Esta experiência 
individual do peregrino, devido ao seu 
desregramento, é sentida com deleite e 
comoção (duas categorias do barroco), 
à qual apenas se pode aderir ou repudiar 
(a Fé: fé devota ou fé ateia). A procissão 
do adeus, a procissão das velas, a multi-
dão compacta em torno da adoração, o 
espaço aberto do santuário, os cânticos 
coletivos, a crença íntima do diálogo 
com o Céu, o pagamento de promes-
sas…, fazem de Fátima um lugar de 
pureza e de benignidade, de salvação. 
Este sentimento psicológico, de eviden-
te teor metafísico, transmitido através 
de uma visão/representação barroca, 
sem um referente semanticamente real 
(ninguém via a Senhora senão Lúcia; 
hoje, ninguém vê senão uma imagem 
de porcelana), apontando semiotica-
mente para uma realidade espiritual 
ou metafísica cuja figuração, como a 
do barroco jesuítico dos séculos XVII 
e XVIII, é criada para atrair as grandes 
multidões através da exuberância, da 
magnificência, do excesso, de efeitos 
dramáticos, que deleita sensorialmen-
te e comove emotivamente. Fátima 
é, hoje, para as grandes multidões de 
peregrinos, no seio de uma igreja enve-
lhecida, verticalmente hierarquizada, 
desafiada por um tempo laico e profano, 
mesmo ateu, o grande espectáculo da 
experiência metafísica (espiritual) do 
sagrado, exibida e sentida de um modo 
barroco, destinado a fazer emergir no 
coração emotivo do crente a piedade, 
reflexo humano da misericórdia divina;

Na exploração do paralelismo 
entre as Aparições (visões místicas de 
comunhão com o sagrado) e a espan-
tosa experiência, nos mesmos anos, 
de ascensão esotérica ao sagrado por 
Fernando Pessoa, a primeira de caráter 
ortodoxa, a segunda de caráter gnósica, 
explorando uma via oculta. Faz falta, 
muita falta, um estudo sobre Fátima e 
Pessoa - a mesma experiência mística, 
uma externa, outra interna e íntima;

Na integração de Fátima na História 
Mítica Portuguesa e na natureza profé-
tica e messiânica dos seus cambiantes 
históricos, desde o milagre de Ourique, 
às Ilhas Afortunadas de São Brandão, 
ao Encoberto das Trovas do Bandarra, 
ao sebastianismo de D. João de Castro 
(neto), ao Quinto Império futurístico do 
Padre António Vieira e Fernando Pessoa, 
à ideia de um Deus decaído de Sampaio 
Bruno, que o homem, regenerando-se, 
“ajuda” a regenerar, à patriosofia de 
António Quadros, à Idade do Espírito 
Santo de Natália Correia e Agostinho 
da Silva, à Jerusalém Celeste de Manuel 
J. Gandra e à visão cabalística de uma 
comunhão universal dos espíritos 
presente na obra de António Telmo. 
Ao fim e ao cabo, ao nível da teoria das 
mentalidades, Nossa Senhora é o novo 
D. Sebastião existencial, o Encoberto 
regenerador que garante que, inde-
pendentemente do discutível valor dos 
políticos e das autoridades eclesiais, Ele, 
em forma de uma “Ela”, continuará 
ser, como sempre tem sido, a “mão de 
Deus” que ampara famílias e popula-
ções, amaciando-lhes a existência, o 
seguro espiritual de que o bem derra-
deiro triunfará sobre o mal.

Estas são três fortíssimas insufi-
ciências nos estudos sobre Fátima, 
que devem ser muito rapidamente 
supridas. J

A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

“

A grande questão subjacente a toda a polémica 
sobre Fátima situa-se (…) na capacidade de per-
cecionar o lugar das mediações entre a religio-
sidade popular e a visão cristã de Deus”. Quem 
o diz é Carlos A. Moreira Azevedo em Fátima – 
Das Visões dos Pastorinhos à Visão Cristã (Esfera 
dos Livros, 2017, 216 pp., 16,50 euros), obra 
fundamental para a compreensão séria e serena 
de um fenómeno muito complexo, que deve 

ser analisado com rigor histórico e prudência, à luz de uma reflexão 
teológica, histórica e sociológica, que previna simplificações redutoras 
e especulativas. Como esclarece o autor: “Se Deus nunca ninguém o 
viu, o crente aceita a debilidade das mediações para alimentar a sua fé 
com sinais, que nunca atingem Deus, mas aproximam e ajudam a entrar 
em relação: gestos, ritos, memórias. Neste processo de humanização e 
encarnação, os videntes e profetas põem-se ao 
serviço das mensagens de Deus e a Igreja assu-
me a missão de supervisão entre a religiosida-
de natural e popular e estes frágeis intérpretes 
da vontade de Deus”. Eis donde parte a obra, 
considerando que a fé é sempre pessoal (no 
sentido mais rico do termo), devendo ser com-
preendida muito para lá da pura racionalidade 
ou do cientificismo, mas em articulação com a 
razão – recusando a irracionalidade, que vive 
paredes meias com a magia. 

Estamos, pois, a falar de fenómenos 
testemunhados pela humanidade, com uma 
dimensão comunitária muito relevante, que 
devem ser considerados no contexto de uma 
religiosidade ou de uma espiritualidade adulta 
e consciente – leiam-se os testemunhos reco-
lhidos por Leonor Xavier e veja-se o filme de 
João Canijo. E não esquecemos a afirmação de 
Paul Claudel: “Fátima é uma irrupção violenta 
e escandalosa do mundo sobrenatural neste 
agitado mundo material”. Eis por que razão 
temos de lidar com o fenómeno com especial 
atenção – até para que o mesmo seja respeita-
do e considerado como uma manifestação de 
fé. Cabe à Teologia integrar as devoções, ligan-
do-as à globalidade da Revelação e à comu-
nhão eclesial. E como temos aprendido, tantas 
vezes, tragicamente, ao longo da História, os 
fenómenos religiosos e a liberdade de cons-
ciência têm de ser compreendidos e respeita-
dos, não numa lógica absolutista ou relativista, 
mas num são pluralismo, que pressupõe um 
diálogo informado e conhecedor. Nada pior do 
que os monólogos sobranceiros e ignorantes, 
que apenas favorecem a irracionalidade e a 
intolerância.

Uma visão cristã do fenómeno de Fátima 
obriga a partir de Jesus Cristo e a considerar o arreigado culto mariano a 
essa luz, enquanto riquíssimo fator de mediação. E o caso português tem 
um especial significado – falamos da Terra de Santa Maria, as dioceses 
estão consagradas à Mãe de Deus, numa das suas designações antigas 
a cidade de Faro invoca expressamente Santa Maria, os reis de Portugal 
entregaram a sua coroa à Padroeira na Restauração. E sem procurarmos 
muito, encontramos nas origens da nacionalidade a visão da Senhora 
da Nazaré do Almirante das Armadas D. Fuas Roupinho. E As Memórias 
Paroquiais de 1758 dão notícia de diversas aparições. Estamos, assim, 
perante um culto muito difundido – que se projeta Além-Mar na mis-
sionação e que encontra uma continuidade com as suas raízes num culto 
muito antigo e bem consolidado. 

O livro debruça-se sobre o fenómeno de um modo claro e rigoroso, 
em quatro partes: o Cenário, onde se analisa a conjuntura sociopo-

lítica e económica de 1917; o Acontecimento, sobre o fenómeno das 
visões (do Anjo, marianas de maio a outubro de 1917 e o que seguiu); as 
Personagens, envolvendo os videntes e os supervisores; e a Mensagem 
– fases de apropriação, segredo e perspetiva de futuro. Publica-se ainda 
um importante apêndice sobre o trabalho documental. A conjuntura de 
1917 é um caldo de cultura rico em acontecimentos, num período mar-
cado pela questão religiosa portuguesa, coincidente com o anticlerica-
lismo que acompanhou a implantação da I República. Apesar dos apelos 
de católicos como Abúndio da Silva no sentido de uma renovação da 
Igreja e de uma maior independência do poder político, a verdade é que 
a orientação laicista e os excessos na hostilização religiosa prevalecem 
(como a faculdade legal de dissolução das mesas administrativas das 
irmandades e confrarias e sua substituição ou a posse pelo Estado dos 
bens das extintas ordens religiosas), num ambiente de grande tensão 
social, sobretudo fora de Lisboa e dos grandes centros urbanos. 

A entrada de Portugal na I Grande Guerra 
viria, porém, a dar lugar à necessidade de um 
apoio de teor religioso. “Afinal, a função da 
religião para a vivência pessoal e social ia além 
do racionalismo e da instituição clerical”. A 
defesa dos interesses marítimos e coloniais le-
varam à entrada no conflito, com número assi-
nalável de baixas. Em janeiro de 1917 começam 
a chegar a França os primeiros contingentes do 
Corpo Expedicionário Português e o executivo 
chefiado por António José de Almeida permite 
a presença de 15 capelães para 50 mil ho-
mens, embora sem vencimento. Este serviço 
revelar-se-á da maior importância, com forte 
apoio da sociedade. O ano de 1917 foi denso 
de factos: os bispos portugueses assinam uma 
Instrução Pastoral Coletiva na qual se diz que 
os católicos não devem eximir-se de funções 
ou cargos públicos, o que levará à constituição 
do Centro Católico (onde se destacará António 
Lino Neto); em dezembro ocorre o golpe 
militar de Sidónio Pais, que institui a chamada 
“República Nova”, abruptamente interrompi-
da um ano depois em virtude do assassinato do 
Presidente. 

O certo é que se inicia um período de 
atenuação da crise religiosa, que correspon-
de (conforme Luís Salgado de Matos em A 
Separação do Estado e da Igreja, D. Quixote, 
2010) à concordata informal de Sidónio 
Pais, à orientação pacificadora de Bento XV, 
à abertura do Presidente António José de 
Almeida, tendo entretanto ocorrido a bea-
tificação de Nuno Álvares Pereira em 1918. E 
bem longe, em outubro de 1917, as convul-
sões sociais na Rússia culminariam na queda 
do czarismo e depois na revolução bolche-
vique. Tudo isto está em pano de fundo em 

Fátima. O centro do fenómeno encontra-se na mensagem – ligada ao 
amor, à oração, à conversão e à paz. Estamos, como salienta o autor, 
perante visões, encaradas como “diálogos interiores, com a ajuda do 
Espírito Santo”, resultantes de um “mecanismo natural de proje-
ção, de compensação, de diálogo transposto para um encontro”. As 
“visões são olhares humanos, a partir do olhar de Deus sobre a nossa 
realidade, para provocar e mover a Humanidade a corresponder ao 
maior bem criador de esperança no futuro”. Esse o ponto fundamen-
tal de que parte o autor, projetando essa hermenêutica na evolução 
histórica que reforçará a mensagem: desde a I Guerra Mundial e da 
epidemia da pneumónica até ao atentado ao Papa João Paulo II em 13 
de maio de 1981… E é a tensão complexa entre a religiosidade popular 
e a visão cristã da relação entre Deus e os homens que, no fundo, 
aqui está bem presente. J

A visão cristã 

Partir de Jesus Cristo e  
considerar o arreigado culto 
mariano riquíssimo fator de 
mediação
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Fátima segundo os romancistas
AgripinA VieirA

 Em ano de comemoração do 
centenário das aparições da 
Virgem em Fátima, os acon-
tecimentos ocorridos na Cova 
da Iria, nesse longínquo ano 
de 1917, têm sido mote para 
inúmeros escritos. Neste que 
aqui se apresenta, procurarei 
esboçar um retrato da pre-
sença da imagem da Senhora 
de Fátima em textos de ficção 
de autores portugueses. Como 
antes afirmara, considero que 
pensar Fátima (as aparições 
e o culto a Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima) é pensar num 
dos elementos constitutivos da 
nossa identidade nacional. Desta 
circunstância nos dá conta um 
estudo de opinião intitulado O 
Que Une os Portugueses, publi-
cado em março de 2014 e reali-
zado pelo Centro de Sondagens 
da Universidade Católica. Aí, a 
importância de Fátima ficou cla-
ramente demonstrada ao surgir 
como o segundo elemento iden-
titário mais importante na de-
finição da imagem de Portugal, 
apenas superado pela bandeira 
nacional. Tanto crentes como 
não-crentes são interpelados 
pelos acontecimentos ocorridos 
na Cova da Iria entre 13 de maio 
e 13 de outubro de 1917, desper-
tando sentimentos antagónicos 
que oscilam entre a partilha ou 
a comunhão e o repúdio crítico. 
Fátima é, na opinião José Miguel 
Sardica, “uma questão que 
extravasou o estrito domínio da 
vivência religiosa para ocupar a 
arena do confronto social, ideo-
lógico e político, permitindo, a 
par do seu estudo teológico, um 
tratamento historiográfico” e de 
crítica literária, âmbito no qual 
esta minha leitura se enquadra. 
Uma observação da atividade 
editorial, que se estende muito 
para além daquela produzida 
em ano de centenário, consubs-
tanciada nas inúmeras publica-
ções disponibilizadas, quer em 
termos de textos de caráter mais 
informativo (ensaios, artigos de 
opinião, reportagens jornalísti-
cas …), quer em termos produ-
ção literária (peças de teatro, 
romances, contos, poemas), 
comprova a afirmação inicial.

Assim, e numa primeira 
constatação, verificamos que o 
interesse e a presença desta te-
mática em textos literários mais 
não são do que o reflexo do lugar 
central que o fenómeno religioso 
de Fátima ocupa na construção 
da nossa identidade nacional, na 
certeza de que, tal como defende 
António Candido num ensaio 
paradigmaticamente intitulado 

Literatura e Sociedade, o traba-
lho artístico estabelece sempre 
uma relação arbitrária e defor-
mante com a realidade, “mesmo 
quando pretende observá-la e 
transpô-la rigorosamente, pois 
a mimese é sempre uma forma de 
poiese”. Enquanto espaço privi-
legiado da revelação pragmática 
dos sonhos do Homem, lugar de 
representação e recomposição 
do passado, trazendo para a es-
crita uma reinterpretação, que é 
contínua e cambiante, dos sím-
bolos, memórias, mitos e tra-
dições que compõem a herança 
singular das nações (Vecchi), o 
texto literário dá um contributo 
decisivo para a construção da 
imagem deste elemento identi-
tário nacional. Estamos, pois, no 
domínio da análise das repre-
sentações literárias do fenómeno 
religioso de Fátima que enfor-
mam as diferentes e contrárias 
perceções que o tema, invaria-
velmente, desperta.

Fátima foi tema de peças 
de teatro de teor apologético, 
como as de João Serrão do Vale, 
Fátima: Peça em um Acto (1937) 
e de João Corrêa d’Oliveira, 
O Milagre da Serra (1946), ou 
de denúncia crítica que reen-
contramos na dramaturgia 
de Natália Correia, nomea-
damente em A Pécora (1983). 
Também na lírica, Fátima foi e 
é muitas vezes cantada, desde 
logo pela voz de Afonso Lopes 
Vieira, autor dos versos do 
cântico “Ave de Fátima”, mas 
também por António Botto 
com o seu muito conhecido 
Fátima poema do mundo (1955) 

ou ainda por Sebastião M. dos 
Reis em Cancioneiro de Fátima 
(1957), para citar apenas alguns 
exemplos. Mas é na produção 
romanesca que esta viagem 
pelos textos que mapeiam as 
representações literárias de 
Fátima pretende centrar-se, 
uma viagem da qual assumo a 
incompletude, pelas condicio-
nantes próprias à natureza desta 
leitura e sobretudo porque este 
é um percurso que muito tem 
ainda para oferecer.

É Antero de Figueiredo que traz 
para o campo da ficção o tema 
das aparições na Cova da Iria 
com a obra intitulada Fátima 
– Graça. Segredos. Mistérios. 
Estamos em 1936 (data da 1ª 
edição das muitas que se segui-
ram, a última das quais em 2015 
com prefácio do padre Carlos 
Cabecinhas), escassos 19 anos 
medeiam entre o acontecido e 
o narrado, circunstância que 
marca decisivamente o tom apo-
logético e entusiasta do relato. 
O texto mantém-se próximo 
de uma das fontes documen-
tais mais importante para o 
conhecimento do fenómeno, as 
Memórias de Lúcia de Jesus, que 
em 2016 foram enriquecidas com 
uma belíssima edição crítica. 
Seguindo a ordem cronológica 
dos acontecimentos, a narra-
tiva, que desde logo se assume 
como resultado de uma aturada 
pesquisa e prolongada inquiri-
ção de Lúcia de Jesus, recupera 
trechos dos escritos da vidente, 
que o autor vai comentando, 
acrescentando explicações e 

explicação, nunca confirmada 
pelos documentos, para o facto 
de Francisco ter uma interação 
mais limitada com a Senhora 
luminosa: “A Aparição só fa-
lara com Lúcia, mas a Jacinta 
ouvira o que Ela dissera. O bom 
Francisco, porém, absorto na-
quela beleza divina, concentrou 
toda a sua atenção em só olhar, e 
nada ouvira” (p. 20).

Com o passar dos tem-
pos, a constatação de Antero 
Figueiredo, que divide em três 
categorias as opiniões acerca dos 
escritos de Lúcia, toma ampla e 
consistente forma em obras pos-
teriores. Diz o autor de Fátima 
– Graças. Segredos. Mistérios: 
“Há gente que ouve lacrimosa 
e candidamente tudo acredita 
(…). Alguns, pé atrás, de tudo 
duvidam; outros, por sistema, 
tudo negam” (p. 28). 

Na década de 70, surgem 
dois romances que dão cor-
po a esta afirmação. Refiro-
me a Promontório Agreste, 
de Francisco Costa (1973) e O 
Segredo Segundo Salomé, de José 
Rodrigues Miguéis (1975). Ao 
contrário do romance de Antero 
Figueiredo, e numa prática 
que se tornará dominante, a 
temática de Fátima deixa de ser 
central, constituindo-se como 
um elemento frequentemente 
simbólico de apoio à defesa de 
uma tese ou de representação 
identitária da sociedade nacio-
nal, ou de parte dela.

Uma família desagregada, 
uma aristocracia decadente, 
as vilas de Sintra e Cascais, os 
tempos conturbados da Guerra 
Civil de Espanha e o prelúdio 
do conflito colonial, são os 
pontos cardeais do romance de 
Francisco Costa. A efabulação 
centra-se na existência de dois 
irmãos que seguirão caminhos 
antagónicos, quer em termos de 
escolhas existenciais, quer em 
termos de opções ideológicas. 
Enquanto Paulo, o mais velho, 
com uma sólida educação cató-
lica, segue a carreira de médico 
e militar, o seu meio-irmão, 
Zeca, embrenha-se nas teorias 
comunistas, enquanto sua irmã, 
Rita, escolhe a vida conven-
tual. As posições antagónicas 
dos dois rapazes constituem-se 
como o pretexto diegético para 
a discussão de questões que 
atravessam a sociedade por-
tuguesa: a política, a filosofia, 
o conflito de classes sociais, a 
religião. Fátima surge como 
espaço de fé e lugar de devoção, 
reparador do “espetáculo do mal 
e [d]o desacerto do mundo” (p. 
251), que Paulo e Rita decidem 
visitar como peregrinos. É do 
diálogo entre Paulo e Zeca que 
surgem os mais interessantes 
argumentos acerca do fenómeno 
religioso, nomeadamente as ten-
tativas, denunciadas por Paulo, 
de “naturalizar o sobrenatural” 
empreendidas pelos “teólogos 
racionalistas” (p. 192) a que lhes 
contrapõe as certezas da sua fé: 

A. Lobo Antunes e J. R. Miguéis (em cima), Fátima em 
obras significativas; Antero Figueiredo e Tomás da 
Fonseca, ‘radicais’ pró e contra Fátima

Tanto crentes como 
não-crentes são 
interpelados pelos 
acontecimentos (da Cova 
da Iria), despertando 
sentimentos 
antagónicos que oscilam 
entre a partilha ou a 
comunhão e o repúdio 
crítico

Depois de Antero 
Figueiredo, numa prática 
que se tornará dominante, 
a temática de Fátima 
deixa de ser central, 
constituindo-se como 
um elemento simbólico. 
É o que acontece com 
Promontório Agreste, de 
Francisco Costa,  
e O Segredo Segundo 
Salomé, de J. R. Miguéis

“

comentários, dando deste modo 
uma visão pessoal das apari-
ções. Tal sucede, por exemplo, 
quando constata as diferentes 
formas de a Virgem se revelar às 
três crianças, avançando uma 
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“No caso de Fátima, só me im-
pressionam os factos … os factos 
irrecusáveis, que ninguém de 
boa fé pode recusar” (p. 192).

De uma ordem bem diferente 
são as perceções veiculadas pelas 
personagens da obra de José 
Rodrigues Miguéis. A narrati-
va traz a história de Severino e 
Dores, dois provincianos que em 
Lisboa procuraram melhorar a 
sua vida. Depois de várias vi-
cissitudes, ele tornou-se um dos 
mais influentes banqueiros, “fei-
to à força de pulso” (p. 133), ela, 
depois de maltratada e engana-
da, torna-se prostituta e toma o 
nome de Salomé. O encontro com 
Severino muda-lhe a existência 
trazendo-lhe conforto, luxo e 
riqueza. Vive-se em Portugal um 
momento crucial, com a queda 
da monarquia e a implementa-
ção da República, movimento 
revolucionário no qual Severino 
participou empenhada e entu-
siasticamente. É em consonância 
com esses ideais, marcados pelo 
anticlericalismo e o laicismo, que 
o registo discursivo se constrói. 
A questão religiosa pontua o 
entrecho, inscrevendo na ficção, 
sem surpresa, uma visão crítica, 
em consonância com o ambiente 
social e político do tempo da his-
tória e com os posicionamentos 
ideológicos do autor, no entanto 
é pela ausência que a temática de 
Fátima se torna mais presente na 
efabulação. Com o claro intuito 
de descredibilizar e desmistificar 
o fenómeno religioso ocorrido 
na Cova da Iria, surge o relato da 
experiência mística de Salomé 
decalcada na história dos aconte-
cimentos de Fátima (a localização 
geográfica, os intervenientes, 
a caracterização do espaço, a 
data e a descrição da aparição). 
Num registo paródico e num tom 
sarcástico e irónico, conta-se 
o regresso de Dores/Salomé à 
terra natal, a Lapa d’Ursos, “um 
vale desolado e pardacento, no 
fundo do qual algumas casas se 
assolapavam, colmadas umas, 
outras de telha-vã, congregadas 
em rebanho imóvel, num ar de 
abandono confrangedor: era 
Meca, a sua aldeia, a terra onde 
ela viera ao mundo para sofrer 
e penar!” (pp. 20-21), aí expe-
riência o enlevamento místico do 
milagre da Senhora das Dores. 
São, pois, múltiplos os ecos e as 
conexões entre os acontecimen-
tos factuais da Cova da Iria e os 
da Lapa D’Ursos criados pela 
ficção, constituindo-se como 
instrumentos para a problema-
tização, com intuitos críticos, do 
estado político e social do país.

O fenómeno religioso de Fátima 
ganha novas e mais amplas for-
mas de presença em produções 
romanescas de autores contempo-
râneos, o que mostra bem o lugar 
central que a temática ocupa na 
discussão da identidade nacio-
nal a que os textos de ficção dão 
corpo. A obra de António Lobo 
Antunes é, a esse título, paradig-

mática. Desempenhando sempre 
um papel lateral na construção 
de cada um dos romances, o tema 
assume contornos de leitmotiv 
quando perspetivado à luz de 
uma análise global da obra. Com 
efeito, uma viagem pelos textos 
do autor permite-nos reconstituir 
a história das aparições, vista a 
partir de um ponto de vista mais 
pessoal ou enquadrando-a numa 
dimensão social e política. Tal 
sucede quando, em Os Cus de 
Judas, o narrador (também ele ar-
regimentado num exército a que 
não queria pertencer) denuncia a 
espúria aliança entre religião, po-
lítica e guerra, apontando o dedo 
à contaminação destes universos, 
numa ostensiva referência ao 
papel desempenhado pela Igreja, 
de que Fátima é símbolo, durante 
o governo de Salazar. Igual de-
núncia surge pela voz de António 
Tavares em O Coro dos Defuntos, 
quando a velha curandeira e 
bruxa da aldeia vê em sonho um 
velho que cai de uma cadeira, 
onde reconhecemos a figura de 
Salazar, levando na sua queda a 
imagem da “Senhora de Fátima 
no seu andor” (p. 40), numa clara 
referência à aliança entre Estado 
e Igreja e ao aproveitamento do 
milagre de Fátima pelo regime 
salazarista, a par do futebol e do 
fado, a que o regedor da aldeia dá 
voz para justificar as vantagens 
da televisão, “era bom para se ver 
o futebol, o fado e a procissão de 
Fátima” (p. 123).

De romance em romance,  
Lobo Antunes vai reescreven-
do a narrativa completa das 
aparições e das práticas suce-
dâneas de devoção à Senhora de 
Fátima, desde o aparecimento 
aos pastorinhos (O Manual dos 
Inquisidores), até à revelação do 
segredo de Fátima (O Manual 
dos Inquisidores; Os Cus de 
Judas), passando pelos mila-
gres atribuídos quer à Virgem 
quer aos pastorinhos (O Manual 
dos Inquisidores, As Naus) e do 
cumprimento de promessas 
(O Manual dos Inquisidores, A 
Última Porta antes da Noite). 
Fá-lo num tom crítico que 
cobre um rasto de desilusão, 
mas igualmente de ternura e 

também do desejo de questio-
namento e desconstrução das 
narrativas religiosas.

Para além da ficcionalização 
dos elementos constitutivos do 
fenómeno religioso de Fátima, 
a temática surge ainda como 
referencial de comparação a 
partir do qual se constrói uma 
imagem que se quer evocativa e 
sugestiva, o que atesta bem da 
importância de Fátima enquan-
to elemento de um património 
comum, presente no seguinte 
exemplo que retrata a solidão 
individual que se vive nos bares: 
“segurando os copos vazios 
na mão como os peregrinos de 
Fátima as suas velas apagadas” 
(Os Cus de Judas, p. 137). Esta 
prática multiplicar-se-á em nu-
merosos escritos de vários auto-
res: em Febres, de Manuel Jorge 
Marmelo, a imagem da mãe 
surge-lhe como na fotografia do 
casamento “estava diferente; 
era também, ao mesmo tempo, a 
própria figura de Nossa Senhora, 
pura e luminosa no seu vestido 
elegante e branco” (p. 24); tam-
bém num vale perdido nas Beira 
a imagem de Olivita (a jovem 
que fugira da aldeia) aparecera 
em cima de uma avelaneira em 
trajes e modos em tudo seme-
lhante aos da Virgem na Cova da 
Iria (António Tavares, O Coro dos 
Defuntos, p. 107).

Quando pensamos nas demons-
trações de fé e de devoção à 
Senhora de Fátima surge-nos 
imediatamente a peregrinação e 
o pagamento de promessas e são 
muitos os relatos que encontra-
mos nas ficções: João, protago-
nista de Céu Nublado com Boas 
Abertas, de Nuno Costa Santos, 
empreende uma jornada “ao local 
mais simbólico da religiosidade 
católica nacional” (p. 112) com o 
objetivo, que será logrado, de se 
libertar da angústia e da descren-
ça. Também Ricardo Reis (O Ano 
da Morte de Ricardo Reis, de José 
Saramago) torna-se um peregri-
no de Fátima, mas sem fé. O que 
o move é o de desejo de encon-
trar a jovem e frágil Marcenda, 
por quem se sente atraído. É a 
condição de visitante, porque 
peregrino sem fé, que lhe conduz 
o olhar, qual antropólogo diante 

do seu objeto de estudo, para as 
práticas vivenciais costumeiras 
deste “mar de gente” (p. 313) 
que se reúne na esplanada. As 
críticas mais incisivas recaem nas 
práticas mercantis que enchem 
o espaço de gritos, pregões e 
lengalengas, num relato marcado 
pela crítica e deceção. Muito di-
ferentes são os motivos que levam 
a mulher de Augusto Martins, 
personagem central de O Feitiço 
da Índia, de Miguel Real, a deslo-
car-se a Fátima. Move-a a dor da 
ausência do marido e o pedido de 
intercessão da Virgem.

Com o passar dos anos, têm 
vindo a público obras que se ali-
cerçam, em partes ou no todo, no 
diálogo e na reescrita dos textos 
basilares para compreender o fe-
nómeno de Fátima, as Memórias 
de Lúcia de Jesus (já atrás refe-
ridas) e a Documentação Crítica 
de Fátima. Em 2013, Miguel 
Real publica A Cidade do Fim, a 
história de Fátimo Martins, cuja 
existência está indelevelmente 
ligada às aparições da Virgem na 
Cova da Iria (veja-se JL, nº 1131, 
de XXXX). Um diálogo estreito 
e constante sustenta o entre-
cho de Em Teu Ventre, de José 
Luís Peixoto. Este é o relato dos 
acontecimentos ocorridos entre 
os meses de maio e outubro de 
1917 contados a partir de vários 
pontos de vista e ponteado com 
citações de alguns textos fonte 
de entre os quais as Memórias de 
Lúcia de Jesus. Reencontramos a 
mesma prática de sustentação da 
intriga na citação de documen-
tos num curioso e bem urdido 
thriller, A Hora de Maria, de 
Nuno Lopes Tavares, acabado 
de publicar (e a que regressarei 
proximamente), que prende o 
leitor desde as primeiras páginas. 
Encenando a teoria excêntrica 
do rapto da Irmã Lúcia, este é um 
livro sobre livros: aquele que o 
protagonista está a escrever e os 
que já estão escritos e são agora 
objeto de releitura e reescrita.

Da viagem que fizemos por 
alguns dos textos que revisitam 
os acontecimentos ocorridos de 
13 de maio a 13 de outubro de 1917 
e dos desenvolvimentos a que 
deram origem ao longo de um 
século de História, na certeza de 
que muitos ficaram (tempora-
riamente) fora deste caminho, 
constatamos que para além da 
diferença de perceções (comu-
nhão, crítica, repúdio), também 
encontramos diferenças ao nível 
do papel e da relevância diegética 
que a temática assume, assim 
como dos diálogos que estabele-
cem com uma epistemologia do 
fenómeno religioso de Fátima. 
Esta é, incontestavelmente, 
uma temática que desperta um 
crescente interesse. Os textos 
presentes e ausentes nesta aná-
lise constituem-se como novas 
e desafiantes viagens de leitura, 
levando-nos a revisitar um dos 
elementos incontornáveis, para 
crentes e não crentes, da nossa 
história e memória coletiva. J

De romance em romance,  
Lobo Antunes vai 
reescrevendo a narrativa 
das aparições e das 
práticas sucedâneas  
de devoção. Fá-lo num 
tom crítico que cobre um 
rasto de desilusão, mas 
também de ternura e 
compreensão

Ricardo Reis (do 
romance de José 
Saramago) torna-se 
um peregrino de 
Fátima. É a condição 
de visitante, porque 
peregrino sem fé, que 
lhe conduz o olhar

“

compreensão. Centrando o seu 
olhar nas pessoas que assumem 
a sua religiosidade (deslocando-
-se a Fátima; rezando, rodean-
do-se de imagens de santos) os 
narradores retratam práticas 
de devoção num tom prosaico 
e humorístico, revelador não 
só de um distanciamento, mas 
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Da tradução de Fátima 
ou das muitas formas de a dizer

Marco Daniel Duarte

 1. O COLÓQUIO INICIAL

Os infantes traduzem uma ex-
periência inefável  Tal como não 
podem ser contados os passos 
dos que, atraídos pela memória 
fundadora deste lugar, acorreram 
à Cova da Iria, assim as palavras 
usadas para descrever e analisar 
a notícia respeitante ao dia 13 de 
maio de 1917 — e os comportamen-
tos humanos que dela decorrem — 
não podem ser transmitidos sem o 
inexorável reconhecimento de que 
a comunicação de uma mensagem 
entrava nos ruídos vários que as 
ciências da linguagem e da comu-
nicação têm tipificado.

As palavras iniciais relativas 
àquela novidade que rasgava os 
limites do quotidiano não fi-
caram registadas por qualquer 
gravador ou câmara de filmar. 
Lamentavelmente, dirão alguns, 
o tempo dos inícios do século XX 
dava apenas à arte da escrita essa 
primordial forma de fixar o que os 
historiadores haveriam de anali-
sar, pelo que saem logrados aqueles 
que quiserem provar pela lei 
positivista que o colóquio entre as 
três crianças e a Mãe do Deus dos 
cristãos aconteceu. O que se pode 
documentar, precisamente pela 
prova escrita, é que a informação 
ali produzida auferiu estatuto de 
prova histórica, não do colóquio, 
mas das convicções e reações à re-
ceção de um testemunho que uma 
percentagem muito grande dos 
membros da Igreja Católica aceita 
ser credível. Pode ainda documen-
tar-se a forma como uma parte da 
comunidade, muito apoiada pela 
mesma força que o ser humano 
atribui à palavra, se esforçou por 
contrariar esse testemunho que 
considerava infantil, mas perigoso.

Passados cem anos sobre o 
acontecimento, talvez a leitura de 
Fátima mereça passar pelo sentido 
do verbo “traduzir”, não apenas 
no conteúdo mais imediato que a 
definição dicionarística lhe atribui, 
mas antes pesado de acordo com 
as páginas que o filósofo escreve 
a partir da sentença de Rudolf 
Steiner (1861-1925) quando fixara 
que “compreender é traduzir”. 
Com o propósito de encontrar 
um discurso que auxilie quem se 
pretende abeirar da ação de três 
crianças que se veem na necessi-
dade de “traduzir” o que — assim o 
acreditavam — haviam compreen-
dido, abramos um livro intitulado 
“Sobre a tradução”, escrito por 
Paul Ricoeur (1913-2005) nos anos 

90 do século XX; encontraremos 
as dificuldades que mais podem 
perturbar a ordem do discurso: 
“A propensão da linguagem para 
o enigma, o artifício, o herme-
tismo, o secreto, em suma, para a 
não-comunicação” [Paul Ricoeur, 
Sobre a Tradução]; encontraremos, 
outrossim, uma chave que resolve 
essa dificuldade: “como fazem 
os tradutores? [...] substituindo a 
alternativa paralisante — tradu-
zível ‘versus’ intraduzível — pela 
alternativa fidelidade ‘versus’ 
traição” [sublinhado nosso]. 
Ainda não plenamente satisfei-
to, Ricoeur, consciente de “que a 
prática da tradução continua a ser 
uma operação arriscada que anda 
permanentemente à procura da sua 
teoria”, denuncia “[...] o paradoxo, 
dissimulado sob o dilema prático 
entre fidelidade e traição: uma 
boa tradução só pode visar uma 
equivalência presumida, não ba-
seada numa identidade de sentido 
demonstrável, uma equivalência 
sem identidade. [...] Apliquemos a 
expressão 'construir comparáveis' 
à tradução”.

Bem pode aplicar-se esta ex-
pressão à forma de dizer Fátima, 
desde logo à forma que encontra-
mos nos seus documentos fun-
dacionais, nos quais se inicia esse 
“construir comparáveis”: “mais 
branco que se fôra de neve, que 
o sol tornava transparente como 
se fora de cristal e d’uma grande 
beleza” [Lúcia de Jesus, Segunda 
Memória]; “Vimos sobre uma 
carrasqueira, uma Senhora vestida 
toda de branco, mais brilhante que 
o sol, espargindo luz, mais clara 
e intensa que um copo de cristal, 
cheio d’água cristalina atravessado 
pelos raios do sol mais ardente” 
[Idem].

Para o drama da exigência da 
fidelidade ao discurso que se pre-
tende traduzir, Ricoeur procura um 
binómio: “A equação 'compreender' 
é traduzir” fecha-se então sobre 
a relação de si consigo mesmo, no 
segredo em que reencontramos o 
intraduzível, que julgámos ter posto 
de parte, beneficiando o par fideli-
dade/traição. Reencontramo-lo no 
trajeto da promessa da fidelidade 
mais extrema”. Não pensaria em 
Fátima o filósofo, mas em qualquer 
discurso que, pelo menos em tese, 
está votado ao hermetismo, sendo 
que Fátima é, desde a primeira 
hora e pelas razões amplamente 
divulgadas, lugar de experiên-
cia do sagrado, por conseguinte, 
lugar de separação e de segredo. 
Há, portanto, que estabelecer essa 
fidelidade refletida nas palavras do 
pensador: “Mas fidelidade a quem 

ou a quê? Fidelidade à capacida-
de da linguagem para preservar 
o segredo contra a sua propensão 
para o trair. Fidelidade desde logo 
a si mesmo, mais do que a outrem” 
[Paul Ricoeur, Sobre a Tradução]. 
Não pensaria em Fátima o Filósofo, 
reiteramos, mas o seu discurso é 
uma das mais coerentes definições 
de Fátima.

No mais autorizado documento 
que o catolicismo editou sobre o 
assunto, Joseph Ratzinger (1927-), 
embora observando a partir de 
dentro da mundiviência cristã, 
falará deste modo acerca dos fe-
nómenos hierofânicos, numa lin-
guagem que, não sendo surpreen-
dente acerca da forma de a Teologia 
catalogar as experiências místicas 
deste tipo, continua a estar longe 
de se encontrar assimilada pelos 
diversos agentes da comunidade, 
seja ela a comunidade crente de 
registo mais ou menos devocional, 
seja ela a comunidade científica, 
crente ou não crente: “Na visão 
interior, há, de maneira ainda 
mais acentuada que na exterior, 
um processo de tradução, de-
sempenhando o sujeito uma parte 
essencial na formação da imagem 
daquilo que aparece. A imagem 
pode ser captada apenas segundo 
as suas medidas e possibilidades” 
[sublinhado nosso].

Esse “processo de tradução” 
não se limita aos intervenientes di-

retos na narrativa — esses infantes 
(os que não falam) que traduzem 
uma experiência inefável (que não 
se pode dizer) —, mas torna-se 
continuado nos que prolongam o 
acontecimento histórico a partir da 
anamnese da ritualidade celebra-
tiva ou da anamnese da ritualidade 
académica.

2. AS LEITURAS DE FÁTIMA

Entre as apologias religiosas e as 
apologias políticas  Numa socieda-
de plural e numa Igreja plural, que 
reafirma sobre esta matéria que as 
aparições não constituem dogma 
de fé, as dúvidas parecem legí-
timas, fazendo recair continua-
mente sobre Fátima essa suspeição 
assente nas impossibilidades que o 
sistema da ciência moderna ditou 
e que só pode considerar Fátima 
como dom para a fé e como desafio 
para a razão.

Deste modo, em nada se estra-
nha que Fátima haja tido dificul-
dades de relacionamento com a 
ciência e com os seus cultores. Por 
essa razão, as posições se têm es-
tremado em dois grandes campos, 
estando os mesmos aptos a outras 
subdivisões. A síntese dos olhares 
sobre Fátima pode ser fixada na 
pergunta “há sobrenaturalidade 
ou não há sobrenaturalidade em 
Fátima?” que tantos indivíduos co-
locaram. Alguns autores assumiram 

A Basílica de Nossa 
Senhora do Rosário 
de Fátima, vista 
do exterior da 
nova Basílica da 
Santíssima Trindade, 
e aspeto do interior 
deste templo

a existência de uma manifestação 
do sobrenatural; outros a existên-
cia de sugestão sobre o indivíduo 
que afirma a existência do sobre-
natural, podendo esta posição ser 
inconsciente (fruto de uma cultura) 
ou consciente (fruto de instru-
mentalização); outra linha ainda 
de análise, com menos cultores, 
mas igualmente vincada, assume a 
paranormalidade (seres que não são 
da ordem do sobrenatural, mas que 
a ciência não comprova) [segui-
mos, sintetizando, José Barreto, 
Religião e Sociedade — dois ensaios]. 
Assim tem sido analisada Fátima, 
com o prejuízo dos olhares sempre 
comprometidos, mas também com 
o benefício de as sentenças serem 
cerzidas de todas as cores, muitas 
vezes distanciadas pelo facto de 
quem analisa ser ‘intra’ ou ‘extra’ 
‘Ecclesia’, mas tantas outras vezes 
serem próximas na desconfiança 
que não se encontra apartada da 
forma mentis e do método dos in-
vestigadores do universo eclesial.

Ao analisar cem anos de escritos 
sobre Fátima, percebe-se que a 
temática teve, no plano da ciência, 
de se confrontar com diversas 
adversidades, como são a relação 
umbilical, mas de difícil gestão, 
entre a história do presente e a 
história contemporânea, no que 
isto significa de acesso às fontes 
e da qualidade das inflamações 
das lembranças, dos silêncios e 
dos esquecimentos. Percebe-se 
ainda que Fátima se encontra na 
encruzilhada de outras temáticas 
históricas, também elas complexas 
do ponto de vista da sua análise 
distanciada: Fátima depara-se, 
neste particular, com as especifi-
cidades de um tema que nasce e se 
constrói dentro da complexidade 
de outros temas também estudados 
sob prismas ideológicos (a questão 
da I República portuguesa e os 
silêncios sobre tantos aspetos da 
ação violenta dos patriarcas desta 
época, cujo programa anticlerical 
foi deveras musculado e exigiu 
da Igreja uma programática ação; 
a questão do Estado Novo e a 
omnipresente leitura de colabora-
cionismo da Igreja com o regime, 
conclusão que assenta também na 
memória coletiva e, não obstante 
haja documentação que a com-
prova, está ainda por estudar ao 
pormenor de perceber se a práxis 
não teve cambiantes que possam 
fazer mudar algumas conclusões). 

O estudioso de Fátima percebe 
ainda que a temática se inscreve, 
nalguns círculos, na história que se 
deseja ignorar, estratégia acadé-
mica que permite criar silêncios e, 
com estes, não-temas. Na mitifica-
ção se insere ainda o que, com um 
dos mais atentos observadores do 
século XX, poderíamos designar 
de “A Ilusão Realista”, expressão 
que procura traduzir o medo de 
estudar o passado e de promover a 
legitimação do que se quer evitar 
(Umberto Eco, Sobre os espelhos 
e outros ensaios). E tantos outros 
aspetos poderiam ser referenciados 
como inibidores de estudos sobre 
Fátima, como são a propensão para 

LU
ÍS

 B
A

R
R

A

© 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 07:49)



J FÁTIMA, CEM ANOS  tema * 1310 a 23 de maio de 2017  *    jornaldeletras.pt

a chamada arte erudita. Se logo 
na década de 20 se encontram 
documentos que provam a inten-
ção da erudição, a cronologia da 
Capelinha das Aparições, datada 
de 1919 e colocada onde antes se 
havia procedido à marcação do 

específico lugar da marianofania 
com a ornamentação episódica da 
azinheira das aparições e através 
da construção de um pórtico efé-
mero, evidencia acerca do peso da 
arte popular nos primeiros tempos 
do santuário.

A evolução física do santuário 
mostra o complexo sagrado como 
estaleiro por onde passam vários 
movimentos estéticos, desde os 
que se fazem repercutores da 
arte de Oitocentos, dando início 
à construção de um santuário de 

traçado revivalista coroado por 
uma monumental basílica riscada 
por Gerardus van Krieken, até 
aos que já podem ser entendidos 
como exibidores da arte do seu 
tempo, a arte de Novecentos. 
Num primeiro capítulo desta 
última taxonomia, encontra-se, 
a partir dos anos finais da década 
de 40, a culta edificação de um 
deserto artificial que arrancava 
ao desconforto natural que era a 
Cova da Iria um espaço espiritual 
constituído por uma enorme e 
cenográfica esplanada traçada 
por Cottinelli Telmo, espaço mar-
cado por uma Cruz Alta construí-
da para o encerramento do Ano 
Santo, em 1951, e, sobretudo, pela 
colunata de António Lino. É, de 
facto, no cenário do monumen-
tal recinto que se concentram os 
esforços da nova imagem para o 
santuário que não mais estag-
naria e que, em breve, procu-
raria soluções estéticas que lhe 
conferissem uma fácies verdadei-
ramente internacional e ligada ao 
pós-modernismo.

Nas décadas de 80 e 90, o lugar 
fez-se laborioso laboratório de 
arte, encarando com tenacidade o 
difícil, mas fundamental, debate 
epistemológico acerca da arte 
sacra criada por António Augusto 
Lagoa Henriques, Clara Menéres, 
Eduardo Nery, Emília Nadal, 
Erich Corsépius, Graça Costa 
Cabral, Gustavo Bastos, José 

“Suspensão”, a obra de Joana Vasconcelos, com um terço, agora inaugurada

a chamada petite histoire, normal-
mente desvalorizada e repelidora 
de alguns estudiosos, a propensão 
para a biografia comprometida e 
para a construção de florilégios, a 
potenciação de uma história local 
construída com artesania e sem 
a imprescindível relação entre os 
conceitos de micro e de macro-
-história e ainda a sua especial 
vocação para a criação de temas que 
apelidaremos de temáticas-fetiche, 
proporcionando um verdadeiro 
‘voyeurismo’ pseudoacadémico, 
no culto pelo pormenor, no culto 
pela explicação racional do que é 
da ordem do mistério, no culto por 
construir universos explicativos 
normalmente espetaculosos, no 
culto por querer ter acesso ao que 
ainda é reservado, no culto por ser 
o primeiro a publicar um documen-
to que nunca ninguém viu...

Por estas razões, Fátima se viu 
instrumentalizada, isto é, ideolo-
gicamente interpretada e ideolo-
gicamente dada a interpretar, ou 
seja, ideologicamente traduzida.

3. A FORMA ARTÍSTICA  
DE TRADUZIR FÁTIMA

Exemplário breve a partir das 
artes plásticas que formaram um 
santuário  Entre as formas de dizer 
Fátima, teve particular prota-
gonismo a tradução artística do 
acontecimento, tradução operada 
entre a chamada arte popular e 
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O filme de João Canijo
Fé nas mulheres

Manuel Halpern

 De Vinhais a Fátima são dez dias de 
viagem. Anabela Moreira, a atriz, fez o 
percurso em nove. João Canijo (JC), o 
realizador, partiu apenas de Coimbra. 
Outras atrizes fizeram a caminha-
da partindo de pontos diferentes. 
Nenhuma dessas é a peregrinação que 
aparece no filme. Desta vez não é a a 
realidade que imita a ficção, mas sim a 
ficção que imita a realidade, porventu-
ra para a tornar mais realista. Fátima, 
de JC, é, antes de mais, o fechar de um 
ciclo na sua obra e deve ser compreen-
dido à luz desse percurso. Um ciclo ex-
ploratório sobre as intermitências dos 
formatos cinematográficos, as ténues 
fronteiras entre ficção e documentá-
rio, abrindo espaço para um discurso 
metodológico. 

Em É o Amor (2013), filme feito 
na comunidade piscatória de Caxias, 
Canijo optou por filmar a realidade, 
introduzindo, contudo, sub-rep-
ticiamente, um elemento exterior 
e manipulatório, a atriz Anabela 
Moreira. Construiu assim uma rea-
lidade distorcida, conceptualmente 

Imagem de  Fátima, de João Canijo, com várias das atrizes do filme

fascinante, tanto quanto a introdução 
do coelho animado em Quem Tramou 
Roger Rabbit. O filme é feito através da 
interação difusa entre elementos que 
habitualmente não comunicam, um 
pouco como as técnicas de observador 
participante em Sociologia. Sendo 
que há sempre um deslumbre sobre 
o universo feminino, porventura na 
tentativa de o desvendar: em É o Amor 
os homens estão sempre ausentes, no 
mar ou em terra.

Em Portugal, um Dia de Cada Vez 
(2015), o filme seguinte, o retrato do 
chamado país profundo no pico da 
crise da troika, os homens são meros 
figurantes. O método é semelhante, 
com a participação ativa de Anabela 
Moreira numa realidade obscura, sen-
do o universo retratado mais amplo, 
proporcionando assim uma estrutura 
mais fragmentada. 

Fátima é a cura elíptica des-
te movimento, necessária para se 
aproximar do ponto de partida. 
Aqui pareceria simples e lógico usar 
o mesmo estratagema: imiscuir 
Anabela Moreira num grupo de pe-
regrinos e filmar a peregrinação em 
estilo documental, servindo-se da 

presença da atriz para criar situa-
ções, que forneçam ao documen-
tário momentos cinematográficos 
fortes, próximos da ficção. Contudo, 
no fechar do ciclo, JC conclui que 
ninguém melhor recria a realidade 
do que um grupo de bons atores 
(atrizes, no caso). Bons atores (boas 
atrizes) tornam a realidade mais 
realista do que qualquer exercício 
documental puro, desnudado. Diria 
que Shakespeare já saberia disso, 
assim como Griffith, Rosselini e John 
Ford. Assim, numa altura em que é 
comum, no cinema independente, 
o recurso a não atores, Fátima faz o 
elogio do ator, o elogio da atriz. 

O uso do feminino aqui mais do que 
importante é essencial, pois, mais uma 
vez, Canijo faz um filme de mulheres. 
E, mais do que explorar as questões 
físicas e metafísicas das motivações 
dos peregrinos, interessa-lhe um olhar 
íntimo e sociológico sobre o universo 
feminino numa situação limite. O 
homem, neste caso, é um elemento 
estranho e desestabilizador. Assim, 
este Fátima está profundamente inter-
ligado com os filmes anteriores, apesar 
de ser feito de atrizes que representam 

personagens; personagens interpreta-
das na sua justa medida.

Em entrevistas, JC terá dito que é 
impossível filmar a peregrinação sem 
a fazer . Uma afirmação excessiva, se 
assim fosse não haveria filmes sobre a 
ida do homem à Lua. Mas não há dúvida 
que tal processo de repérage é coeren-
te com a metodologia seguida desde 
sempre pelo realizador. Contudo, a esse 
nível, talvez se possa refinar a questão: 
será que é possível filmar a peregrinação 
sem ter fé? JC demonstrou-o que sim. 
Mas nem por isso fez um filme denun-
ciatório, em que exponha os equívocos 
e os negócios à volta de Fátima. Fez um 
filme, já se disse, em torno da intriga 
feminina, de um grupo de mulheres que 
interage no limite das suas capacidades 
físicas e psicológicas. Perante isso, as 

questões de fé pareceram-lhe pouco 
relevantes e rechaçou-as para um 
segundo plano. Sente-se alguma falta, 
deve-se dizer, de que a determinadas 
altura nos seja melhor explicada a 
motivação daquelas peregrinas. Mas 
João Canijo mantém-se focado na teia 
de relações, na intriga feminina, nos 
irónicos jogos de contraste. Abrindo 
as brechas do espiritual, delicia-se ao 
deparar-se com o mundano, achando 
esse desdobrar da alma feminina mais 
encantador do que a metafísica. O além 
fica demasiado longe.

› FÁTIMA
de João Canijo, com Rita Blanco, Anabela Moreira, 
Cleia Almeida, Vera Barreto, Teresa Madruga, 
Ana Bustorff, Alexandra Rosa, Teresa Tavares, Íris 
Macedo, Sara Norte e Márcia Breia, 153 min

›
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Carlos Loureiro, José Rodrigues, 
Júlio Resende, Manuel Alcino, 
Maria Irene Vilar, Rolando Sá 
Nogueira e Zulmiro de Carvalho.

Sempre impulsionado pelos 
momentos celebrativos, o santuá-
rio chega ao limiar do século XXI, 
ponto de charneira que, obvia-
mente, seria enfatizado com os 
cuidados da arte, primeiro com a 
construção do Pórtico do Jubileu, 
de Gastão da Cunha Ferreira, e 
depois através da encenação da 
Natividade, com o presépio de 
José Aurélio. Nesse mesmo ano, 
celebrava-se também a beatifica-
ção dos videntes cuja efígie se viu 
esculpida por José Rodrigues e por 
Clara Menéres. Contudo, se este 
marco cronológico já havia trazi-
do obra de novidade, é a data dos 
90 anos sobre as aparições que as-
sinala indelevelmente a paisagem 
do santuário, através da cons-
trução da Basílica da Santíssima 
Trindade, ponto culminante de 
um concurso internacional aberto 
a diversos gabinetes de arquitetu-
ra do qual saiu vencedor o projeto 
de Alexandros Tombazis, obra que 
teve a capacidade de abrir uma 
nova fase da vida construtiva do 
santuário sem aniquilar, nem na 
implantação nem no alçado nem 
na volumetria, a tradição cons-
trutiva monumental erigida ao 
longo de nove décadas. 

Por ocasião do centenário, é 
o novo presbitério do recinto de 
oração que mostra essa inter-
venção cirúrgica da arquitetura 
minimalista que sob a traça de 
Tombazis e Paula Santos virá a 
reunir nomes como João Mendes 
Ribeiro, Filip Moroder Doss e 
Fernanda Fragateiro. E ainda no 
âmbito da efeméride o espaço de 
Fátima será marcado pelo pór-
tico jubilar, da autoria de Joana 
Delgado, e pela obra “Suspensão”, 
de Joana Vasconcelos, também 
chamada a traduzir Fátima atra-
vés da impressiva escala que lhe é 
típica. As traduções plásticas que 
disseram Fátima, construindo 
o próprio lugar, têm o paralelo 
noutro tipo de obras, também 
desta natureza artística, fora do 
Santuário da Cova da Iria, não 
apenas no tratamento iconográ-
fico dos conteúdos da denomi-
nada Mensagem de Fátima como 
também noutras encenações que 
muitas vezes não são fruto de 
encomenda institucional.

Percurso igualmente dilatado 
poderia ser feito pela literatu-
ra, pela música, pelo teatro e 
pelo cinema; e por tantas outras 
formas de expressão que se viram 
convocadas para dizer Fátima, as-
sumindo traduções diversas, por 
vezes até ambíguas e contraditó-
rias com o discurso católico, mas 
sempre denunciadoras de uma 
específica peregrinação, ou seja, 
da forma de pensar de cada época 
histórica e, sobretudo, do pensa-
mento autoral que as criou.J

* Marco Daniel Duarte é o diretor do 
Serviço de Estudos e Difusão do Santuário 
de Fátima

› Quatro autores, quatro fotos

 Fátima tem sido “tema” do 
trabalho de muitos fotorrepórteres 
portugueses, ao longo destes cem 
ano, e algum desse trabalho tem 
sido publicado em livro(s). Agora 
mesmo acabam de ser editados 
(pelo menos) dois, de bem conhe-
cidos e considerados fotorrepór-
teres: Fátima - Enquanto houver 
portugueses, de Alfredo Cunha, 
que ainda há pouco teve uma 
grande exposição na Cordoaria, a 
que o JL largamente se referiu - um 
livro com texto introdutório, em 
português e inglês, de António 
Marujo (Porto Editora, 128 pp., 19, 

90 euros), e Fátima - 1979/2016, 
de António Pedro Ferreira, nosso 
camarada de redação do Expresso, 
com o qual, e a Visão, foi distribuí-
do (186 pp, 14,90 euros). 

Entre aqueles que anteriormen-
te editaram albuns sobre Fátima 
destacamos o hoje “decano” - e 
nome mítico - da grande repor-
tagem fotográfica em Portugal, 
Eduardo Gageiro, que tem fotos 
sobre Fátima em alguns dos seus 
livros, mormente no álbum Fé 
- Olhares sobre o sagrado (2006, 
ed. do autor, 306 pp., 60,57 euros, 
com texto de José Mattoso). E Jorge 

Barros, que muito, e bem, foto-
grafou 'sítios' e 'gente' de Portugal, 
e que deu a lume, em 1993, com a 
chancela do Círculo de Leitores, 
Fátima – Os Lugares da Profecia 
(224 pp), com texto de Manuel 
Vilas-Boas, Francisco de Oliveira 
e Vitor Frazão, assinalando os 75 
anos das "aparições"  (1993). 

O JL pediu aos quatro fotor-
repórteres para escolherem uma 
ou duas fotos suas, ali tiradas, 
pela qual tenham particu-
lar predileção e/ou entendam 
'exprimir' melhor a forma como 
veem Fátima. São essa fotos que 

aqui publicamos. Alfredo Cunha 
explicou a razão da sua preferên-
cia: "A fantástica Nova Cruz Alta, 
de Robert Schad, e a   peregrina 
portuguesa, ligam estes tempos 
de Fátima, 1917 - 2017, como duas 
esculturas complementares. Esta 
foto explica-me muitas coisas e 
acaba por se tornar numa viagem 
no tempo, que só a fotografia nos 
permite. Gosto de fechar ciclos 
e revisitar as minhas fotos ... 
aqui não é necessário, está cá a 
essência destes tempos de pere-
grinação! E por isso que, Enquanto 
houver Portugueses, Fátima vive."

António Pedro Ferreira

Jorge Barros
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Alfredo CunhaEduardo Gageiro

GULBENKIAN.PT

Av. Berna 45A 
1067-001 Lisboa

Até 12 de junho, investigadores de qualquer área de especialidade ligada às coleções do Fundador e Moderna  
do Museu Calouste Gulbenkian, podem candidatar-se a investigar em Lisboa, por períodos de 2 a 4 semanas.

O Museu assegura as despesas de viagem, alojamento e alimentação. 

Os candidatos serão convidados a colaborar com os conservadores do Museu e a apresentar o seu trabalho.

Informações em gulbenkian.pt/museu

MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN 
INVESTIGADORES VISITANTES 2017-2018
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Com quase 90 anos, continua a exaltar o amor, a corporalidade, um dos veios da sua poética, que 
ao longo de mais de meio século afirmou uma arte própria de expressão do real, íntimo e social, 
espiritual e material. Publicou, recentemente, Ardorosa Súmula, um pequeno livro que afere a 
grande vitalidade da sua poesia. Ao JL, fala da escrita e de uma vida literária discreta. Uma questão 
de “feitio”, diz ele, na entrevista que se segue, a que se acrescenta a crítica de António Carlos Cortez

João Rui de Sousa
Exaltação do amor e do real

n
Nunca andou a ‘fazer-se ao piso’, como 
se costumava dizer no seu tempo. 
É reservado e discreto, o que talvez 
não tenha favorecido a sua projeção 
literária. Porém, discretamente, João 
Rui de Sousa construiu, em quase seis 
décadas, uma obra reconhecida, a que, 
aos 88 anos, acaba de acrescentar mais 
um título, Ardorosa Súmula. Um livro 
fininho, com 23 poemas inéditos, que 
inaugura a coleção de poesia Clepsydra, 
da editora Coisas de Ler.

Entre o corpo e a cidade, a noite e o 
mundo, a sua poesia tem feito caminho 
em diferentes frentes e modos de ex-
pressão, mas sempre com o denomina-
dor comum da musicalidade. Um tom 
que não decorre tanto de um ouvido 
absoluto, mas de uma voz poética 
singular, que afina música, ritmo e 
palavra, num trabalho sempre rigoroso. 

É assim desde os primeiros poemas, 
escritos ainda na adolescência, passada 
como interno na Escola Agrícola da 
Paiã. Uma experiência que deixou 
sementes, mas a sua lavra seria outra. O 
amor à literatura e à filosofia, levá-
-lo-iam a fazer o curso de Histórico-
Filosóficas, na Faculdade de Letras de 
Lisboa, cidade onde nasceu em outubro 
de 1928. Mais tarde, ingressaria nos 
quadros da Biblioteca Nacional. 

Publicou o primeiro livro, 
Circulação, em 1960, a que se se-
guiram, entre outros, Habitação dos 
Dias, Corpo Terrestre, Fogo Repartido, 
Meditação em Samos, Enquanto a Noite, 
a Folhagem, Lavra e Pousio, Quarteto 
para as Próximas Chuvas. Também é 
autor de ensaios como Fernando Pessoa 
empregado de escritório e António Ramos 
Rosa ou o diálogo com o universo. Foi um 
dos fundadores da revista Cassiopeia e 
fez crítica literária em várias publica-
ções, nomeadamente na Seara Nova, 
em O Tempo e o Modo e aqui no JL. Entre 
outros prémios foi distinguido, em 2012, 
com o Vida Literária da Associação 
Portuguesa de Escritores.

Mas se distinções e homenagens, 
mesmo pequenos gestos de reconhe-
cimento, o sensibilizam muito, não são 
o que o fazem continuar a escrever. 
Antes, uma constante vontade de “ex-
primir a vida e o real”.

 
Jornal de Letras: Em Ardorosa Súmula 
regressa ao corpo, ao amor, ao ero-
tismo. Quis condensar nestas duas 
dezenas de poemas uma das temáticas 
essenciais da sua poesia?
João Rui de Sousa: Esse toque sen-
sorialista, essa vibração especial, é 
realmente uma das linhas da minha 
poesia. Vem desde os primeiros 
poemas, e é acentuada nos livros 
iniciais. Maria Alzira Seixo até fez um 
artigo sobre a minha poesia erótica, 
no JL, há alguns anos. Aliás, eu já 
tinha publicado, em 1996, um livro 
com o mesmo caráter, A Obstinação 
do Corpo, numa coleção lançada pelo 
jornal O Mirante, de Santarém. Estes 
poemas de Ardorosa Súmula nasce-
ram esparsamente e poderiam ser 
incluídos com facilidade numa se-
gunda edição desse livro. Publiquei-
os agora porque Gisela Ramos Rosa 
quis inaugurar uma coleção de poesia 
da sua editora com um livro meu E 
assim foi.

Quer dizer que continuou a escrever 
poemas de amor?
Vou escrevendo. Uma parte dos poemas 
de Ardorosa Súmula foi escrita nos 
últimos anos, outra repescada. Por 
vezes, repego num dos molhinhos que 
tenho guardados e retomo certas coisas 
que tinha escrito antes, determinadas 
memórias.
 
E por que escolheu o “molhinho” dos 
poemas mais ligados à temática amoro-
sa? O que quis ainda dizer?
O que já tinha dito antes. Quis fazer 
ressaltar outra vez a importância da 
corporalidade erótica, no sentido mais 
amplo do termo.
 
Contrariando a ideia feita de que a exal-
tação erótica é coisa da juventude.
Digamos que é uma espécie de re-
miniscência desse estado de espírito, 
dessa exaltação, um aproveitamento 
poético dessa lembrança. Também tem 
a ver com a imaginação e a evocação de 
experiências passadas. Mas claro que há 
outros temas, atmosferas e motivos, que 
me levam para diferentes caminhos, 
nos meus poemas.
 
Quais?
Por exemplo, a noite, a soturnidade, 

geração surrealista. Um dia, disse-lhe 
que gostava muito dos quadros dele, 
mas com o meu ordenado de mo-
desto funcionário público seria difícil 
comprar um. Ele disse para passar 
pelo seu atelier, que ficava ali para 
o lado da Sé, que me fazia um preço 
especialíssimo. E acabei por escolher 
um quadro. Só que a assinatura estava 
em baixo e pareceu-me que a pintura 
tinha mais lógica ao contrário. Então 
ele respondeu: “Não há problema”. 
E assinou no outro lado É assim que 
tenho um quadro do Cesariny, com 
duas assinaturas (riso). Também te-
nho do José Escada, do René Bertholo 
e outros da Carmo Pólvora.
 
Com a pintora fez mesmo um livro, 
Respirar pela Água. Como aconteceu 
essa parceria?
Sim, foi uma associação, embora a pin-
tura dela não ilustre os meus poemas, 
nem os meus poemas reflitam a sua 
pintura. Digamos que foi a junção de 
dois mundos. Carmo Pólvora era amiga 
de Natália Correia e creio que a conheci 
no Botequim. Ela fez, na altura, uma 
exposição sobre essa problemática, 
no Museu da Água. Eu também tinha 
publicado, na revista & etc, um texto 
sobre a relação com a água.
 
Que é um elemento presente na sua 
poesia.
Sempre tive uma atração especial pelos 
elementos primordiais, até por via 
filosófica. Tinha uma série de poemas 
sobre a água, o aqueduto, a fonte, 
pensei fazer esse livro.  
 
A musicalidade é outra das marcas 
identitárias da sua poesia. É uma 
questão de bom ouvido ou de aturado 
trabalho sobre a linguagem, a métrica, 
a rima?
Nunca hesito em emendar a mão, em 
aperfeiçoar, sempre que entendo que 
posso melhorar o que escrevi. Faço um 
poema e passados semanas ou meses 
vou relê-lo e encontro sempre qual-
quer coisa que não me soa bem. E às 
vezes, a emenda é pior do que o sone-
to…. (riso) Reconheço que a musicali-
dade da minha poesia é muito natural, 
faz parte do meu modo de produzir 
poeticamente. É uma musicalidade 
interior que me sai espontaneamente, 
uma maneira de me exprimir. Aliás, 
gosto muito de música, sobretudo 
clássica. E tenho sempre muito cuidado 
com a palavra. Tive bons exemplos 
nesse sentido: Ramos Rosa, Herberto 
Helder.
 
O seu livro de estreia, Circulação, 
publicou-o, de resto, em 1960, por 
sugestão de Ramos Rosa.
Sim, foi ele que me perguntou por que 
não organizava um livro - e acabei por 
fazê-lo. Sairia na Moraes. Em rigor, 
esse não foi o primeiro livro, porque 
ainda antes saiu a Hipérbole na Cidade, 
que é um único poema que fiz numa 
tarde ‘épica’, no café Palladium, nos 
Restauradores.
 
Épica?
Sim. Foi um poema que escrevi de jato, 
sob o impacto das eleições em que 
participou o Humberto Delgado. Senti 
uma enorme revolta e humilhação e 
comecei a escrever, enquanto fumava 

Destaque destaque 
destaque destaque 
destaque destaque 
destaque destaque 
destaque destaque 
destaque destaque 
destaque destaque 
destaque

João Rui de Sousa "A musicalidade muito natural, faz parte do meu modo de produzir poeticamente"

Maria Leonor nunes

a recessão psicológica. Essa temática 
está muito representada em Enquanto 
a Noite, a Folhagem. Nos meus pri-
meiros livros, os diferentes temas 
eram visíveis nos vários capítulos em 
que os dividia, cada um com a sua 
mensagem, palavra que hoje já nem 
se usa... Mais tarde, autonomizaram-
-se esses veios da poesia e cada livro 
tinha um tom próprio.
 
Em contraponto a esse lado mais inte-
rior, um desses veios vinca uma forte 
ligação ao mundo exterior.
Exato, um lado de dentro, mais 
soturno, e um lado de fora, a cidade, a 
revolta, a indignação pelas condições 
em que se vivia no tempo. A certa altu-
ra, até mesmo uma certa coincidência 
com o neorrealismo então muito em 
voga, usando a literatura como meio de 
protesto.
 
Mas nunca foi propriamente neorrea-
lista...
Isso não. Fui influenciado primeiro 
pelo meu contacto com os poetas da 
revista Árvore. E poucos anos depois 
pelo grupo do Café Gelo, que era 
bastante heterogéneo. Estavam lá o 
Herberto Helder, o Cesariny, que era 
uma espécie de "papa" dessa segunda 
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 Ardorosa Súmula (Coisas de 
Ler) é o primeiro número de 
uma nova colecção de poesia. 
Ter encontrado em João Rui de 
Sousa o autor com que a editora 
se lançasse no mercado deveria 
constituir não exactamente 
um acontecimento, mas pelo 
menos motivo suficiente para 
que, aos que em Portugal lêem 
poesia, se desse notícia de mais 
um livro do autor de Hipérbole 
na Cidade. É que João Rui de 
Sousa é tão-só um dos nomes 
mais importantes da poesia 
da segunda metade do século 
XX, também crítico e ensaísta 
(é dele um dos mais relevantes 
estudos sobre António Ramos 
Rosa, António Ramos Rosa ou 
o Diálogo com o Universo) e, 
por outro lado, tem dedicado 
a Fernando Pessoa páginas de 
grande rigor analítico. O seu 
Fernando Pessoa, Empregado 
de Escritório (Assírio & Alvim, 
2010, 2a ed.)) é, nesse con-
texto, um relevante exercício 
de sondagem às dimensões 
mais difíceis de perscrutar 
no universo pessoano, as que 
se prendem com as relações 
entre vida e obra sem cair em 
anacrónicos biografismos, mas 
valorizando, lá onde a biografia 
não chega para explicar a obra, 
quanto a obra deve, em todo o 
caso, à biografia.

Ora, o percurso poético, lite-
rário, de João Rui tem conhe-
cido algum ocaso nos últimos 
tempos. A razão (ou razões) será 
de natureza pessoal e não nos 
cabe a nós pedir que um autor 
publique – para mais um autor 
com a qualidade de João Rui de 
Sousa! - com a regularidade e 
a visibilidade que gostaríamos 
e julgamos inteiramente justa. 
Sucede, porém, que num tempo 
cultural dado a esquecimentos 
e a gestos injustos, ocultações 
mais ou menos propositadas 
ou a consagrações precoces ou, 
quando não, a sacralizações ab-
solutamente espantosas (isso é 
particularmente verdade quan-
do aparece, qual relâmpago que 
tudo rasga, uma qualquer nova 
coqueluche das letras, menina 
ou menino iluminados e que 
certos críticos logo incensam 
nos jogos malabares do jorna-
lismo que se diz cultural – na 
ficção ou na poesia, dá igual), 
importa tentar pôr as coisas no 
lugar e dar o seu a seu dono. Um 
facto simples impede que este 
livro do autor de Meditação em 

Samos (1970) tenha, portanto, a 
merecida atenção crítica.

A chancela editorial, ainda 
que o gesto seja compreensí-
vel por parte de quem dirige 
a colecção, não cuidou de 
fazer um livro apelativo. A 
capa, bem como o grafismo 
do título, o lettering, deviam 
ter a sobriedade que a poesia 
exige: o título é fundamen-
tal na consumação de uma 
poética e no caso específico de 
João Rui de Sousa não há livro 
da sua bibliografia que não 
tenha o lado clássico, o peso da 
opera que a sua linguagem e o 
seu universo poético exigem. 
Breve, com apenas vinte e três 
poemas, o certo é que outros 
autores (Carlos de Oliveira, por 
exemplo), não foram menos 
exigentes com quem lhes 
publicava os livros, mesmo 
se se tratava (ou até porque 
se tratava!) de livros pouco 
extensos, às vezes próximos do 
opúsculo. João Rui de Sousa, 
generoso como sempre, amigo 
dos seus amigos, é, apesar das 
amizades, um grande poeta. 
Um livro seu deve ser especial-
mente concebido. É que os seus 
poemas, na verdade, encon-
tram neste Súmula Ardorosa 
uma força expressiva, uma 
pletora vital que, aliada ao lado 
clássico do recorte frásico, e 
à dimensão extremamente 
criativa das suas imagens e 
metáforas, outra coisa não 
pede: um livro de capa branca, 
letras com desenho austero, 
enfim, quem sabe uma nota do 
próprio autor onde a meditação 
sobre a poesia aflorasse, em 
jeito de balanço de vida.

Digo isto por me parecer que 
estes vinte e três textos são uma 
espécie de grito de força de um 
poeta que imperativamente 
quer estar vivo, amar, partilhar 
com os outros o amor à existên-
cia: «Enfrenta o sol que vem e 
adivinha/ o azul de amendoei-
ras que são brancas.// Dá livre 
curso ao fogo, à plena ave/ que 
voa no teu corpo ou nele se en-
laça./ [...]/ Segue o teu corpo a 
cavalgar a brisa/ com flâmulas 
de assombro/ e um punhal em 
riste.» (p.9), assim se escre-
ve em «Programa», primeiro 
poema. A essa força vital não 
falta, pela compreensão da 
catáfora, a meditação sobre a 
poesia, transformada em sonda 
que percorre os tempos e tem 
«olhos

cintilantes». Poesia, tenha 
ela o nome que tiver, próprio ou 
impróprio (olhos, por exemplo), 
é sempre em João Rui de Sousa, 
sinónimo de perscrutação do 
«rolar dos dias», dos «tons 
vários das suas/ labaredas e 
obscuridades, das suas/ contra-
dições» e metamorfoses. Não 
foi Cesário Verde, mas também 
Rimbaud, quem nos ensinaram 
que a poesia é um ver melhor, 
um acto de pôr à vista? João Rui 
de Sousa não esquece isso mes-
mo – que o poema, podendo ser 
a confissão de um «ardor» é, 
sobretudo, uma forma de a lin-
guagem ascender a um plano de 
figuração outra das coisas; um 
registo, se quisermos, da alte-
ração a que todos estamos sujei-
tos; gravação do «desmoronar 
do corpo inerte»; corpo que fica 
«na margem da amargura (na 
dor/ de não vencê- la)». Assim, 

A fúria e o fogo: um livro

entre a força vital que estes ver-
sos transmitem e a uma estóica 
aceitação da passagem do tem-
po e do envelhecimento, há iro-
nia, e mesmo uma certa sageza 
antiga (bebida em Séneca? Em 
Cícero?) em versos «salubres e 
sinceros» (ainda Cesário!), por 
meio dos quais o eu enunciador 
contempla e se contempla, isto 
é, se reconstrói: «Hoje,/ não 
vou ardor nem vou amar-
go:/ vou num cantil de barro 
– neutro/ e fragmentado.// 
Não vou ao mar nem vou ao 
lago:/ vou só no lodo de me ver 
sentado/ pensando em quan-
tos braços/ são de afago/ ou 
tábuas de me ajudar/ se venho 
a nado.» (p.12), fazendo do acto 
de escrever um acto de inscri-
ção do ser no tempo. Tem sido 
esse o programa de João Rui 
e sempre, como já se escrevia 
em Quarteto para as Próximas 
Chuvas (Dom Quixote, 2008), 
sob o signo de Eros, vencendo 
sobre Thanatos. Diga-se, pois, 
o seguinte: Ardorosa Súmula é 
um belo livro de amor. Amor à 
memória (toques de pele, trocas 
de dedos, mistura de olhares, 
brevíssimos sinais de uma 
cumplicidade onde «o bronze 
do entendimento» vibrava), 
amor à «surpresa súbita que 
havia/ num requebro de sol em 
chão dourado/ ou nessa foguei-
ra que se abria/ num corpo já 
quase incendiado» (p.15); amor 
à própria escrita que, tardando, 
chega e é «já abrasamento».

A poesia – acto de no-
meação, de renomeação do 
mundo que nos é dado viver 
– é transformada em cor-
po verbal, feito de «páginas 
branquíssimas»; poesia como 
aventura da linguagem e que 
em versos medidos, caden-
ciados, é também uma forma 
do amor, insaciável como a 
morte. Num soneto intintulado 
«Intensificação», que alguma 
coisa tem de Jorge de Sena, 
assim se dita: «Amo-te mais e 
mais – assim nenúfares,/ assim 
foco de estrelas deslumbrado/ 
com a visão de um corpo já sem 
nuvens/ com a abaulada linha 
do teu rosto» (p.28). Que esse 
amor seja devotado à amada 
– mulher, poesia, vida – isso 
faz de Súmula Ardorosa um 
marco no percurso de João 
Rui de Sousa. Raras vezes se 
exaltou o «chão da vida», o 
erotismo elevado assim: num 
breve livro musicalmente 
atento às sílabas e sua música 
(«Dou- me ao teu braço,/ ao teu 
laço,/ ao teu espaço./ Até ao teu 
cansaço...»), clarão que, numa 
eventual reedição destes vinte 
e três poemas, pede um peque-
no formato – grego ou latino 
– de modo a que a poesia seja 
inscrição («Um sol de números, 
uma pista quente/ - em fusão 
de fúria e caudal de nervos!»), 
lápide, palavra que fica para 
sempre. Isso se deve (isso deve-
mos) a João Rui de Sousa.J

João Rui de Sousa

os meus maços de 3 Vintes… Foi uma 
forma de dar também a minha patada 
no regime, embora discreta. Hipérbole 
na Cidade saiu numa plaquete da 
coleção da Notícias do Bloqueio, uma 
revista do Porto, dirigida pelo Egito 
Gonçalves, Luís Veiga Leitão, entre 
outros.
 
Como conheceu Ramos Rosa, Raul 
de Carvalho, José Terra, os poetas da 
Árvore?
Numa pensão da Rua dos Anjos, 
chamada Luanda. Eu vivia em quartos 
alugados, uns meses num, depois 
noutro. Ia muitas vezes almoçar e 
jantar a essa pensão e comecei a 
reparar que duas ou três pessoas, 
que também lá iam comer, andavam 
sempre com muitos livros debaixo do 
braço.
 
Pediu-lhes livros emprestados, foi 
assim que se aproximou deles?
Já não me lembro como foi, mas a certa 
altura entrámos em contacto. Eles 
estavam a preparar o quarto número 
da Árvore, que seria o último, porque 
a revista foi proibida e suspensa pela 
PIDE. Tudo isso teve uma grande 
influência em mim. Eu já escrevia os 
meus poemas, mas aí deu-se uma 
grande abertura à modernidade.
 
De todos os livros que publicou, qual 
aquele em que acha que conseguiu 
mais plenamente a sua arte poética?
Há um por que tenho uma particular 
estima. É um dos meus últimos livros, 
Quarteto para as Próximas Chuvas, e 
considero-o, em alguns aspetos, um 
testamento.
 
Em que sentido?
É uma meditação, repartida no tempo, 
sobre a existência humana, sobre o 
nosso destino. A meditação é, aliás, 
uma constante da sua obra poética 
e aparece em título num dos seus 
livros mais conhecidos, Meditação em 
Samos. Tem muito a ver com a minha 
atração pela Filosofia.
 
Antes de tirar o curso de Histórico-
filosóficas, tinha seguido a via da 
agricultura. Por imposição familiar?
É verdade. E isso teve também muita 
influência na poesia. Há uma certa 
imagética que, em parte, está ligada 
à minha experiência de adolescente 
na Escola Agrícola. Até houve alguém 
que um dia chamou mesmo a atenção 
para o facto de usar muitos termos 
agrícolas, como solo, enxada, arado. 
É natural, porque vivi dez anos, como 
interno, nessa escola da Paiã, que tinha 
uma área bastante grande.
 
O que permitia um contacto muito 
próximo com a Natureza?
Sim, com o ciclo das estações, com 
todos os trabalhos agrícolas, com as 
árvores. Até lá passava um pequeno 
ribeiro. Acho que essa experiência está 
de facto associada àquela soturnida-
de da minha poesia a que me referi. 
Também o facto de a minha mãe ter 
morrido, quando eu tinha apenas 
14 dias, em consequência de umas 
complicações pós-parto. Ficou sempre 
esse peso existencial em mim e que em 
adolescente vivia com especial emoti-
vidade, nas horas mais amargas. J

PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez

JO
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BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

 Ricardo Marques (RM) publi-
cou um livro intitulado em alemão 
Ruinenlust, isto é, a volúpia das ruí-
nas.  A imagem das ruínas, sobretudo 
com o Romantismo, mereceu dos 
escritores e dos pintores um interesse 
particular: elas representam uma 
ausência, uma perda cheia de ambi-
guidade que estava em consonância 
com um sentido nostalgicamente 
emocionado a que os românticos se 
entregavam. Podia, então, ler-se 
nestas imagens o tempo, o envelhe-
cimento humano, a incompletude.

Para não nos desviarmos da língua 
alemã, diríamos que tal volúpia cor-
responderia – retomando um concei-
to que é importante no pensamento 
de Heidegger – ao que se entende por 
Stimmung. Trata-se de uma situação 
emocional que permite encaminhar-
mo-nos em direção ao que Heidegger 
entende por conhecimento do Ser. 
Relaciona-se, pois, com a verdade 
que, mais uma vez segundo o filósofo 
alemão, precisava de ser entendida 
como os primitivos filósofos gregos 
a concebiam, ao admitirem uma 
abertura que se diria iluminante das 
coisas ao serem conhecidas.

Na epígrafe que antecede os 
seus poemas RM tem presente uma 
afirmação do pintor contemporâneo 
Anselm Kiefer. Diz ele: “As ruínas, 

para mim, são o início”. Lembremos 
que a temática de Kiefer, nas suas 
últimas obras, está relacionada com 
a guerra (é o caso, por exemplo, da 
guerra do Golfo) e em instalações 
suas utiliza muitas vezes fragmentos 
metálicos provenientes de bombar-
deamentos. De ruínas se trata, por-
tanto… E se as ruínas são um início, 
com isto iríamos estabelecer uma 
inversão, a do tempo ou da História 
que se diria avançarem ou, melhor, 

defluírem para trás.  Este movimento, 
que é afinal recuo, vai conduzir-nos 
das ruínas – que existem como reali-
dade física – à ideia daquilo que eram 
antes de serem o que são agora e que, 
como ideia, não existe real ou fisica-
mente. São uma perda, mas no que se 
perde algo podemos receber, mesmo 
que seja só tensão ou angústia. Por 
isso, como diz Kiefer, as ruínas são o 
princípio, o início.

É dentro deste contexto que 
poderíamos ler este livro de Ricardo 
Marques. Por isso, em cada poema 
podemos encontrar o que seriam 
duas disposições de índole expres-
siva: uma é de natureza descritiva, 
a outra é de natureza figurativa, isto 
é, assenta em figuras como – sendo 
este o caso – a ironia. A descrição, 
nos poemas em questão, têm uma 
referência e essa referência é dada 
pelos seus títulos. Estes títulos são, 
por exemplo, Babel, Parténon, Pena 
– isto é, o nosso palácio da Pena, em 
Sintra – ou relativo às pirâmides de 
Gisé. A parte inicial de cada poema 
ajuda-nos geralmente a situar estas 
edificações tanto reais como ima-
ginárias no espaço ou no tempo, e, 
quanto ao tempo, há a considerar um 
caso como o palácio da Pena que hoje 
não está em ruína, mas foi construído 
a partir da de um pequeno convento 

Que espaço falta às ruínas?

Alberto Lacerda em imagem de Rui Filipe

Herodes/ construiu o seu templo/ 
estaria longe de pensar/ que Tito viria 
de Roma/ para o fazer desmoronar// 
e já outro tinha/ caído naquele local/ 
século antes// Tito, porém,/ deixou 
uma parede/ a que chamam muro// 
hoje os judeus/ deixam ali papéis/ 
a pedir desejos// mais difícil seria/ 
construir um lago/ para atirar moe-
das:/ todo o invasor/ é antes de mais 
/um invadido/ de si próprio.” 

Este livro que nos traz, como O 
Seu título sugere a volúpia das ruínas, 
vem proporcionar, sobretudo, um 
reflexo sobre o modo como o tempo 
se relaciona com o espaço que, por 
sua vez, é o que vemos configura-
do ou desfigurado na realidade que 
podemos contemplar e sobre a qual 
podemos pensar. Defluindo de uma 
maneira leve e tocada pela ironia, 
os seus poemas trazem consigo um 
sentido que vem de uma contempla-
ção que é também deslumbramento 
desencantado.

De Alberto Lacerda foi publicado 
um breve livro com 22 poemas inédi-
tos. O poeta esteve ligado a algumas 
das mais importantes revistas dos 
anos 50, como é o caso da Távola 
Redonda, Árvore ou Cadernos de 
Poesia. Posteriormente publicou ou-
tros livros, destacando-se Oferenda. 
O presente livro foi organizado por 
Luís Amorim de Sousa, que nos 
revela, na introdução que assina, a 
situação em que se encontram os iné-
ditos deixados por Alberto Lacerda, 
que, entretanto morreu, depois de ter 
passado grande parte da sua vida na 
Inglaterra e nos Estados Unidos.

Talvez exista na mais recente poe-
sia que escreveu um espontaneidade 
que se faz sentir num encontro – por 
vezes demasiado próximo – que se 
dá entre a vida, enquanto inspiração, 
e uma realização textual, enquanto 
criação. Isto não obsta a que neste 

arruinado. Os poemas surgem, então, 
ao longo de alusões, de desenvolvi-
mentos que se tornam indicativos de 
intenções que estiveram na origem de 
tais construções ou reconstruções. 

Daí, ocasionais referências à ação 
de certo modo predatória de Elgin 
quando levou para Inglaterra os frisos 
do Parténon, à erupção do Vesúvio 
que destruiu Pompeia, etc., o que 
conduz a reflexões ou vivências que 
se pretende acompanhem a nossa 
leitura. Assim, a parte final de vários 
poemas ganha um tom declarati-
vo, apoiando-se, como foi dito, na 
figuração irónica, aliás, uma ironia 
complacente, que para nós se torna 
acolhedora. A fim de melhor mostrar 
esta alternância entre o descritivo e 
o declarativo, citemos dois poemas. 
O primeiro tem por título “Babel” e 
não deixa de ser uma reflexão sobre 
a circunstância, que seria cara a 
Mallarmé, de considerar que a lin-
guagem da poesia é sobretudo ausên-
cia de si mesma, uma “não-lingua-
gem” como, por exemplo, a já citada 
obra de Kiefer pode ser considerada 
uma não-pintura ou, tal como hoje se 
diz, uma “arte sem obra de arte”. Eis 
o poema: “Quando Brueghel/ pintou 
a torre de Babel/ a sua inspiração/ 
foi o coliseu de Roma// que na altura 
era/ uma cidade onde até/ se falavam 
muitas línguas --/ / o coliseu já 
então/ estava em ruínas --/ apesar 
de tudo/ o coliseu tem mais visitas// 
é que Babel, / só existiu mesmo/ na 
bíblia: / toda a linguagem/ só existe 
para mostrar/ que a linguagem / é 
um não-lugar”.

Leia-se, agora, outro poema, 
“Lamentações”, onde a referência 
às ruínas se torna hiperbólica, pois 
as ruínas são-no de outras anterio-
res. E quem ocupa o seu espaço – o 
“invasor a que o poema se refere - -é 
a si mesmo que se invade: “Quando 

 Classificar o trabalho de 
António Jorge Gonçalves 
(AJG) como “inclassificável” 
é uma opção possível, mas 
fácil. Em banda desenhada, 
ilustração, cartoon, cenografia 
ou performance há sempre 
uma componente temporal, 
um movimento que sugere 
percursos, não necessariamente 
uma narrativa. É certo que obras 
iniciais como As aventuras de 
Filipe Seems (argumentos de Nuno 
Artur Silva) tinham uma matriz 
de BD franco-belga afiliada à 
retoma contemporânea da “linha 
clara”, que se foi desvanecendo 
(em termos de história e estilo) 
no último volume da trilogia, nas 

› Desenhos e texto 
de António Jorge 
Gonçalves. 
A MINHA CASA 
NÃO TEM 
DENTRO. 
abysmo. 150 pp., 20 Euros.

obra acessível, certamente 
mais do que outros livros do 
autor, incluindo colaborações 
com argumentistas. Pode não o 

parecer a uma primeira vista/
leitura, mas as palavras e 
imagens constroem, não bem 
uma narrativa, mas um conjunto 

evolutivo de momentos ou 
estados de espírito, sendo de 
destacar o uso de cor e sombra.

O livro não mistura palavras 
e desenhos, umas e outros 
fazem o seu caminho, com as 
palavras (obedientemente em 
quadradinhos) a resumirem 
memórias de diferentes 
instantes, e a balizarem 
conjuntos temáticos de imagens 
mudas de traço grosso, onde a 
cor promove acentos de azul e 
vermelho, a princípio separados, 
mais tarde juntos ou fundidos. 
O simbolismo é aqui para quem 
o quiser apanhar; e, depois de 
uma capa que não o parece, 
o próprio autor faz um aviso 
eloquente logo no início: cada 
leitor interpreta por sua conta 
e risco. Entre representações 
de caos organizado sobressaem 
alterações de escala, personagens 
sem rosto, e uma menina 
protagonista (?) que deambula 
num cenário feito de formas 
geométricas, pormenores de 
habitações mutadas, cenas 
mitológicas ou espetáculos 
circenses. A menina exerce 
apenas uma natural curiosidade, 

Dor colaborações com Rui Zink (A arte 
suprema, Rei), e em trabalhos a 
solo, como O Sr. Abílio, Subway 
Life, ou o mais recente A minha 
casa não tem dentro (abysmo).

Resultado indireto de um 
problema de saúde grave do 
qual o autor recuperou, mas 
que implicou uma intervenção 
cirúrgica complexa e uma 
convalescença longa, é 
importante dizer desde logo 
que, apesar de toda a atenção 
que (muito justamente) foi dada 
a este notável livro e à história 
da sua génese, A minha casa não 
tem dentro merece ser encarado 
de um modo “neutral”, no 
sentido em que o trabalho de 
AJG tem um poder evocativo, 
entre a maravilha e o medo, 
que transcende qualquer 
contextualização. Até porque, 
e apesar da tonalidade que este 
adjetivo em particular sempre 
carrega consigo, esta é uma 
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PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

É enorme o inventário que se pode 
estabelecer de testemunhos dados por 
escritores eminentes sobre o poder 
nuclear da palavra, sobre o fascínio 
que, para eles, tem a palavra

“

E as insistentes palavras
parecem desistir enquanto avançam

Armando Silva Carvalho

Convocado para glosar os dois versos 
em epígrafe, pareceu-me que poderia, 
sem dificuldade, glosar, quase 
interminavelmente, o insistente poder da 
palavra, no poema. As pistas são muitas. 
Tomemos por uma delas, um pouco ao 
acaso.

Nestes dois versos do poeta Armando 
Silva Carvalho, alude-se àquilo que é 

fundamental no texto poético e, também, no texto literário, em 
geral: a palavra, o poder da palavra, como elemento nuclear 
constituinte desse mesmo texto. A palavra: mas não se trata, 
aqui, de uma palavra qualquer, ou, 
antes, não é a palavra usada no seu 
modo corrente da fala de todos os 
dias. No texto poético, as palavras 
são usadas de modo muito especial, 
com o fim de permitirem ao poeta 
fazer uma exploração eficaz dos seus 
próprios assombros (como dizia 
Christopher Fry). Paul Claudel, 
falando de poesia, dizia: “São as 
palavras de todos os dias e contudo 
não são as mesmas.” São realmente 
as palavras de todos os dias, mas 
deslocadas – nem que ligeiramente 
– do seu sentido e uso corrente: 
por associações inesperadas e 
refrescantes com outras palavras 
ou por qualquer outro tipo de 
“deslocação”.

No texto literário e, sobretudo, 
no texto poético, interessa não 
só o significado da palavra, mas 
também o seu som, o seu volume, 
o seu peso. O poema faz-se com 
palavras usadas com toda a sua carga 
significante e sonora. Conta-se que 
o pintor impressionista Degas (o das 
bailarinas) se lamentou, um dia, 
junto do poeta Mallarmé, dizendo 
que, tendo embora ideias magníficas, 
não conseguia escrever um poema 
que prestasse. Sibilino, Mallarmé 
respondeu-lhe que um poema não se 
fazia com ideias, mas sim com palavras. É claro que a afirmação 
de Mallarmé contém alguma verdade, mas é extremista: os 
poemas fazem-se de facto com palavras, mas não só com 
palavras, fazem-se também com ideias. 

Simplesmente, as ideias, só por si, não fazem o poema: é 
preciso construir essas ideias com palavras determinadas, 
associadas de maneira especial e colocadas no discurso de 
maneira peculiar. No final, fica-se sem muito bem saber se o que 
nos toca, nos comove, nos atinge é a ideia ou o modo como ela é 
formulada, com aquele acervo peculiar de palavras e com aquele 
som (aquela música) que emitem. É o que exprimia o poeta Paul 
Valéry, ao dizer: “O poema é uma hesitação prolongada entre o 
som e o sentido.” Isto é, hesitamos interminavelmente em decidir 
se é a ideia ou o som dela (a música dela) que nos atinge. 

É extraordinário o inventário enorme que se pode estabelecer, 
de testemunhos dados por escritores eminentes – isto é, por 
pessoas que vivem e trabalham com palavras – sobre o poder 
nuclear da palavra, sobre o fascínio que, para eles, tem a palavra. 
Por exemplo, o grande contista e notável poeta inglês Rudyard 
Kipling observava: “Words are, of course, the most powerful 

drug used by mankind” (“As palavras são, é claro, a droga mais 
poderosa usada pela humanidade”).

Reparem que, nos dois versos de ASC, as palavras são 
“insistentes” e não desistem, apenas “parecem desistir”, porém 
“avançam”. Vem aqui a propósito assinalar que, muito embora o 
poeta saiba que a sua matéria prima é a palavra, por vezes, hesita 
e duvida da sua eficácia, da extensão do seu poder, da sua total 
adequação ao projeto que tem em vista. Estes versos de T. S. Eliot 
são disso testemunho: “É estranho que as palavras sejam tão 
inadequadas./ No entanto, qual asmático lutando por um pouco 
de ar,/ assim o amante deve lutar pelas palavras. /” Isto é: apesar 
de uma possível inadequação, o manipulador de palavras (o 
amante, o poeta) não deve desistir de as usar para os seus fins. E 
sabe que só com elas – as palavras – se poderá salvar.

No entanto, as palavras não são utilizadas, manipuladas  por 
toda a gente, com o mesmo grau de empenho, de intensidade, 

de investimento. O poeta francês 
Charles Péguy observava, a este 
respeito, que “uma palavra não 
é a mesma num escritor e noutro 
escritor. Um arranca-a do ventre. 
Outro tira-a do bolso do seu 
sobretudo.”

A palavra, repito, com o 
seu volume, o seu sabor, a sua 
sonoridade singular tem, no 
poema, um valor essencial. Faz-nos 
hesitar, como já disse, entre o som e 
o sentido.

A palavra tem de distinguir-se, 
de maneira muito clara e forte, do 
silêncio. Se o não fizer, melhor será 
que nos remetamos ao silêncio. 
Eurípedes: “Fala, caso tenhas 
palavras mais fortes do que o 
silêncio ou, então, guarda silêncio.” 

O poeta sabe muito bem que vive 
de palavras e que fenece da falta 
delas: não da falta de quaisquer 
palavras, mas da falta daquelas 
palavras especiais de que precisa 
para fazer poesia. Perguntaram 
um dia ao poeta irlandês, William 
Butler Yeates se ele se sentia bem. 
Respondeu: “Não muito bem. Hoje 
só consigo escrever prosa.” Queria 
com isso dizer que, nesse dia, só 
conseguia usar palavras, para o 
fim básico da comunicação e não, 

daquela maneira especial que faz com que as palavras de todos os 
dias não sejam as mesmas palavras de todos os dias. 

Na prosa de pura – e básica – comunicação, as palavras 
perdem aquele peso e sabor especial que têm na poesia ou na 
prosa literária. “A poesia está para a prosa como o dançar está 
para o andar”, disse o poeta inglês John Wain. Na poesia, as 
palavras são diferentes, soam diferente, funcionam de maneira 
diferente, percutem um som diferente. Os testemunhos disto 
chegam-nos de todo o lado. O poeta francês Léon-Paul Fargue, 
por exemplo, dizia-o desta maneira: “É preciso que cada palavra 
que cai seja o fruto bem maduro da suculência interior.” 

Poderíamos continuar, interminavelmente, nesta sinalização 
da palavra, como constituinte fundamental (mas não único) do 
texto poético ou, simplesmente, do texto literário. Seja como for, 
repito, teimosamente, com Claudel: “São as palavras de todos os 
dias e contudo não são as mesmas.” São as “insistentes” palavras 
do poema de Armando Silva Carvalho, que “parecem” desistir 
mas não podem desistir, porque têm de “avançar”, com todo o 
seu som, com toda a sua música encantatória, para construírem, 
ante nós, atónitos, o poema. J

As insistentes palavras

› Alberto Lacerda
A LUZ QUE SE 
ESCONDEU NO 
ESCURO 
Ed. Crescente Branco, 
40 pp.

› Ricardo Marques
RUINENLUST 
ed. (não) edições, 36 pp.

livro se possa eleger um poema tão 
plenamente realizado como este, 
cujo título é “Retrato de Virgínia 
Woolf – 1918”, tendo por subtítu-
lo “desenho de Duncan Grant”: 
“Olhar perdido num horizonte/ Que 
ninguém nunca mais/ Contemplou/ 
Esse olhar perdido/ Num horizon-
te que só tu/ Soubeste descobrir/ 
Abruptamente o cerraste/ Um dia/ 
Na água/ Acompanhada de pe-
dras e um cão// Esse olhar perdido 
flutua/ À tona dos sonhos/ Que só tu 
percorreste/ Orvalho/ Das palavras 
que nos deixaste/ Soltas da boca um 
pouco entreaberta/ Suspensa/ Entre 
o mistério e a morte/ Possessa/ Do 
véu que deposaste/ Para veres melhor 
o que não vias// O que nenhum ser 
humano/ Vê”.

Alguns poemas deste livro são de 
uma extrema brevidade, como se 
procurassem apenas o centro de uma 
vivência que acaba por se desco-
brir ou encontrar apenas nas suas 
palavras mínimas. Por exemplo: “A 
geometria/ Para além do escombro” 
ou “Um dia que me vê/ Pela primeira 
vez”.

Será que aqui se pode encontrar, 
para retomarmos o título desta cróni-
ca, o espaço que falta às ruínas, mas 
que a linguagem lhes restitui?J

ou está à beira de se perder em 
perigos insuspeitos? As mãos 
que tudo apontam querem 
proteger ou esmagar? As 
multidões sem rosto representam 
um comentário irónico às 
típicas fotografias de família 
espalhadas pela casa, ou são um 
sinal de desagregação e perda 
de memória? O autor escolhe 
aspetos do familiar, e distorce-
os numa visão febril onde se 
sentem evocações de isolamento, 
medo, dor, esperança. No final 
compreensivelmente otimista 
de A minha casa não tem dentro 
as figuras humanas surgem 
com caras concretas, as portas 
abrem-se para um branco que 
esperamos seja luz. (Sobre)
vive-se, vence-se a dor, passa-se 
outro limiar. 

Como, noutro registo, 
Diniz Conefrey, António Jorge 
Gonçalves parte de uma matriz 
com elementos e convenções da 
banda desenhada, adaptando-
os a um ritmo que é apenas seu. 
Convidando cada leitor a fazer o 
mesmo.

Sem pedir explicações, nem 
oferecer as suas em troca.J

Armando 
Silva 
Carvalho
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Imaculada traz-nos a ‘voz’ literária de Paula Lobato de Faria, conhecida jurista e prof.ª de 
Direito da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, que 
acaba de lançar o seu primeiro romance - uma história de amor e de luta pela liberdade 
passada  na década de 1950, no Portugal do Estado Novo. O JL traça-lhe o perfil

Carolina Freitas

Saramago, com 
Rogério Ribeiro

  "A meditação do Ensaio sobre a 
Cegueira desenha os meandros de 
uma longa e complexa interrogação 
elaborada sobra a condição huma-
na e sobre a sociedade humana, as 
suas implicações, contradições e 
virtualidades.  Mas será ela apenas 
uma interrogação ou é já também 
uma resposta? Obedece, eviden-
temente, a um quadro ideológico 
cujas coordenadas são bem precisas, 
estabelece um mecanismo ficcional 
cujo funcionamento é inexorável 
e estou em crer supõe respostas 
muito assertivas que correspondem 
a outras tantas certezas implícitas, 
mais tarde prolongadas em Ensaio 
sobre a Lucidez, escreve Vasco 
Graça Moura num passo do prefácio 
desta edição do romance de José 
Saramago, traduzido em numero-
sas línguas, e que serviu de base ao 
filme (Blindness, em inglês), que em 
2008 abriu o Festival de Cannes, 
dirigido por Fernando Meirelles, 
com produção japonesa, brasileira e 
canadense. Mas se agora nos referi-
mos ao livro e a esta edição, é por ser 
ela (muito) especial, porque ilustrada 
por Rogério Ribeiro (1930-2008), o 
pintor de primeira linha, e prof. da 
ESBAL, que foi também excelente 
ilustrador - além de fundador e dire-
tor da Casa da Cerca, Centro de Arte 
Contemporânea de Almada. São dez 
pinturas hors-texte, uma das quais 
reproduzimos acima, que inter-
pretam a obra e valorizam a edição 
(única), de capa dura e apenas 600 
exemplares. Um projeto idealizado 
pelo "decano" e sempre criativo 
editor José da Cruz Santos (Modo 
de Ler), iniciado com o Memorial 
do Convento ilustrado por João Abel 
Manta - projeto enfim, e felizmente, 
concretizado, com a chancela da 
Guerra & Paz, de Manuel S. Fonseca. 

› José Saramago
ENSAIO 
SOBRE A 
CEGUEIRA, 
COM 
ILUSTRAÇÕES 
DE ROGÉRIO 
RIBEIRO
Guerra & Paz Ed., 320 
pp., 45 euros

Paula Lobato de Faria
A salvação pelo(s) livro(s)

› Paula Lobato de Faria
IMACULADA
Clube do Autor, 312 pp, 16 euros

 No princípio eram os livros. Ainda não sabia 
ler, mas os livros, espalhados por várias estantes 
em todos os cantos da casa, já a fascinavam. 
Com apenas cinco anos, Paula Lobato de Faria 
adormecia e despertava de olhos postos numa 
dessas estantes, que os pais haviam arrumado no 
seu quarto por falta de espaço. “Lembro-me de 
ficar a olhar para a capa de A Selva, de Ferreira de 
Castro. Repetia o título, baixinho, e punha-me a 
pensar o que teria aquilo lá dentro”, conta. 

Mais tarde, já em idade escolar, tornou-se 
uma leitora ávida. Lia tudo o que estava ao seu 
alcance, desde os livros próprios da idade até 
aos volumes da ‘biblioteca’ do pai, que podia 
finalmente descobrir. A paixão prolongou-se 
pela adolescência fora, levando-a a mergulhar 
na poesia de Florbela Espanca, Fernando Pessoa 
ou António Botto e no teatro de Oscar Wilde, 
Shakespeare ou Harold Pinter. Pelo caminho, 
surgia naturalmente um outro amor: a escrita. 
“Aos 11 anos, dão-me um caderno e começo a 
escrever o meu primeiro diário. A partir daí, es-
crever tornou-se para mim um ato maravilhoso”, 
revela. Desde então, escreveu dezenas de diários e 
centenas de páginas com “inícios” de romances, 
contos e peças de teatro, num ato íntimo que a 
conduzia sempre à mesma pergunta: “Que livro 
quero escrever? O que tenho para dizer que possa 
interessar ao mundo?”

A ‘resposta’ chegou finalmente, aos 57 anos, 
com a publicação do seu primeiro romance: 
Imaculada, que acaba de ser editado pela Clube 
do Autor. “Só com esta idade me senti capaz de 
ter espírito crítico em relação àquilo que escre-
vo”, afirma a autora, recordando um conselho 
que muito a marcou: “Um dia, por volta de 1986, 
estava a conversar com o António Feijó (irmão do 
meu ex-marido), uma pessoa que prezo muito, e 
perguntei-lhe o que é que ele fazia se tivesse mui-
ta vontade de publicar um livro.  Ele disse-me 
que esperava até ter a certeza de que era algo que 
merecia ser publicado”. Assim fez. 

RETRATO DE FAMÍLIA
A pergunta não era inocente. Na altura, já 
Paula Lobato de Faria trabalhava na escrita de 
Imaculada, inspirada por uma história que a 
mãe lhe contara - e a quem dedica por isso este 
livro. “Essa história intrigou-me por duas razões. 
Primeiro porque mostrava como a vida dela havia 
sido, de certo modo, dirigida pela família. Depois 
porque tornava claro como ela havia ficado 
‘presa’ a um certo momento do seu passado”, 
adianta. 

Com vontade de escrever sobre a década de 
1950 em Portugal (que lhe ficara desde a leitura 
de Sinais de Fogo, de Jorge de Sena), e agora ‘to-
cada’ pelo testemunho da mãe, pôs mãos à obra. 
Passado em Portugal, em 1956, o romance traça o 
retrato dos Correia, uma família da alta burguesia 

que vive no interior do país, seguindo à risca o 
lema ‘Deus, Pátria e Família’, e cuja estabilidade é 
posta em causa quando a jovem Cristiana se apai-
xona por Nils, um revolucionário luso-norueguês 
que combate o regime na clandestinidade.

Tendo como ponto de partida acontecimen-
tos reais - “embora 90% seja ficção”, sublinha 
-, o romance assume-se como uma poderosa 
narrativa histórica, capaz de ilustrar princípios e 
comportamentos próprios de uma certa classe em 
pleno Estado Novo.

Ao longo do processo de escrita, que entre 
avanços e recuos se estendeu por cerca de três 
décadas, a autora contou com o incentivo do 
irmão António Lobato de Faria (editor da Clube 
do Autor), que com a sua postura “extrema-
mente crítica” contribuiu para a “densificação” 
do enredo e das personagens, diz. Igualmente 
importante foi um curso que fez com a coucher 
Susana Albuquerque: “Sou como o Éder que 
quando marcou o golo decisivo do Euro 2016 foi 
agradecer à sua coucher”, reconhece, entre risos. 
“A verdade é que esse curso foi muito importante 
na legitimação daquilo de que gosto mesmo de 
fazer e da minha capacidade para escrever um 
romance.” 

Mas o verdadeiro ‘motor’ para concluir a es-
crita veio de uma terrível fatalidade. No dia 25 de 
Janeiro de 2015, um dos seus dois filhos - Vicente, 
com apenas 24 anos - entra em morte cerebral, 
acabando por falecer poucos dias depois. “Foi 
quando percebi que a única maneira de ‘trocar’ o 
Vicente por alguma coisa que valesse a pena, era 
assumir, de uma vez por todas, aquilo que sempre 
quis ser”, confessa. “Escrever o romance era a 
única coisa que me abstraía daquele enorme pe-
sadelo e me aliviava um pouco a dor monstruosa 
e infinita que é perder um filho”. Isso, e os livros, 
que lia compulsivamente. Entre os quais a tetra-

logia da escritora italiana Elena Ferrante (A Amiga 
Genial, História do Nome Novo, História de Quem 
Vai e de Quem Fica, e História da Menina Perdida), 
à qual se agarrava como a uma bóia de salvação: 
“Só pensava: enquanto a Ferrante existir eu vou 
conseguir sobreviver’”.  

ENTRE O DIREITO E A LITERATURA
Agora, com o livro já publicado, o sentimento 
de alívio reforçou-se e veio misturar-se com a 
vontade de continuar - “como quando se dá à 
luz ou se termina o doutoramento”, afirma. Para 
Paula Lobato de Faria, este é o momento de viver 
o sonho de ser escritora, um desejo que foi sendo 
adiado também por motivos profissionais.

Licenciada e doutorada em Direito, tem 
tido uma atividade profissional muito inten-
sa, sobretudo académica: professora na Escola 
Nacional de Saúde Pública, da Universidade 
Nova de Lisboa, é autora de várias publicações 
internacionais nas áreas do Direito da Saúde, 
Bioética e Direitos Humanos, tendo estudado 
e vivido em países como França, Itália e EUA. 
“Dentro do Direito, acabei por escolher uma área 
muito humana, o Direito da Saúde, que faz uma 
mescla com Sociologia, Medicina, Biomedicina, 
Biotecnologia”, refere, sublinhando o gosto por 
esta vertente em particular que lhe permitiu, por 
exemplo, ser coordenadora da Comissão Nacional 
da Década das Nações Unidas para a Educação 
em Direitos Humanos (1998-2002), presidida por 
Mário Soares.

A ideia não é parar, até porque dar aulas é 
outra das suas paixões. Quer, sim, conciliar agora 
as responsabilidades profissionais com o ‘dever’ 
da escrita. Por isso está já a escrever um segundo 
livro, que será a continuação de Imaculada, e 
acompanhará algumas das suas personagens 
(desta vez no Portugal de entre 1966 e 1974). “A 
minha geração passou por mudanças extremas e 
fraturantes. Por exemplo, as mulheres passaram 
de terem que ser virgens até ao casamento para 
terem que dormir com alguém, se não eram mal 
vistas. E isso aplica-se a outros costumes, como 
o fumar, o vestir, etc.”, comenta a propósito do 
novo volume, cujo título provisório é justamente 
A Nova Vida. 
Depois desse, pensa escrever um terceiro 
(passado na década de 1980), com o qual ficaria 
concluída a saga da família Correia. E há ainda um 
outro livro no horizonte “Sei que quero escrever 
sobre o meu filho Vicente, só não sei como”. J
 

Paula Lobato de Faria
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Medida Incerta inaugura-se hoje, quarta-feira, 10, na Villa Hériot, na ilha da Giudecca. É a 
representação oficial portuguesa na 57ª Bienal de Veneza, esta edição com o tema Viva Arte Viva.  
O escultor José Pedro Croft, 59 anos, um dos mais destacados artistas portugueses 
contemporâneos, com um percurso iniciado no início dos anos 80, fala ao JL das monumentais 
esculturas que criou para o lugar, a “olhar” a Laguna e a arquitetura de Siza Vieira. E publicamos 
junto um fragmento do texto do catálogo, de João Pinharanda, comissário da exposição, 
historiador, crítico e ensaísta, atualmente adido cultural da Embaixada de Portugal em França e 
diretor do Centro Cultural Camões, em Paris

José Pedro Croft 
À medida de Veneza

g
Grandes janelas que dão a ver o 
que não enquadram, “desconti-
nuidades na perceção”, como diz 
José Pedro Croft (JPC) ao JL, seis 
monumentais esculturas configu-
ram Medida Incerta, que o escultor 
apresenta na Bienal de Veneza, a 
partir de hoje, 10 de maio, e até 
novembro.

Com cerca de oito metros de 
altura e três de largura, em aço, 
vidro colorido, espelhos, sus-
pendem-se nos jardins da Villa 
Hériot um conjunto de duas casas 
do início do século XX, voltadas 
para a Lagoa, na ilha da Giudecca. 
Território de tradição industrial, 
na periferia de Veneza, aí realizou 
o arquiteto Siza Vieira a exposi-
ção Neighbourhood: Where Alvaro 
meets Aldo, representação oficial de 
Portugal na Bienal de Arquitetura 
de Veneza, no ano passado, de cujo 
impacto resultou o retomar das 
obras interrompidas do complexo 
de habitação social, projetado pelo 
arquiteto no Campo di Marte.

A meia centena de metros, 
Medida Incerta dá agora continui-
dade à ‘vizinhança’, portuguesa, 
com as suas esculturas na paisa-
gem, em diálogo com a arquitetura 
de Siza. Para ficar numa praça 
desse complexo, a convite do ar-
quiteto, Croft criou, por outro lado, 
uma fonte.

Um dos nomes de referência 
da arte contemporânea portu-
guesa, Croft, nascido no Porto 
em 1957, fez um “caminho” 
determinante” na escultura, 
depois de se ter formado em 
pintura, na Escola Superior de 

Belas Artes de Lisboa. Trabalhou 
com João Cutileiro, em Lagos, no 
início do seu percurso de quase 
quatro décadas, em que tem ex-
posto individual e coletivamente 
tanto no país como no estran-
geiro, tendo muitas obras em 
espaços públicos. Do desenho 
ao volume, da pedra ao espelho, 
da galeria e do museu às ruas e 
praças, equacionou, ao correr do 
tempo, questões que se prendem 
com a luz, o peso, a perceção 
ou a instabilidade; “impossi-
bilidades”, “contradições” e 
paradoxos que tem abordado, 
intensificado e “alargado “nas 
suas esculturas e também no seu 
pensamento”.

Medida Incerta afere esse 
‘duplo corpo’ de trabalho. No 
catálogo da exposição, além do 
curador João Pinharanda, haverá 
textos de Luís Filipe Osório, que 
foi diretor do Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, da 
poetisa e historiadora de arte 
Aurora Garcia, e de Isabel Matos 
Dias a quem o artista desafiou a 
escrever sobre a água como mate-
rial de escultura. Aquilo a que se 
pode chamar um “trabalho para 
um amigo”, como ironiza. E não 
será por acaso, já que algumas das 
suas obras recentes foram criadas 
sob o signo da água, como é o caso 
da que concebeu para a Barragem 
do Feiticeiro, no Baixo Sabor, 
também a “olhar” a arquitetura 
de Siza.

A conceção gráfica desse catá-
logo é de Pedro Falcão, as repor-
tagens no atelier e no local onde as 
esculturas foram feitas, na Póvoa 
de Varzim, são de Daniel Malhão. 
E o próprio JPC fez uma monta-
gem, com colagens de documen-
tários de cineastas que filmaram o 
seu trabalho - Solveig Nordlund, 
Margarida Ferreira de Almeida e 

janelas que ‘abriu’ nos jardins da 
Villa Hériot?
José Pedro Croft: Lapsos de per-
ceção. Ou seja, onde nós espera-
mos ver uma coisa, vemos outra, 
precisamente porque há cortes, 
descontinuidades na perceção.
 
Um efeito decorrente do próprio 
material, vidro, espelhos, que 
utiliza nas grandes molduras de 
aço.
Bom, no caso dos vidros de cor, 
há uma temperatura: o azul, frio, 
o vermelho, quente. Funcionam 
como filtros, através dos quais 
podemos ver a realidade, com 
temperaturas diferentes. A 
transparência cria campos de 
ambiguidade. O espelho é o duplo. 
Tem reflexos subtis. A função dos 
espelhos é exatamente colocar 
uma barreira que crie desconti-
nuidades na perceção. Portanto, 
trata-se ao mesmo tempo de uma 
janela e de um bloqueio. Consigo 
ver tudo, menos o que está en-
quadrado e que remete para outro 
campo de visão, para outro sítio. 
A janela é uma abertura que nos 
permite ver a paisagem, mas aqui 
é o contrário.
 
O que lhe interessa na noção de 
duplo?
As esculturas, as pinturas, a poesia 
nomeiam um duplo, o que está fora 
e é chamado para dentro.
 
Uma dupla imagem?
Um duplo corpo, no caso da escul-
tura. Mas também podemos falar 
da palavra e da música como um 
corpo.
 
Ao usar transparências, espelhos, 
convoca igualmente o espectador 
para dentro do campo de 
perceção?
O espectador está sempre en-
volvido, tenha ou não espelhos 
na escultura. Se puser uma peça 
no chão e a vir desse nível tem 
uma perceção diferente da visão 
que terá se a vir de um 3º andar. 
Está sempre implicado. O que o 
espelho traz é o campo da ima-
gem para dentro da escultura e o 
movimento do espectador faz com 
que sejam diferentes as coisas que 
vão entrando e saindo, porque 
o espelho reflete de uma forma 
neutra o que está à sua frente. E 
neste caso não é a paisagem que 
aparece, mas o espectador que 
ao mover-se faz aparecer coisas 
diversas nesse ecrã.
 
Foi essa possibilidade de carrear a 
imagem para dentro da escultura 
que o levou a usar o espelho no seu 
trabalho?
No princípio foi. Usava o espelho 
inclusivamente para fazer refletir 
no espaço uma espécie de próteses 
de pedaços de mobiliário.
 
De cadeiras, por exemplo.
Às vezes, metades e quando in-
terpunha um espelho voltavam a 
ser um objeto, mas feito de duas 
metades, o que não é o mesmo que 
um objeto.

Uma escultura não é 
apenas uma forma, 
mas também o sítio 
onde é instalada

“
Medida Incerta Escultura de José Pedro Croft na Bienal de Veneza

Maria Leonor nunes

Leonel de Sousa -, intercaladas 
com fotografias do artista e com 
banda sonora de João Madureira. 
Um filme muito trabalhoso, mas 
divertido”, garante, que estará em 
exibição no interior da casa, onde, 
de resto, será possível acompa-
nhar o processo de feitura da 
exposição e o desenvolvimento do 
trabalho do escultor.

Jornal de Letras: O que se poderá 
‘avistar’ através das enormes 
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IMPOSSIBILIDADES E 
PARADOXOS
Mais uma vez, o jogo da perceção?
No fundo, tem que ver com a nossa 
relação com o mundo. Mas quando 
se fala de escultura através das 
palavras, as metáforas são pobres.
 
Em que sentido?
A escultura é uma profissão muito 
antiga, milenar, e no meu traba-
lho estou apenas a atualizar essa 
tradição de milhares de anos. 
Trata-se sempre de fazer qual-
quer coisa em que a experiên-
cia presencial, o corpo, é muito 
importante. E quando estamos a 
falar da escultura, limitamo-nos 
a procurar descrever o que não é 
possível descrever. Fazemo-lo por 
aproximações, mas na verdade não 
o experimentamos. E a experiência 
de uma obra de arte, seja escultura, 
pintura, música ou cinema, exige 
disponibilidade. Gosto de traba-
lhar a escultura, sendo uma forma 
de expressão tão antiga, mas isso 
implica um esforço por parte do 
espectador.
 
De compreensão?
Hoje em dia, parece que os artistas 
têm obrigação de dar uma arte 
fast-food, que não precisa de es-
forço. Esse não é o meu caso, nem 
me interessa um público muito 
alargado.
 
Porquê?
Porque sei que não tem dispo-
nibilidade para perder tempo, 
inclusive para ficar dececionado 
com uma obra de arte e mesmo 
assim continuar a insistir. Porque 
é preciso pesar num primeiro mo-
mento para depois dar-se o clique 
e alargarem-se os horizontes. Só 
chegamos a horizontes largos de-
pois de passar por ruas estreitas. 
Toda a obra de arte implica um 
percurso iniciático, porque não é 
universal. As músicas orientais, 
a ópera chinesa podem parecer 
estranhas para nós, como Wagner 
o pode ser para outros povos. Da 
mesma forma que o rock ou a 
techno o podem ser para outros 
públicos. A arte é uma forma de 
expressão e de comunicação que, 
de alguma maneira, não tem 
fronteiras, mas implica sempre 
uma aprendizagem. A pintura 
impressionista implicou uma 
aprendizagem do público que 
certamente estranhou aquelas 
manchas de cor esquisitas, tal 
como depois a abstração ou a arte 
conceptual. Eu já cheguei depois 
de tudo isso.
 
De algum modo, as suas grandes 
janelas ‘abrem’ também para o 
interior da própria História da 
escultura, da arte?
Sim. Acima de tudo, a arte não 
tem um discurso ordenado e claro, 
convoca sempre muitas coisas ao 
mesmo tempo. Do inconsciente 
até à perceção, há muitos meca-
nismos que são ativados quando 
contemplamos ou criamos as 
obras. E aquilo de que elas falam é 
de impossibilidades e paradoxos. 

Em Medida incerta, por exemplo, 
construí um monumento, peças 
monumentais de exterior que estão 
na rua, têm uma relação com a 
arquitetura, com o espectador, 
com a paisagem e que marcam 
um território. Esse é o lado da 
sua presença, Por outro, estão em 
desequilíbrio, fora de eixo, o que 
fala também sobre a fragilidade 
e a impermanência. Equacionam 
simultaneamente coisas que são 
contradições. Essa é a função da 
obra de arte e não apresentar um 
discurso coerente. Isso é outro 
assunto, ciência ou matemática. 
Aliás, mesmo a matemática não é 
um assunto assim tão exato…
 
ESCALA E LUGAR
O próprio nome que deu à sua 
exposição, Medida Incerta, remete 
para o contraditório, o paradoxal?
A medida é certa, um metro, um 
litro, uma polegada. É norma-
lizada, uma moeda de troca que 
sabemos ter um valor exato. Ao 
pôr a palavra incerta à frente 
estou efetivamente a desdizê-lo. 
A medida dos espelhos é de seis 
metros por três, mas as esculturas 
estão colocadas em vários sítios 
e posições, umas mais na hori-
zontal, outras na vertical, umas 
assentes no chão, outras elevadas, 
suspensas. E apesar de terem a 
mesma medida, na relação que 
temos com elas, ora diminuem, 
ora se expandem. Trata-se de 
falar do espaço que se contrai ou 
se alarga. Uma peça que está mais 
perto da arquitetura, mede-se 
melhor, porque tem referentes. 
Para percebermos a escala de uma 
obra, temos que ter em conta a 
figura humana. É em função dela 
que se abre uma porta na arquite-
tura. O espaço não é estático, mas 
dinâmico. Às vezes, temos a sen-
sação que há referentes estáveis 
como se estivessem congelados e 
a partir deles, podemos ter algu-
mas referências de segurança. O 
que faço é introduzir pontos que 
mudam essas referências. Tudo se 
torna mais instável.
 
É nesse sentido que lhe interessa 
trabalhar a escala?
Se tivermos uma escultura dentro 
de casa, numa sala, tem uma 
determinada dimensão, se a puser 
numa rotunda, numa praça, a sua 
escala diminui imediatamente.
 
Por isso usa uma grande escala 
para estas esculturas?
Esta escala surge porque quando 
o João Pinharanda me convidou a 
ideia inicial era fazer a exposição 
no Campo di Marte, onde está a 
arquitetura do Siza, que tem uns 
70 por 50 metros. Precisava de 
uma peça que falasse com essa 
arquitetura e naturalmente não 
podia ser pequena. Ou seja, não 
podia ser prepotente em relação 
ao espaço, mas também não podia 
ficar esmagada. Daí surgiu a me-
dida dos oito metros da conceção 
da peça. Depois, mudou-se para 
a vila e perderam-se algumas das 
qualidades do espaço anterior.

é porque de alguma maneira se 
ligavam aquilo em que estava 
focado e faziam sentido.
 
O que o impressionou, nesse 
sentido, em Veneza?
Lembro-me que pensei imedia-
tamente como é que numa cidade 
como Veneza, feita numa zona 
de pântanos, onde a construção 
é impossível, se conseguiu fazer 
uma arquitetura extraordinária. 
É hoje um sítio por onde passam 
cruzeiros e onde vai um turismo 
de classe alta, mas foi realmente 
construída com sangue, suor 
e lágrimas. Porque o homem 
teve que inventar processos de 

Quais?
Era um estaleiro de obra, tinha 
um certo lado de laboratório, 
caótico, com uma parte já habita-
da e outra ainda em construção. 
Tudo isso me interessava muito, 
tendo em conta o tal sentido de 
impermanência de que falava. 
Mas a praça teve que ser fechada e 
não foi possível intervir lá dentro 
até porque queria que as pessoas 
circulassem e percebessem as 
relações entre as várias escultu-
ras. Foi encontrado o sítio, onde 
estamos, uns 50 metros ao lado, 
que dá sobre a Laguna, uma casa 
do princípio do séc. XX, mas que 
poderia ser do final do séc. XIX. 

extraordinariamente importante 
pela capacidade de convocação 
que tem, por exemplo, remetendo 
para toda a história da pintura, do 
desenho ou da escultura. Esse foi 
um caminho que fui fazendo até 
onde estou neste momento.
 
SOB O SIGNO DA ÁGUA
É também importante, no caso 
destas esculturas, a própria 
memória do lugar, a atmosfera 
de Veneza, uma ressonância 
industrial, periférica de Giudecca?
Uma escultura não é apenas 
uma forma, mas também o sítio 
onde é instalada. O convite que o 
Pinharanda me fez, para a Bienal 
de Veneza era aberto, sem um 
programa, e correspondia apenas 
a uma conversa e articulação 
com a arquitetura de Álvaro Siza. 
Fui discutindo com o curador e 
o projeto foi-se alterando. Temos 
um entendimento muito fácil 
e curioso, visitámos museus, 
passeámos pela rua, jantámos, 
apanhámos chuva, sol. Tudo isso 
faz parte da experiência de pen-
sar um projeto como este. Porque 
também é preciso fruir o lugar. 
E quando não pensamos em 
nada, apenas olhamos para um 
sítio, a respirá-lo, sem nenhuma 
preocupação, há ideias que vão 
aparecendo. E se se impuseram 

construção, para transcender 
as dificuldades e fazer obras 
de uma tal leveza que parecem 
flutuar. Ao mesmo tempo, viver 
ali é sempre difícil, por causa 
das cheias, das humidades, de 
toda uma série de limitações 
que vêm do facto de ser um sítio 
construído sobre estacas, sobre a 
água. Dificuldades de que aqueles 
que lá passam em turismo não 
se apercebem. Em Giudecca, 
por exemplo, não conseguimos 
comprar uma simples toalha de 
banho ou umas porcas e para-
fusos, um bocado de espelho. E 
já não é propriamente Veneza, 
mas Mestra. Contudo, nos séc. 
XIII, XIV, Veneza era um sítio de 
comércio que se abriu ao mundo, 
apontando para o Oriente e por 
onde o Oriente entrou na Europa. 
E onde a arte do vidro foi muito 
importante.
 
O célebre vidro de Murano. Não 
será por acaso que usou vidros 
coloridos nas suas esculturas.
Exatamente. Fui ‘tropeçando’ em 
todas essas coisas e aproveitando 
muita da memória deste lugar para 
conceber o projeto.
 
E foi estimulante a vizinhança e 
a necessidade de relação com a 
arquitetura de Siza?
Muito. Sempre me interessou a 
obra dele, pela qual tenho um 
grande fascínio e respeito. Ainda 
sem o conhecer, a minha primei-
ra relação de trabalho com ela foi 
numa exposição que fiz no Centro 
Galego de Arte Contemporânea, 
em Santiago de Compostela, 
um museu precisamente criado 
pelo Siza. E pensei toda a minha 

A arte é uma forma 
de expressão e de 
comunicação que, de 
alguma maneira, não 
tem fronteiras, mas 
implica sempre uma 
aprendizagem"

José Pedro Croft "O espelho traz o campo da imagem para dentro da escultura"

A relação das esculturas passou a 
ser menos distante com a arquite-
tura, o que acontecia na praça. Há 
mesmo sítios em que estão quase 
comprimidas e aí ganham uma 
enorme força, porque aumenta 
a escala e as suas potencialida-
des. Ou seja, perdeu-se o lado de 
laboratório que me interessava 
imenso, mas ganharam-se outras 
possibilidades.
 
A relação com a arquitetura e o 
lugar é sempre muito importante 
no seu trabalho?
Sim, sempre foi. Quando comecei 
a trabalhar com o João Cutileiro, 
em Lagos, os meus primeiros 
atos tinham a ver com um objeto 
fechado em si próprio, isto é, 
modelado em pedra ou outro 
material, mas em que se punham 
as primeiras questões cheio/va-
zio, peso/luz, escala/proporção. 
Todas essas qualidades estavam 
trabalhadas dentro do objeto, 
embora depois se evidenciassem 
ou mudassem consoante esti-
vesse, por exemplo, numa sala 
com luz artificial ou ao ar livre, à 
luz do dia. Estava lá, no entanto, 
tudo o que queria equacionar. A 
pouco e pouco, os assuntos foram 
crescendo e alargando e saindo 
fora da escultura para ocupar o 
espaço, onde ela está instalada. 

Hoje em dia, é muito importante 
no meu trabalho o tamanho da 
sala, o pé direito, a relação com 
outras peças que estejam ao lado. 
Ao mesmo tempo que a minha 
linguagem se tornou mais seca 
e contida, esvaziada de alguma 
maneira, aquilo que é capaz de 
invocar passou a ser mais alar-
gado, na medida em que arrasta 
mais coisas. Tenho a noção, hoje, 
que independentemente do que 
as obras de arte são, do que lá 
está modelado, é tanto ou mais 
importante aquilo que é capaz de 
arrastar e invocar. Por isso, uma 
obra de arte pode ser uma simples 
linha ou mancha de cor e pode ser 

© 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 07:49)



J 10 a 23 de maio de 2017  *    jornaldeletras.pt BIENAL DE VENEZA  artes * 23

Seis esculturas no jardim
Entre o peso e a leveza

 Dos  muitos verbetes que o cura-
dor João Pinharanda  organizou em 
Vocabulário, o texto que escreveu para o 
catálogo de Medida Incerta, escolhemos 
alguns fragmentos, que perspetivam a 
obra e a exposição em Veneza de José 
Pedro Croft
 
ESCULTURA
José Pedro Croft desenvolve um 
triângulo de trabalho entre os vértices 
da escultura, da gravura e do desenho. 
Move-se no interior desse triângulo de 
vida e no abismo dos seus lados seguin-
do a disciplina de uma geometria va-
riável. Sabemos que não usa o desenho 
como preparação das suas esculturas; o 
desenho é, pois, uma disciplina autóno-
ma que lhe serve para pensar a escultura 
– ao mesmo tempo que se pensa a 
partir dela. Na sua prática escultórica 
José Pedro Croft usou, por um escasso 
período de tempo, no final da década 
de 1990, a modelação para reproduzir 
moldes de objectos de manufactura 
humana e valor icónico ou modelos 
idealizados do real (recipientes de água, 
volumes geométricos, maquetas de ca-
sas, que por vezes associava a elementos 
reais, como bancos, mesas e cadeiras). 
Antes disso, nos anos iniciais de 1980 
empilhava e encaixava, em pesadas, 
complexas e frágeis estruturas verticais, 
horizontais ou porticadas, desperdício 
de mármores. No novo século, passou a 
usar objectos “encontrados”, objectos 
básicos de um quotidiano desperdiçado 
ou em perda (velhas portas, bancos, 
caixilhos, mesas, cadeiras...), asso-

ciando-os, alterando-lhes a estrutura, 
incorporando planos de espelho, vidro, 
gesso ou mármore, estruturando o con-
junto com perfis metálicos industriais. 

Foi nestas peças, com espelho e 
vidro, inicialmente de pequena escala 
(o lado doméstico dos elementos 
conduzia-o a isso), que José Pedro 
Croft iniciou as suas experiências de 
desmultiplicação e fragmentação de 
imagem, de ilusão e desmaterializa-
ção do espaço. Ao mesmo tempo, o 
artista desencadeou, no desenho e na 
gravura, séries que analisam exaus-
tivamente (e com auxílio da cor e das 
texturas) todas as possibilidades de 
desconstrução de formas arquetípicas 
paralelepipédicas, dando ao plano o 
protagonismo decisivo da imagem. 

Na escultura, esses mesmos 

planos também podem funcionar 
por si: sustentados pelas linhas das 
estruturas metálicas (linhas que 
realmente desenham as arestas de 
volumes cúbicos e paralelepipédicos, 
empilhados ou cruzados entre si), 
são verdadeiros desenhos tridimen-
sionais onde a cor é introduzida 
pelos vidros e o espaço é trazido e 
absorvido, desmultiplicado e iludido 
por inesperados jogos de espelhos. 
As obras do conjunto Medida Incerta 
apresentado em Veneza, integram 
o ponto culminante desta fase:tor-
nam essencial a procura dos pontos 
de fuga da imagem, a variabilidade 
do real percepcionado no interior/
exterior da peça, a desmaterialização 
e complexa compreensão da sua 
materialidade.

João Pinharanda

Medida Incerta Esculturas de José Pedro Croft, Bienal de Veneza, 2017

›

›

exposição em função daquela 
arquitetura, de uma enorme 
simplicidade e ao mesmo tempo 
imponência. Tive que negociar 
entre todos aqueles espaços inte-
riores e as peças.
 
Uma ‘negociação’ bem sucedida...
Optei por usar a arquitetura a 
meu favor. Agora, é uma relação 
com o exterior, de uma arqui-
tetura social, feita com poucos 
recursos, com grande exigência 
do programa. E com esses pou-
cos meios e muitos constrangi-
mentos, a solução de Siza Vieira 
é de uma enorme qualidade. Há 
pequenas alterações de ritmo 
no exterior que fazem uma 
espécie de encenação do espaço 
verdadeiramente fascinante. 
Sempre de uma extrema depu-
ração e economia de lingua-
gem, o que reflete uma enorme 
sabedoria. É um privilégio 
poder olhar essa arquitetura e 
dedicar-me a este projeto.

Siza Vieira convidou-o, de resto, 
a conceber um monumento para 
ficar permanentemente nesse 
conjunto habitacional.
Será uma fonte. Já fiz o projeto que 
foi aprovado pelo arquiteto. Há, 
aliás, um terceiro projeto na barra-
gem do Baixo Sabor, onde Siza tem 
obras, como a Casa das máquinas, 
em sítios diferentes e em relação às 
quais a minha escultura entra com 
grande proximidade. De repente, 
estou a olhar e a ter uma relação 
em três sítios com a arquitetura de 
Siza.
 
Sob o signo da água?
Sim, há esse elemento comum.
 
Criar um monumento, no 
caso uma fonte, interpela 
particularmente o seu trabalho?
Criar para o espaço público implica 
desde logo questões de segurança. 
Além disso, é uma obra que tem 
um programa rígido, mas tem 
também que contar uma história. 

Não se trata de pegar num objeto 
e pô-lo no meio de uma praça. No 
caso desta fonte, ligou-se com a 
arquitetura.
 
Que significado tem no seu 
percurso esta representação de 
Portugal na Bienal de Veneza?
Evidentemente que mais do que 
uma exposição é uma represen-
tação nacional e, portanto, de 
alguma maneira, uma embaixada 
política, de um país europeu, 
Portugal, num sítio, Veneza, de 
outro país europeu, Itália. E é um 
sítio com uma imensa visibi-
lidade, mas com uma enorme 
competição, porque todos os 
países participantes levam as 
suas embaixadas e cada país quer 
marcar o seu território e brilhar. 
Mas sobretudo permite que as mi-
nhas esculturas conversem com 
as obras de outros artistas, que 
muito admiro. Nessa medida, é 
uma oportunidade muito boa para 
o meu trabalho.J
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do escritor Mario Benedetti, A Noite 
dos Feios. De 12 a 14, no TMSL. “É um 
espetáculo pungente sobre a beleza, a 
partir da fealdade, com uma mani-
pulação milimétrica de marionetas 
de tamanho humano”. Também com 
grandes marionetas, dessa escala, 
contracenando com atores, a compa-
nhia franco-norueguesa Plexus Polaire, 
irá representar, a 20 e 21, no MM, um 
texto muito “forte” criado a partir de 
acontecimentos reais, com um incen-
diário, que ocorreram numa pequena 
aldeia do sul da Noruega, nos anos 70 e 
que daria um best-seller. Por seu lado, 

Festival de Marionetas em Lisboa

 Um sopro de vento pode levantar uma 
inesperada dança de sacos de plástico, 
formas que se animam ao som de Claude 
Debussy”. É essa a proposta da francesa 
Phia Ménard , que apresenta L’Après-
midi dun Faune, de 18 a 21, no Teatro 
S. Luiz, por certo um dos momentos de 
“deslumbramento” do FIMFA Lx 17, o 
Festival Internacional de Marionetas 
e Formas Animadas, que está de volta 
a Lisboa, entre 11 e 28. Ao todo são 15 
espetáculos de criadores portugueses e 
estrangeiros, que vão puxar os fios da 
animação, em vários locais, dos teatros 
Nacional D. Maria II (TNDMII), Maria 
Matos (MM), S. Luiz (TMSL) e Taborda 
(TT) ao Museu da Cidade, passando pela 
Livraria Férin e pela Cinemateca.

A abertura será com uma “rarida-
de”: a companhia alemã Familie Flöz 
com Teatro Delusio, de 11 a 13, no MM. 
Trata-se de uma das poucas companhias 
que atualmente trabalham a máscara, 
como adianta ao JL Luís Vieira, director 
do FIMFA, sublinhando que o espetá-
culo “é também uma homenagem do 
próprio festival aos técnicos de palco. “É 
o teatro dentro do teatro, feito a partir 
dos bastidores, com três atores que vão 

multiplicar-se por 30 personagens”, diz. 
“E é extraordinário como trabalham a 
máscara e nos passam todo o universo 
mágico”. 

Luís Vieira destaca ainda a vin-
da pela primeira vez a Lisboa de 
Yoann Bourgeois, um performer francês 
ligado ao novo circo e à dança, que irá 
apresentar Celui qui Tombe no TMSL, 
a 20 e 21, em parceria com os Dias da 
Dança do Porto. “Haverá uma plata-
forma gigante que os intérpretes vão 
manipular, tentando um equilíbrio em 
situações de constante instabilidade”, 
observa. “Essa relação do corpo com o 
objeto e a imagem é uma das temáticas 
recorrentes e contemporâneas do teatro 
de marionetas”. 

A “modernidade” do universo das 
marionetas hoje, segundo o responsável 
pelo FIMFA, decorre de uma “contami-
nação” com as artes cénicas e visuais, de 
uma zona de influência entre o teatro, a 
dança e as artes plásticas: “Assistimos, 
há alguns anos, uma corrente em duplo 
sentido entre marionetistas e outros 
criadores. O FIMFA desde o início que 
procura “espelhar” a diversidade de cria-
ção que envolve a marioneta contem-

porânea, o que tem conquistado muitos 
espectadores: Um dos méritos do festival 
é que conseguimos criar um público que 
tem vindo a aumentar, interessando-se 
e deslumbrando-se com uma multiplici-
dade de propostas estéticas, que remetem 
para o universo da manipulação”. 

Nesta edição, a 17ª, essa realidade 
de um “teatro aumentado reflete-se 
numa programação diversificada e com 
um elevado grau técnico e artístico”, 
como assevera Vieira, que chama ainda 
a atenção para outras “pérolas”. É o caso 
da companhia francesa de novo circo, 
Bêtes de foire - Petit théâtre de gestes, 
que vai instalar a sua tenda no Museu da 
Cidade, no Jardim do Palácio Pimenta, 
de 13 a 21. “É um circo com marionetas e 
não haverá muitos que o façam”, salien-
ta. “São performers extraordinários, que 
fazem uns números com objetos e mario-
netas, criando um ambiente quase dos 
filmes de Tim Burton. Será certamente 
um dos momentos altos do festival”.

Outro promete ser a companhia 
chilena Teatro y su Doble, que no âm-
bito da Lisboa Capital Ibero-americana 
de Cultura, traz um espetáculo para 
adultos, Feos, a partir de um conto 

o marionetista e humorista americano 
Paul Zaloom traz, de 19 a 21, ao TNDMII, 
The Adventures of White-Man. 

André Murraças, com a estreia 
absoluta de Fantasmas, no TMSL, de 12 a 
14, é um dos espetáculos portugueses a 
destacar. Da prata da casa, haverá ainda 
as apresentações de Madalena Marques, 
do Teatro de Marionetas do Porto, Do 
Teatro de Ferro ou de A Tarumba, com as 
suas últimas criações. Na Cinemateca, irá 
passar Puppet, o documentário do norte-
-americano David Soll, a 22, que aborda 
o crescente interesse pela marioneta, nos 
estados Unidos.J MLN

Familie Flöz com Teatro Delusio, espetáculo de abertura do FIMFA Lx 17

ESPELHO
Algumas das profissões mais celebra-
das e sacrificadas de Veneza estavam 
associadas à fabricação de vidros 
e espelhos. obrigados a manter o 
segredo de uma complexa fabricação 
que dava glória e riqueza à república, 
os seus praticantes viviam quase um 
sequestro em Murano, impedidos de 
viajar e de contactar estrangeiros. 
Ao usar espelho nas suas esculturas 
de Veneza, José Pedro Croft não está a 
trazer “cor local” ao seu trabalho; está 
a confirmar uma linha de trabalho 
com muitos anos de prática. 
A palavra espelho mantém-se 
felizmente, em português (como 
em italiano ou espanhol), muito pró-
xima da raiz latina que tudo explica. 
Guardando em si a raiz do substantivo 
speculum, origem também do verbo 
especular, o espelho aproxima-nos 
do acto de conhecer. Conhecer o que 
nele se vê (falamos apenas do espelho 
plano, sem distorções propositadas): 
e podemos ser nós ou as estrelas, uma 
longínqua paisagem ou arquitectura, 
a alma humana ou a erva que cresce a 
nossos pés. essa verdade, dada através 
da imagem visual, é, porém, uma 
imagem que temos que aprender a 
ver: porque ilude, na sua bidimensio-
nalidade plana, a profundidade do que 
reproduz; e, mais do que isso, porque 
é uma “verdade”, desde logo, que 
inverte, na imagem, a esquerda e a 
direita do que reflecte. 
Mas era com espelhos (de metais 
polidos) que os antigos registavam o 
movimento dos corpos celestes; do 
mesmo modo olhamos nós, agora, em 
modo turístico, os tectos de Tintoretto 
na scuola Grande de san Rocco. 
É para conhecer o que os espelhos 

escondem, ou podem talvez esconder, 
que há quem ficcione entrar neles. 
É por não se reconhecerem nele ou 
não gostarem do que reconhecem 
que a vaidade ou o horror ou o luto de 
alguns os parte, os cobre de panos, 
os esconde – opções invertidas da de 
Oscar Wilde, que leva Dorian Gray a 
apunhalar uma tela onde a sua ima-
gem não envelhece, até ela se tornar 
espelho do real monstruoso que 
realmente era. 

O espelho, multiplicador de ima-
gens,tem usos cientí- ficos, práticos, 
lúdicos, decorativos, artísticos: pode 
ser arte de feira ou exaltar a cenografia 
arquitectónica (as galerias de espelhos 
dos palácios), teatral e cinematográ-
fica (OrsonWelles / James Bond), ser 
desafiado (de Van Eyck a Ticiano, de 
Velázquez a Bonnard ou Picasso) a fa-
zer-se pintura ou desenho, até se tor-
nar matéria (de Amadeo a Pistoletto, 
de Dan Graham a Tony Craag).

FIGURAS DE REFERÊNCIA  
(ALGUMAS OUTRAS)
Comecemos pelo fim: quatro enormes 
desenhos de Sol Lewitt, apresentados 
no Museu da Punta della Dogana, 
na exposição "Accrochage" (Abril/
Novembro 2016), pertencendo à sua 
longa série de Wall Drawings. Uma 
cruz, um triângulo, um círculo, um 
quadrado – modo de recordar as 
obras fundacionais de Malevitch, de 
celebrar uma das fontes históricas 
do Modernismo criando ao mesmo 
tempo uma realidade aumentada que 
funciona como lente crítica e acaba por 
obliterar os seus princípios. 
Foi lá, no interior de um edifício, 
depurado por Tadao Ando, que José 
Pedro Croft viu estes desenhos de 
parede, integrando no seu primeiro 
projecto para as esculturas de Veneza 
alguma da informação que continham. 
A relação, sempre presente na sua obra, 
entre desenho e escultura, tal como a 

vocação de diálogo que estabelece em 
permanência com a arquitectura (de 
interior ou de exterior), encontraram ali 
um campo de expansão imediato. Do 
mesmo modo, o facto de estar perante 
o conjunto de figuras geométricas e 
arquetípicas que todo o seu trabalho 
bidimensional (incluindo também as 
obras de gravura e tridimensional) usa 
como referência facilitou o trânsito das 
formas, que ganharam realidade no 
projecto de espelhos e vidros coloridos 
circulares, quadrados ou rectangulares 
sobrepondo-se em cruz. 

O resto do dispositivo físico do 
primeiro projecto foi encontrado no 
diálogo com a realidade exterior, com 
a arquitectura da cidade e com a ar-
quitectura representada nas poderosas 
dinastias de pintores e escultores (de 
Quatrocentos a Oitocentos) dos seus 
museus e igrejas – nos pórticos e co-
lunatas reais e idealizados, nas janelas 
serlianas ou nas simples janelas abertas 
sobre as paisagens de uma natureza 
naturada, sempre mais filosófica que 
naturalista. Por exemplo, na fixação 
do tempo em torno das Madonas de 
Giovanni Bellini ou na inquietação 
de tempo, espaço e acção, nature-
za e humanidade na Tempestade de 
Giorgione ou, então, na tão simples 
e tão extraordinariamente complexa 
arquitectura que enquadra a pintura do 
altar-mor, São Vidal a Cavalo com Oito 
Santos, de Carpaccio, que todos os dias 
podemos ver mesmo da rua, indo da 
Ponte da Accademia para o campo de 
Santo Steffano; ou, finalmente, na apa-
rentemente tão natural utilização de 
espelhos para aproximar e fixar a nar-
rativa bíblica dos tectos de Tintoretto 
na Scuola Grande di san Rosso.

Usando como ideia a complexidade 

contra-natura das fachadas (que muitas 
vezes parecem inverter as leis da física 
e colocar todo o peso dos muros sobre 
delicadas colunatas), depurando o 
rendilhado gótico dos palácios do Canal 
Grande e expandindo os valores cro-
máticos da arquitectura bizantina e dos 
seus panos de mosaico, José Pedro Croft 
criou a sua fachada descontínua de aço, 
vidro e espelho, capaz de dialogar com o 
passado que evoca e com o presente que 
enfrentava (a arquitectura de Siza), as 
imagens exteriores são incorporadas (em 
movimento), exigindo ao espectador 
deslocação e envolvência, como os per-
cursos que permitem à figura do flâneur 
conquistar uma cidade. 

Também os jogos de clareza e inteli-
gência da arquitectura de Palladio tocam 
a deriva maneirista (nunca barroca) 
de José Pedro Croft, de onde todos os 
elementos decorativos sobrepostos 
às formas essenciais são eliminados. 
distorções e ilusão de espaços, pers-
pectivas impossíveis a partir de linhas 
de força e pontos de fuga inesperada-
mente encontrados ou acumulados de 
modo contraditório, planos roubados 
longe,torções da ortogonalidade, jogos 
de desequilíbrios que apenas acentuam o 
equilíbrio das oblíquas, a dominante das 
verticais e as tensões de suspensão (entre 
o peso e a leveza, o peso e a delicadeza, 
o peso e a gravidade) são elementos 
essenciais de um discurso que incorpora 
ainda toda a melancolia que se escreveu 
e filmou em Veneza: entre pestes e festas, 
entre prisões e fugas, entre conventos 
e libertinagem, entre turistas cegos e 
a sobrevivência material de tudo o que 
(sabêmo-lo pelos testemunhos de todos 
os fantasmas vivos de todos os criadores 
antes de José Pedro Croft) foi vivido em 
Veneza.J
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refugiado marca os nossos dias. 
“Estamos sempre a pensar em 
formas de contar histórias, porque 
são elas que nos ligam às pessoas”, 
acrescenta. “O teatro tem essa 
qualidade em vivência real”.

Essa era uma ideia de parti-
da, mas o desenvolvimento do 
trabalho dramatúrgico, que Brites 
fez com os atores - e vão ser 18 
em palco - foi noutras direções. 
“Refleti com os meus companhei-
ros sobre o facto de, no início da 
Humanidade, a arte ter cum-
prido uma função aglutinadora 
das relações, na medida em que 
era preciso encontrar códigos de 
conduta para as pessoas agirem 
e interagirem. E pensamos que 
a pintura, a poesia e a música 
poderiam ter sido esses referentes 
que, mais tarde, transformados 
em ícones e divindades, estariam 
na base do monoteísmo”, explica. 
“Evidentemente, isto não tem 
nada de científico, mas serviu 
de base à construção do espetá-
culo”. E nele Dante é associado à 
pintura, Virgílio à poesia e Beatriz 
à música.

O Inferno, d’O Bando, tem três 
atos e um epílogo. Com Dante 
a surgir de uma multidão, no 
primeiro; três divindades – a 
das Mãos Brancas, a das Mãos 
Pretas e a das Mãos Amarelas -, 
ligadas às Fúrias, a entrarem em 
cena no segundo; e, no terceiro, 
a unificarem-se numa trindade 
monoteísta, que, associada umas 

O Bando desce ao Inferno de Dante

 Levar à cena A Divina Comédia, 
de Dante Alighieri, talvez nem ao 
diabo lembrasse. Mas lembrou ao 
Bando. O Inferno estreia amanhã, 
11, na sala Garrett do Teatro d. 
Maria II (TNDMII), com encenação 
de João Brites.

Não terá sido sem algum temor 
que se pensou na transposição do 
clássico da literatura universal, 
uma das obras mais celebradas 
de todos os tempos, para o palco. 
Mas apesar da complexidade da 
tarefa, o Bando conta, à partida, 
com a sua imensa experiência na 
adaptação dramatúrgica de gran-
des romances. E nunca lhes faltou 
nem engenho, nem arte. Propor 
encenar a obra-prima do escritor 
italiano foi mesmo uma espécie de 
“provocação”, quando tiveram que 
se submeter de novo a concur-
so, há cinco anos, para o apoio 
quadrianual que a companhia 
recebe do Estado. Apresentaram 
então a destemida empresa de 
percorrer, em três espetáculos, 
as estações d’A Divina Comédia, 
Inferno, Purgatório e Paraíso. Assim 
será, com estreias em Coimbra, 
em 2019, e depois no Porto, em 
2021. “Como em Portugal o teatro 
está sujeito a tais constrangimen-

tos que não permite desenvolver 
um projeto durante vários anos, 
como gostaria que um dia pudesse 
acontecer, essa foi uma estratégia 
para dizer que queríamos aprofun-
dar um trabalho, no caso dentro da 
mesma obra”, diz Brites ao JL.

A Divina Comédia é, de resto, 
um texto que lhes interessava tra-

tar, até por uma “certa similitude 
com a atualidade”. “Com os gran-
des textos acontece sempre isso, 
nunca morrem. Dante escreveu 
para a posteridade o que lhe ia na 
alma enquanto exilado e refugia-
do e nós aproveitamos para falar 
disso hoje”, adianta o encenador. 
Tanto mais que a condição de 

vezes ao cristianismo, outras ao 
judaísmo ou ao islamismo, entra 
em guerras. É a religião que se 
foca e também aí a história é de 
grande atualidade. “Se as reli-
giões existem é porque prova-
velmente a Humanidade precisa, 
mas independentemente dos seus 
crentes, todas elas já tiveram os 
seus períodos hediondos de fun-
damentalismo”, salienta Brites. 
E por outro lado, sublinha: “É 
como se víssemos a sociedade de 
hoje por uma fresta, no Inferno, 
vendo o que não está bem, as 
nossas inquietações, ou como não 
aprendemos com os erros e com a 
História. Depois, com Purgatório 
e Paraíso, abriremos outras jane-
las”. 

Como sempre O Bando cria um 
espetáculo com uma forte compo-
nente visual e plástica, com uma 
das suas fantásticas máquinas de 
cena, desta vez, uma enorme es-
piral transparente. Uma geografia 
“onde se movem as personagens, 
as principais sempre em cena, 
desdobradas, com as suas sombras, 
metades opostas. Daí a grande 
ênfase de João Brites no trabalho 
do ator. “Vão estar juntos no elen-
co atores do Bando e do TNDMII e 
a intenção é envolver sempre nas 
produções seguintes intérpretes de 
outras companhias e comunida-
des.”. 

 A Divina Comédia - Inferno vai 
ficar em cena no TNDMII até 4 de 
junho. J MLN

A Divina Comédia - Inferno estreia no D. Maria, amanhã, 11
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TEATRO
Helena Simões

DANÇA
Daniel Tércio

 Depois da estreia mundial 
de Bacantes – Prelúdio Para Uma 
Purga, no Teatro Nacional D. 
Maria II, em Lisboa, com sala cheia 
e dez dias de apresentações, o 
espetáculo, da autoria de Marlene 
Monteiro Freitas, segue um longo 
circuito pelos principais festivais 
e teatros europeus, entre os quais 
o Kunsten Festival des Arts, em 
Bruxelas, e o Spring Festival, em 
Utrecht.

Na Poética, Aristóteles escre-
veu que a tragédia, suscitando o 
terror e a piedade, tem por efeito 
a purificação dessas emoções. Eu 
não sei se, no último espetáculo 
de Marlene Monteiro Freitas, o 
espetador ao sair da sala se vai 
sentir mais purificado. Estou certo 
porém que não sairá indiferente. 
Bacantes – Prelúdio Para Uma Pur-
ga dá-nos uma dose de emoções, 
sons e imagens, tudo envolvido na 
imensa vitalidade que a coreógra-
fa nos vem oferecendo em obras 

como Paraíso, de Marfim e Carne , 
ou Jaguar, entre outras. Neste caso, 
Marlene Monteiro Freitas partiu 
da tragédia de Eurípides, apresen-
tada há cerca de 2500 anos, para 
construir algo que mergulha sem 
hesitações e sem barreiras na subs-
tância espetacular. 

De certo modo, estas Bacantes 
colocam-nos num lugar de con-
fluência de linguagens artísticas, 
próximo daquilo que se pode 
designar como a obra de arte total. 
Aqui não há dúvida que existe 
dança, mas também música, mo-
delação de sons, manipulação de 
formas, máscaras, tudo construí-
do num processo que vai buscar 
referências ao cinema, à música, 
à história da dança e até mesmo 
ao carnaval no Mindelo, em Cabo 
Verde. Claro que a abundância de 
referências afasta o espetáculo da 
peça original. Na verdade, como a 
coreógrafa reconhece, no início do 
processo de trabalho existia uma 

estrutura em episódios, que se foi 
esbatendo, de tal modo que do tex-
to de Eurípides fica a energia, mas 
já não a articulação entre cenas, 
nem tão-pouco as personagens.

 Ao abandonar a estrutura da 
tragédia, talvez Marlene Mon-
teiro Freitas tenha respondido à 
crítica que Nietzsche endereçara ao 
último dos grandes trágicos. Isto é, 
abandonando o texto, ela regressou 
porventura à energia transbordan-
te de Dionísio, não cedendo à so-
berana imperial de Apolo. Porque, 
na verdade, Bacantes – Prelúdio 
Para Uma Purga tem a ver com o 
equilíbrio entre estes dois prin-
cípios: o apolíneo e o dionisíaco, 
sem que um ceda terreno ao outro. 
A coreógrafa encena uma guerra 
entre estas forças, entre a razão 
e a intuição, entre a forma e sua 
dissolução, entre a individuação e 
a auto-negação. 

O espetáculo começa com a 
entrada de cinco trompetistas 

formam em outras coisas. Tudo 
pode ser quase tudo: as nádegas 
- máscaras de uma criatura vinda 
dos limites da cidade; um tubo 
de plástico - o princípio de uma 
trombeta; um saco plástico - um 
alimento; os pés de uma estan-
te - as antenas de uma ménade. 
O palco é zona de ambiguidades. 
Aí os intérpretes são tocados pela 
mania, no sentido original do seu 
significado: a possessão essencial, 
o toque do Dionísio, que verdadei-
ramente inspira o gesto teatral. 

No fundo, escuta-se o aulo de 
Dionísio. O tremendo sopro do 
deus.J

Dançar sob o sopro dionisíaco

Bacantes – Prelúdio para uma purga, um espetáculo de Marlene Monteiro Freitas

pela plateia, enquanto em cena os 
outros intérpretes estão já cons-
truindo o ambiente cénico. Desde 
o início instala-se a sensação de 
estranheza. No palco, todos os ges-
tos mesmo que funcionais parecem 
tocados pelo irracional. O som 
organiza-se como uma vontade 
de harmonia, mas está frequente-
mente no limiar da dissonância. 
O mesmo com os movimentos 
que, acomodando-se ao espaço, 
tanto se conjugam entre si, quanto 
tropeçam em zonas vulneráveis. 
Não existem personagens, mas sim 
rostos-máscaras. Bocas e mãos. 
Estantes de música que se trans-

 Estreou no Teatro Municipal 
Joaquim Benite, em Almada, 
Migrantes, de Matéi Visniec 
(1956), dramaturgo e poeta 
romeno, que em 1987 se insta-
lou em Paris para livrar as suas 
peças da censura da ditadura de 
Nicolau Ceausescu. Com a queda 
da União Soviética, a partir de 
1989, a sua obra é resgatada e 
torna-se num dos autores mais 
representados na Roménia.

Traduzido em várias línguas 
e encenado por todo o mundo, 
Matéi Visniec alia à sua ativida-
de de escritor a de jornalista na 
Radio France Internationale, e 
foi sobretudo por esta atividade 
que a matéria para esta peça lhe 
chegou em primeira mão, pois 
esteve presente nos campos de 
refugiados, nomeadamente em 
Calais e nos postos fronteiriços, 
tanto na Grécia como em Itália 
ou na Hungria, onde o fenó-
meno migratório se transfor-
mou em tragédia visível. A sua 
crença na escrita como espaço 
de liberdade e de resistência 

e, particularmente, no teatro 
como ferramenta de denúncia 
da manipulação e da demago-
gia, surge em Migrantes não de 
forma óbvia, mas como tentativa 
de propor uma nova abordagem 
a essa trágica circunstância do 
êxodo migratório, terrivelmente 
simbolizada pela fotografia do 
corpo do pequeno Aylan morto 
por afogamento quando se des-
prendeu dos braços de seu pai em 
travessia no mar Egeu.

Ao denominar o fenómeno 
como “tragédia da Humani-
dade”, “digna do antigo teatro 
grego onde o homem se confron-
tava com a força implacável do 
destino”, Visniec transporta-
-nos a todos para dentro de um 
barco chamado planeta Terra, a 
assistirmos a uma “revolução da 
partilha do acesso á felicidade no 
mundo”, com consequências de 
transformação humana, cultural 
e geopolítica. Visniec também 
não estabelece diferenças entre 
os migrantes considerando que 
a causa da sobrevivência valida 

todas as razões de fuga: religio-
sas e políticas mas também de 
violência e de violação de direi-
tos, da fome e da guerra.

A sua resposta surge então 
em forma de teatro, com “uma 
responsabilidade intelectual 
imediata”, nesta peça estrutura-
da em 25 pequenas cenas e ainda 
seis cenas suplementares, para 
que o encenador as possa combi-
nar de acordo com a sua sensibi-
lidade, concedendo-lhe assim a 
liberdade dramatúrgica total. O 
modelo dramático parece redefi-
nir-se de cena para cena, sempre 
ligadas à realidade, com diálogos 
simples em pequenos discursos 

para a elocução, exigindo quiçá 
um paradoxal entendimento 
ou uma prosódia subtil entre 
o realismo e o irónico. Nes-
te sentido, aplauso para João 
Cabral a adequar o registo a 
cada personagem, convincen-
te e distanciado, articulando o 
poético e o político; para Maria 
Frade a fazer-nos identificar 
com o espanto de viver e para 
Sofia Marques, exemplar na sua 
pungente cantora encoberta.

Num dispositivo cénico sim-
ples e eficaz, o encenador Rodri-
go Francisco conseguiu integrar 
a estranheza das situações, de 
forma a recriar o absurdo da 
linguagem numa atmosfera de 
medo e de luta pela sobrevi-
vência essencial num mundo de 
traficantes, crueldade e horror. 
Porém, tal como o autor, man-
tém a esperança no homem e na 
sua vocação para renascer, e na 
faculdade do teatro de “salvar 
vidas”, pelo despertar da beleza 
e da generosidade.J

› MIGRANTES
de Matéi Visniec, Tradução Ângela Pardelha, 
Dramaturgia e Encenação Rodrigo Francisco, 
Figurinos Ana Paula Rocha, Movimento 
Francesca Bertozzi, Luz Guilherme Frazão, 
Som Miguel Laureano, com Adriano Carva-
lho, Elias Nazaré, João Cabral, João Tempera, 
Maria Frade, Maria João Falcão, Rui M. Silva, 
Sofia Marques e Tânia Guerreiro.

Teatro Municipal de Almada Joaquim 
Benite – quarta a sábado às 21h30 e 
domingo às 16h. Até 14 de maio.

Planeta Migrante

Migrantes, de Matéi Visiniec, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada,
com encenação de Rodrigo Francisco

enigmáticos, por vezes de gran-
de crueza, em que a palavra é 
ação ou descreve a ação como se 
fosse um exercício de estilo ab-
surdo ou tragicómico. Rejeitando 
clichés, a sucessão das cenas 
inspiradas em factos reais evoca 
uma narrativa épica, referindo 
uma vintena de personagens das 
quais apenas algumas surgem 
identificadas pelo nome. 

De grande dificuldade para 
os atores, estas personagens que 
não chegam a sê-lo, represen-
tando ideias, situações, per-
sonagens-tipo ou personagens 
coletivas, colocam o desafio de 
encontrar o modus operandi 
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CLÁSSICA

 Uma das mais marcantes gravações das 
Vésperas, de Claudio Monteverdi, surgiu em 
1989, foi dirigida pelo maestro inglês John 
Eliot Gardiner e teve origem na Basílica de São 
Marcos, numa espécie de “regresso a casa” da 
obra, perto de 400 anos após a sua primeira 
impressão, publicada em Veneza em 1610. Na 
celebração dos 450 anos de Monteverdi, essa 
gravação é retomada pela Archiv/Deutsche 
Grammophon, numa edição especial que 
reúne, num só volume, o DVD e os dois CD 
originais, além de uma nova entrevista com o 
regente.

As Vésperas são emblemáticas na car-
reira Gardiner. Foi com elas que se estreou 
no King’s College, em Cambridge, em 1964, 
foi com elas que deu forma ao seu primeiro 
grande projeto discográfico, em 1974 (Decca), 
e foi com elas que assinalou os 25 anos do Coro 
Monteverdi, em 1989, que deu origem à pre-
sente gravação, feita no mais do que provável 
habitat natural – tendo em conta a distribuição 
espacial que este impunha –, com a orquestra 
de época entretanto formada, English Baroque 
Soloists, e o reforço do London Oratory Junior 
Choir e de His Majesties Sagbutts and Cornet-
ts. Os solistas reuniam revelações da época e 
outras que em breve se afirmariam: a soprano 
Ann Monoyios, o contratenor Michael Chance, 
os tenores Mark Tucker e Nigel Robson, os 
baixos Alastair Miles e Bryn Terfel.

Gardiner manteve sempre as Vésperas – as 
Vésperas da Santa Virgem, Vespro della Beata 
Vergine - no seu repertório, destacando-se 
outras apresentações memoráveis, como a do 

King’s College, em 2014, quando passaram 
50 anos sobre a sua estreia, ou a atuação em 
Versalhes, no ano seguinte, dando origem a 
uma nova edição em DVD (Alpha). No projeto 
do maestro, para a celebração dos 450 anos 
de Monteverdi, que prevê a interpretação 
das grandes obras dramáticas do composi-
tor – m L’Orfeo, Il ritorno d’Ulisse in pátria 
e L’incoronazione di Poppea – as Vésperas 
também têm lugar, obviamente.

Para Gardiner, as Vésperas constituem um 
corpo único, são uma das mais audaciosas 
obras corais de Monteverdi, provavelmente 
escritas para a Basílica de São Marcos, num 

elaborado “teatro sacro”. É uma perspetiva 
que se opõe a outras mais conservadoras, que 
viam na publicação original de Monteverdi 
(1610) uma espécie de compilação de trechos 
de inspiração mariana, destinados a diferentes 
celebrações religiosas. Mas é sobretudo através 
dessa leitura global da obra, que também pode 
ser encontrada em pioneiros como o maestro 
austríaco Nikolaus Harnoncourt ou o catalão 
Jordi Savall,  que as Vésperas acabaram por 
conquistar o seu devido lugar no repertório 
atual.

Quase 30 anos depois, a versão gravada 
por Gardiner em Veneza mantém-se entre as 
melhores e mais deslumbrantes interpretações 
da obra. E o seu regresso constitui certamente 
um dos melhores momentos das celebrações 
de Monteverdi, este ano.

A data é igualmente assinalada por Les 
Arts Florissants que publicam agora o terceiro 
e último volume de uma antologia dedicada 
aos oito livros de madrigais do compositor. 
Trata-se de uma edição parcial, mas possui 
o essencial sobre a emergência da chamada 
seconda pratica, ou a nova música do Barroco, 
em que assenta toda a modernidade. E permite 
uma revisitação da integral que a orquestra e o 
coro de William Christie empreenderam, nos 
últimos seis anos, sob a direção do tenor Paul 
Agnew. 

O novo CD reúne peças dos Livros VII e VIII 
e retoma os anos venezianos de Monteverdi, 
ou seja, obras da maturidade do compositor 
(depois dos dois primeiros dedicados aos anos 
de Cremona e de Mântua). Aqui se encon-
tram peças tão belas como Chiome d’oro e Al 
lume de le stelle, Lettera amorosa, Altri canti 
d’amor e Lamento della ninfa, mas sobretudo 
essa quase ópera, Il Combattimento di Tandre-
di e Clorinda, verdadeiro drama em música. As 
sopranos Miriam Allan, Mhairi Lawson e Han-

nah Morrison, a contralto Lucile Richardot, os 
tenores Sean Clayton e Zachary Wilder, além 
de Paul Agnew, e os baixos Lisandro Abadie e 
Cyril Costanzo são os autores do milagre desta 
revisitação (rápida) de Monteverdi.

A comparação com edições anteriores é 
quase impossível. As potenciais rivais prevale-
cem, em termos de escolha, quanto mais não 
seja pela totalidade da abordagem. Vêm de um 
outro tempo (não muito distante) em que a 
integralidade da obra era possível em disco – 
como as notáveis versões do Concerto Italiano, 
de Rinaldo Alessandrini (Opus 111/Naïve), e 
da La Venexiana, de Claudio Cavina (Glossa), 
para citar duas recentes – ou em que domi-
nava a audácia da descoberta, como nas de 
Reinhard Goebel (Archiv) e Nikolaus Harnou-
ncourt (Teldec/Warner), ou de René Jacobs, 
com o Concerto Vocale (Harmonia Mundi), e 
Anthony Rooley, com The Consort of Musicke 
(L’Oiseau Lyre). Agnew oferece uma leitura 
menos dramática do que as anteriores – o que 
inclui a discografia de Les Arts Florissants, sob 
a direção de William Christie (Madrigais, Selva 
Morale, Vespro, também na Harmonia Mundi). 
E aí sim, com o cravista e regente de origem 
norte-americana, à frente dos seus músicos, 
outra grande leitura de Monteverdi se juntaria à 
celebração. J MARIA AUGUSTA GONÇALVES

Os 450 anos de Monteverdi

Claudio Monteverdi

te sagacidade e enlevo -, para 
“um ciclo de canções sobre um 
piano num quarto de hotel” - tal 
como anuncia o seu programa 
-, indelevelmente tingido pelas 
sombras do jazz que perpassa o 
pianismo mais intimista, cogi-
tabundo e volátil que se entende 
de Erik Satie ou Claude Debussy 
a Randy Newman ou Tom Waits, 
com singular convergência em 
George Gershwin ou Scott Jop-
lin. Pelo “Room 29” do Chateau 
Marmont, 8221 Sunset Blvd., Los 
Angeles, CA - desde 1929 o hotel 
de todos os excessos, os dramas 
e as epifanias do elã da galáxia 
hollywoodesca -, velam-se e 
desvelam-se estórias alheias, 
implausíveis, mais inusitadas 
do que qualquer ficção, que se 
apropriam dos delírios indi-
viduais através dos pingos das 
teclas e da voz hipnótica que nos 
arrasta até à cama desse mítico 
cenário. Uma música repleta de 
espelhos, espetros, espíritos, 
vestígios, segredos, enigmas, 
charadas, parábolas, metáfo-
ras, fantasias, especulações, 
mentiras, colapsos, tragédias, 
decadências, solidões, morte.

› Jarvis Cocker / Chilly Gonzales
ROOM 29 
Deutsche Grammophon / Universal, 2017

BRUNO BÈNARD-GUEDES

P’Auta (de Mário Lúcio). Mornas 
ao Piano é o mais perfeito disco de 
Tété Alhinho.

› Tété Alhinho
MORNAS AO PIANO
Trem Azul

JAZZ

Sombras
 A paradig-

mal casa da 
erudição clás-
sica Deutsche 
Grammophon 
empare-
lha o génio 
multidisci-

plinar do canadense Gonzales 
- exímio no hip hop como na 
música de câmara, na electro 
house como no impressionismo 
francês, aqui desenvolvendo 
estratégias criativas categorica-
mente arquitetadas na sua obra 
prima “Solo piano” (bem como 
na sequela “Solo piano II”) e 
em “Chambers”, recuperando 
de ambos a magistral “Arme-
llodie”, agora transfigurada 
em “Clara” - com o resgatado 
Jarvis Cocker - outrora precetor 
do agrupamento pop britânico 
Pulp, cuja assinalável vocação 
interpretativa desde há muito 
merecia uma hora com a presen-

Mornas ao piano
 O regresso 

a solo de Tété 
Alhinho, uma 
das vozes dos 
Simentera de 
Mário Lúcio, 
faz-se com um 
elevado grau 

de beleza e elegância. A cantora e 
compositora (assina três des-
tas normas) apurou os arranjos 
na formação mais perfeita para 
atingir um sublime grau de beleza. 
São mornas ao piano, como diz o 
título, mas também com con-
trabaixo e precursões. Nestes 
dez belíssimos temas concede à 
música cabo-verdiana um sentido 
jazzístico que a torna ainda mais 
universal. Aliás, como o fez, 
a determinada altura, Cesária 
Évora. O disco tem esse balanço 
muito especial, uma espécie de 
swing, que se explica também 
pela qualidade dos músicos en-
volvidos, oriundos de diferentes 
latitudes, que ampliam o horizon-
te da morna. Além de Cabo Verde, 
há aqui mesmo qualquer coisa de 
Brasil, Angola, Cuba e Portugal. 
Há temas particularmente fortes, 
como o balanço de Lua Bonita (De 
Tété Alhinho), o contrabalanço de 
Sodade Tem Pena de Mim (de Da-
niel “Nhela” Spencer) ou o remate 

des, tirando prazer de estru-
turas melódicas, no caso deste 
disco, adotando muitas vezes 
tons maiores, sem que com isso 
perca uma certa melancolia. 
Aventuras da Alma é um álbum 
campestre e soalheiro, cheio de 
momentos de magia, mas sem 
que com isso abdique de um 
forte sentido espiritual, carac-
terística dominante na música 
de Kyao desde sempre. Na sua 
essência é um álbum de fusão, 
revelador da permeabilidade 
do músico em captar estados de 
alma presentes da música de di-
ferentes latitudes. Há, natural-
mente, uma predominância da 
música indiana, mas com uma 
abertura de espírita para se de 
deixar tomar por uma sonorida-
de mediterrânea (expressa, por 
exemplo, no tema Sete Sóis, de-
dicado ao festival com o mesmo 
nome), para a música tradicional 
portuguesa (desta vez que não 
o fado) ou mesmo para a música 
romena. A sensibilidade cosmo-
polita de Rão Kyao, absorvendo 
as paisagens que constroem a 
sua história, faz dele um discre-
to guru e um autêntico músico 
do mundo.

› Rão Kyao
AVENTURAS DA ALMA
Ampla

POP

O regresso  
de Rão Kyao

 Quem mais 
poderia vis-
lumbrar gno-
mos curiosos 
numa aldeia 
do interior de 
Portugal, que 
saem dos seus 

esconderijos, dançando entre 
fungos e folhagem, encanta-
dos pelo som de uma flauta 
de bambu tocada ao estilo do 
Norte da Índia? Rão Kyao não é 
apenas um originalíssimo caso 
da música portuguesa, é um 
caso absolutamente excecional 
a nível planetário, que só não 
tem mais visibilidade, porque o 
seu sentido cosmopolita de fusão 
fá-lo vaguear por sonoridades 
que estão longe do mainstream 
(mesmo do mainstream jazzís-
tico e das músicas do mundo). 
Quanto ao resto, que se desen-
ganem: no seu faro exploratório, 
o músico de jazz que certo dia 
se apaixonou pelas Índias, é re-
correntemente brilhante. Muito 
em contracorrente, não procede 
a um hermetismo conceptual, 
pelo contrário, explora os sos 
tradicionais de diferentes latitu-
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A l M A D A

Teatro Municipal Joaquim Benite
Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
E Between
Exposição de Marta Moura. 
Colaboração da Galeria Caroline Pagès.
5ª A SÁB., DAS 19H ÀS 21H30; 
DOM., DAS 15H ÀS 19H30. 
EM DIAS DE ESPETÁCULO A PARTIR DAS 19H

até 25 de junho
T Migrantes
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: 13 de maio, às 18h.
4ª A SÁB., ÀS 21H30; DOM., ÀS 16H

até 14 de maio
T Jardim Zoológico de Vidro
De Tennessee Williams. Encenação 
de Jorge Silva Melo. Interpretação de 
Isabel Muñoz Cardoso, João Pedro Mamede,
Guilherme Gomes e Vânia Rodrigues.
19 de maio – 21h30
T Pastéis de Nata Para Bach
Dramaturgia de Pedro Proença e 
Teresa Gafeira. Encenação de Duarte 
Guimarães. Interpretação de André 
Alves, Joana Manaças, João Farraia, 
Pedro Walter e Vera Santana.
20 de maio – 16h
21 de maio – 11h
M Orquestra Gulbenkian
Direção musical de Muhai Tang.
Obras de Guo Wenjing e Ludwig van Beethoven.
20 de maio – 21h30

A N G r A D O H E r O í s M O

Museu de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800
E Conexão: raminho – Gävsta: 
Escultura de Baltasar Pinheiro
até 30 de junho
E Almanaque do Camponez
até 3 de setembro

B r A G A

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
T Amor de Perdição
Teatro para escolas pela Companhia de 
Teatro de Braga. Encenação de Sílvia Brito.
10 e 11 de maio – 11h e 15h
T Eroski Paraíso
Produção Grupo Chévere.
11 de maio – 21h30
M Douglas Dare
12 de maio – 21h30
M Wim Mertens
13 de maio – 21h30
T Deixem o Pimba Em Paz
16 de maio – 21h30
T Da Insaciabilidade no Caso 
ou ao Mesmo Tempo um Milagre
Direção, dramaturgia e formação 
de Hugo Calhim Cristovão 
& Joana von Mayer Trindade.
19 de maio – 21h30
M Quentin sirjacq + Dakota suite
20 de maio – 21h30

B r A G A N ç A

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

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

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

E Amândio Gomes: Encontro com a Pedra
até 31 de maio
M The Partisan seed
12 de maio – 23h30

C A l D A s D A r A I N H A

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

E Delfim Maya. Escultor de Vanguarda
até 4 de junho

C A s C A I s

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

E Paula rego: Historias & segredos
até 17 de setembro

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

E Bedate: sensações, Pintura e Desenho
até 18 de junho
E De rubens a Van Dyck: Pintura 
Flamenga da Coleção Gerstenmaier
até 9 de julho

C A s T E l O B r A N C O

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

E Quarto de Espanto
até 2 de julho

C O I M B r A

Convento são Francisco
Av. da Guarda Inglesa 3. Tel.: 239 857 190
A No Escuro do Cinema 
Descalço os sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
15 de maio – 15h (escolas) e 21h30

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

E Ulrich Hilmer: Amor com Amor se Paga
até 14 de maio

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

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

E l V A s

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

E rui serra: Todas as Noites
até 25 de junho

E s P I N H O

Auditório de Espinho
R. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M Bruno Pernadas: Worst summer Ever
13 de maio – 21h30
M Aline Frazão
19 de maio – 21h30

É V O r A

Museu de Évora - Museu Nacional 
Frei Manuel do Cenáculo 
Lg. Conde de Vila Flor. Tel.: 266 702 604

3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E legado Francisco Barahona Fernandes
até dezembro

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
1 0  a  2 3  d e  m a i o  2 0 1 7

A  D i v i n a  C o m é d i a  -  I n f e r n o
Teatro O Bando leva à cena, no Teatro Nacional D. Maria II, a primeira estação da obra de Dante Alighieri. A partir de 11 de maio
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

E Llave del Romance Mudo de 
la Vida de San António de Padua
até 31 de dezembro

F A R O

Galeria Trem
R. do Trem, 5º. Tel.: 289 804 197
3ª a SáB., daS 11h30 àS 18h

E Na Poeira do Caminho
Exposição de pintura de Susana Gaudêncio.
até 28 de junho

Teatro das Figuras
horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
T À Boleia Para Hollywood
de Neil Simon. Encenação de Cucha 
Carvalheiro. Interpretação Cláudia 
Vieira, João Lagarto e Sofia de Portugal.
13 de maio – 21h30
M Concerto Promenade
Pela orquestra Clássica do Sul, 
sob a direção do maestro Rui Pinheiro. 
Narração de Linda Valadas.
14 de maio – 12h
T Mostra de Teatro Escolar
16 a 19 de maio
M Big Bands Battle
20 de maio – 21h30
T A Última Borboleta
Ideia original de Inês mestrinho. Criação e
interpretação de Inês mestrinho e Tânia Silva.
23 de maio – 10h30

F U N C H A L

Escola da APEL
Caminho dos Saltos nº6. 
2ª a 6ª, daS 9h àS 17h

E Déjà-vu 2: (des) cobertas
até 26 de maio

G O N D O M A R

Lugar do Desenho - 
Fundação Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªa 6ª, daS 14h30 àS 18h30; 
SáB. E dom., daS 14h30 àS 17h30

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Museu da Guarda
R. General alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
3ª a dom., daS 10h àS 19h

E Irene Gomes - 30 Anos de Pintura
até 25 de maio
E Manuel Facal- Obra Gráfica
até 25 de maio

Teatro Municipal da Guarda
R. Batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E Fernando Lanhas: Fragmentos de
algumas obras na coleção de Serralves
3ª a 5ª, daS 16h àS 19h E daS 21h àS 23h; 
6ª E SáB., daS 16h àS 19h E daS 21h àS 24h

até 28 de maio
T Osso
10 a 13 de maio – 21h30
M Concerto Didático
16 de maio – 14h30
T P.H.M.A.
Produção aquilo Teatro.
18 e 19 de maio – 21h30

M Rita Redshoes
20 de maio – 21h30
A No Escuro do Cinema 
Descalço os Sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
Uma encomenda da 
Companhia Nacional de Bailado.
22 de maio – 15h (escolas) e 21h30

G U I M A R Ã E S

Casa da Memoria
av. Conde de margaride 536. Tel.: 253 424 716
E Memento (Lembra-te)
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.
3ª a SáB., daS 10h àS 13h E daS 14h àS 19h

até 3 de junho
A No Escuro do Cinema 
Descalço os Sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
Uma encomenda da 
Companhia Nacional de Bailado.
19 de maio – 15h (escolas) e 21h30
M Som de GMR: Hot Air Balloon
19 de maio – 23h59

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
av. Conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª a dom., daS 10h àS 13h E daS 14h àS 19h

E Destinerrância - O Lugar do 
Morto é o Lugar da Fotografia
Exposição de fotografia de Edgar martins.
até 4 de junho
E Rui Moreira: Os Pirómanos
até 5 de junho
E Cosmic, Sonic, Animistic. 
Coleção Permanente e Outras Obras
até 31 de dezembro

Paço dos Duques
R. Conde d. henrique. Tel.: 253 412 273
TodoS oS dIaS,daS 10h àS 18h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

L A M E G O

Teatro Ribeiro Conceição
Lg. Camões. Tel.: 254 600 070
A No Escuro do Cinema 
Descalço os Sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
Uma encomenda da 
Companhia Nacional de Bailado.
10 de maio – 14h30 (escolas ) e 21h30
D A Perna Esquerda de Tchaikovski
Texto e direção de tiago Rodrigues. 
Interpretação de Barbora hruskova 
(bailarina) e mário Laginha (piano). 
Produção Companhia Nacional de Bailado.
21 de maio – 16h

L I S B O A

Arquivo Nacional Torre do Tombo
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª a 6ª, daS 9h30 àS 19h30; SáB., daS 9h30 àS 12h30

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

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Insólita Ofensiva de Corrupção: 
a Afrodite de Fernando Ribeiro de
Mello durante o Estado Novo (e depois)
até 20 de maio
E & Etc: Prolegómenos a uma Editora
até 31 de maio
E João Pinto de Figueiredo: 1917-1984
até 1 de julho
E Jane Austen em Portugal
até 1 de julho
E A Viagem: Exposição Retrospetiva 
do Pintor António Carmo
16 de maio a 1 de setembro
C A Imprensa como Fonte para a
História da Interpretação Musical
Quinta reunião científica promovida pelo grupo
de trabalho “música y Prensa” da Sociedade
Española de musicología (SEdEm).
18 a 20 de maio

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
3ª a dom., daS 10h àS 18h

E Victor Palla e Bento d’ Almeida:
Arquitetura de Outro Tempo
até 18 de junho
D Ceci n’est pas un Film
Pela Companhia Paulo Ribeiro.
11 e 12 de maio – 21h
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
horácio Ferreira – clarinete.
alan Buribayev - direção musical.
obras de C. Rosa, 
W.a. mozart, P.I. Tchaikovsky.
14 de maio – 17h
M Pathétique
direção musical de alain Buribayev. 
Concerto comentado por Pedro Wallenstein. 
Coapresentação Teatro Nacional de São Carlos.
15 de maio – 11h
C Distância Crítica: Paul Ghirardani
17 de maio – 19h
M Recital de Viola d’Arco e Piano
Por Lourenço Sampaio (viola 
d’arco) e olga Vasilyeva (piano)
obras de F. Lapa, d. Schostakovich.
18 de maio – 19h
M Ivan Lins - Viva Ivan
18 de maio – 21h
M Mísia e os seus Poetas
19 de maio – 21h
M White Haus
19 de maio – 17h
M Carlos Leitão
20 de maio – 21h
M Ao Entardecer: 
Schubert, Schostakovich
Pela orquestra metropolitana de Lisboa, 
sob a direção musical de Yan mikirtumov 
e participação de Larissa Savchenko (mezzo-
soprano) e Sergei Leiferkus (baixo-barítono).
obras de F. Schubert e d. Schostakovich.
21 de maio – 17h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
A IndieLisboa
até 14 de maio
T Panos. Palcos Novos Palavras Novas
19, 20 e 21 de maio

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

E Da Fuga e do Encontro: 
Inversões do Olhar
até final de maio

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª a dom.. daS 10h àS 18h; ENCERRa 2ª E FERIadoS

E Mas ao Brasil Jamais Voltaria
mostra de trabalhos de ana Vidigal.
até 21 de maio

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª a dom., daS 10h àS 18h

E Tamás Kaszás. Alegria e Sobrevivência
até 15 de maio
E Manuela Marques e Versailles. 
A Face Escondida do Sol
até 22 de maio
E José de Almada Negreiros: 
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho
E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
M Karita Mattila
Ville matvejeff – piano.
obras de J. Brahms, R. Wagner, a. Berg, R. Strauss.
12 de maio – 19h
C Expect Resistance. Resiliência,
Autonomia e Imaginação
13 de maio – 17h
M Música dos Animais
Pela orquestra Gulbenkian, sob 
a direção do maestro Samuel Barsegian 
e a participação de Bin Chao (violino).
obras de N.  Rimsky-Korsakov, 
C. Saint-SaënsG. Rossini. h. Zhanhao.
14 de maio – 11h
M Concerto Mozart
Pela L’ orchestre divertissement, sob 
a direção do maestro Rinaldo alessandrini 
e a participação de olivier Cavé (piano).
17 de maio – 21h
M Heroica de Beethoven
Pela orquestra Gulbenkian, sob 
a direção do maestro muhai Tang 
e a participação de Li Biao (percussão).
obras de G. Wenjing e L. van Beethoven.
19 de maio – 19h
M Idomeneo
Transmissão em diferido do 
metropolitan opera da obra de W.a. mozart.
20 de maio – 17h

Igreja de S. Roque 
Lg. Trindade Coelho. Tel.. 213 235 444
M Esplendor Polifónico do Culto Mariano
Por Solistas do Coro Gulbenkian.
obras de d. Lobo, B. Reichel, E. Grieg, entre outros.
13 de maio – 21h30
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Museu de Alberto Sampaio
R. alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª a dom., daS 10h àS 18h

E Libertas: a Arte Fotográfica 
ao Serviço dos Direitos Humanos
12 de maio a 10 de junho

Cinemateca Portuguesa 
R. Barata Salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E Os Anos de Cine-Revista (1917-1924)
2ª a 6ª, daS 14h àS 19h30
até 9 de junho
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Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
Todos os diAs, dAs 12h às 20h. EnCErrA às 3ª.

E Dimensões Variáveis - 
Artistas e Arquitetura
até 29 de maio
E O Que Eu Sou
até 29 de maio
E Utopia/Distopia
até 21 de agosto

Museu da Música
Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos.
r. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Cantores de Ópera - 
Coleção de Gravuras do Museu
até 30 de maio
M António Chainho
13 de maio – 18h
M Um Músico, Um Mecenas
Maria José Falcão e Anne Kaasa, respetivamente,
no Violoncelo stradivarius Chevillard - rei 
de Portugal (1725) e no piano Bechstein (1925),
interpretam Boccherini, Chopin e Franck.
18 de maio – 18h

Museu de Arte popular
Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª A doM., dAs 10h às 18; 
sáB. E doM., EnCErrAdo dAs 13h às 14h

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E A Lisboa Que Teria Sido
até 18 de junho

Museu de Lisboa – Torreão Poente
Praça do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª A doM., dAs 10h às 20h

E Debaixo dos Nossos Pés - 
Pavimentos Históricos de Lisboa
até 24 de setembro

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do império. Tel.: 213 620 000
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A doM., dAs 10h às 18h

E Um Museu, Muitas Coleções!
até 30 de setembro
E Lusitânia dos Flávios. 
A Propósito de Estácio e das Silvas
até 1 de outubro
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa.
até 31 de dezembro

Museu Nacional de Arte Antiga
r. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A doM., dAs 10h às 18h

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 Canalet-
to”, pertencente a Villa Vauban, Musée d’Art de
la Ville de Luxembourg, Luxemburgo.
até 2 de julho
E Madonna: Tesouros 
dos Museus do Vaticano
Pela primeira vez em Portugal, um conjunto 
de obras das famosas coleções dos Museus 
do Vaticano, especialmente da sua valiosa 
Pinacoteca, compõem uma exposição que 
inclui pinturas de Primitivos italianos 
(Taddeo di Bartolo, sano di Pietro, 
Fra Angelico), de grandes mestres  do 

renascimento e do Barroco (rafael, Pinturichio,
salviati, Pietro da Cortona, Barochi), além de
notáveis tapeçarias e códices iluminados do acer-
vo da Biblioteca Apostolica Vaticana. Comple-
tam este grupo algumas pinturas da Galleria
Borghese (Venusti e sassoferrato) e da Galleria
Corsini (Gentileschi e Van dyck). num arco
cronológico que vai do final da Antiguidade à
época moderna, a iconografia da Virgem Maria é
o grande eixo temático desta mostra, que engloba
ainda um núcleo de obras de autores italianos
oriundas de diversas instituições portuguesas,
públicas e privadas.
19 de maio a 10 de setembro

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
r. serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª a Dom., das 10h às 18h
E Love Vs Power? Infrações: 
Luisa Coder + José Russel
até 20 de agosto
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 29 de outubro
E A Sedução da Modernidade 1850-1910
até 15 de abril 2018

Museu Nacional de Etnologia
Av. ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, dAs 14h às 18h, 4ª A doM., dAs 10h às 18h

E World Press Photo 
até 21 de maio
E Arquitetura Timorense
até 9 de julho

Museu Nacional do Azulejo
r. Madre de deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E O Encanto na Hora da Descoberta. 
A Azulejaria de Coimbra do Século XVIII
maio

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança
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 O Capuchinho Vermelho
Espetáculo de teatro infantil 
pela Companhia Palco de Chocolate.
14 de maio – 10h30
T O Patinho Feio
Espetáculo de teatro infantil 
pela Companhia Cativar.
21 de maio – 10h30

Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A doM., dAs 10h às 18h

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

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

Museu Nacional dos Coches
Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª A doM., dAs 10h às 18h. 
o Museu nacional dos Coches encontra-se
encerrado ao público para instalação da nova
museografia. A reabertura oficial será ao fim da
tarde de dia 19 de maio e a abertura ao público
será no sábado dia 20 de maio que é também o
dia da conhecida noite dos Museus. A 20 de
maio o museu abre com Entrada Gratuita às
10h00 da manhã e encerra às 24h00 sendo a últi-
ma entrada de visitantes às 23h00.
E Retrato de um Agressor
Exposição de artes plásticas de Maria Paulino.
até 31 de julho
M Aniversário da Inauguração do
Museu dos Coches Reais (23.05.1905)
Concerto pela Banda de Música do 
regimento de sapadores Bombeiros-Lisboa.
23 de maio – 15h

Palácio Nacional da Ajuda
Galeria de Pintura do rei d. Luís. 
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
Todos os diAs (ExCETo à 4ª FEirA), dAs 10h às 18h

E Um Olhar Real. Obra 
Artística da Rainha D. Maria Pia 
até 30 de maio

Picadeiro Real
Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Há Fogo! Há Fogo! 
Acudam! Acudam!
maio

Teatro Camões
Parque das nações. Tel.: 218 923 470
D Roriz/ Wellenkamp/ 
Forsythe/ Naharin
Companhia nacional de Bailado interpreta 
coreografias de olga roriz, Vasco 
Wellenkamp, William Forsythe e ohad naharin.
4ª, às 15h (EsCoLAs); 5ª E 6ª, às 21h; 
sáB., às 18h30; doM., às16h

11 a 21 de maio

Teatro da Comuna
Pç. de Espanha. Tel.: 217 221 770
T Henrique IV
de Luigi Pirandello.  Encenação de João Mota.
4ª A sáB., às 21h30; doM., às 16h

até 28 de maio

Teatro da Trindade
r. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T Fada Juju e a Festa dos Sentidos
de Ana rangel. Encenação de  João Ascenso.
4ª A 6ª, às 11h E 14h30 (EsCoLAs); 
sáB., às 16h; doM., às 11h

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.
4ª A sáB., às 21h; doM., às 16h30

até 11 de junho

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. d. Pedro iV. Tel.: 213 250 800
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª A doM., 30 Min. AnTEs do inÍCio dos EsPETáCuLos

dA sALA GArrETT PArA PorTAdorEs dE BiLhETE

até 29 de julho
T A Visita Escocesa
Criação de inês Barahona e Miguel Fragata.
interpretação de Cirila Bossuet, Lara Matos,
Tomás Varela ou Bruno Bernardo, Carolina
dominguez, Catarina Claro. Vídeo de Maria
remédio. Produção TndM ii.
13, 20, 27 de maio
T A Divina Comédia - Inferno
Texto de dante Alighieri.  dramaturgia 
e encenação de João Brites. interpretação 
de Ana Brandão, Bruno Bernardo, Carolina
dominguez, Catarina Claro, Cirila Bossuet,
entre outros. Criação Teatro o Bando. 
Conversa com os artistas após o espetáculo 
nos dias 14, 21 e 28 de maio.  sessão 
com interpretação em Língua Gestual 
Portuguesa no dia 21 maio, às 16h.
4ª, às 19h; 5ª A sáB., às 21h; doM., às 16h

11 de maio a 4 de junho
T The Adventures of White-Man
de Paul Zaloom (EuA). integrado no FiMFA Lx17.
19 de maio – 21h30
20 e 21 de maio – 19h

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro d. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
E Memorial do Convento
até 31 de maio
E Abertura da exposição fotográfica 
da Catequese da Paróquia de Mafra
Exposição de fotografias tiradas pelas 
famílias durante a Quaresma e a semana santa.
maio
D Blimunda. Sete Luas
Espetáculo inspirado no Memorial do Convento, 
de José saramago, com percurso e jantar.
13 de maio – 18h 
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E Llave del Romance Mudo de 
la Vida de San António de Padua
até 31 de dezembro

F A R O

Galeria Trem
R. do Trem, 5º. Tel.: 289 804 197
3ª a SáB., daS 11h30 àS 18h

E Na Poeira do Caminho
Exposição de pintura de Susana Gaudêncio.
até 28 de junho

Teatro das Figuras
horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
T À Boleia Para Hollywood
de Neil Simon. Encenação de Cucha 
Carvalheiro. Interpretação Cláudia 
Vieira, João Lagarto e Sofia de Portugal.
13 de maio – 21h30
M Concerto Promenade
Pela orquestra Clássica do Sul, 
sob a direção do maestro Rui Pinheiro. 
Narração de Linda Valadas.
14 de maio – 12h
T Mostra de Teatro Escolar
16 a 19 de maio
M Big Bands Battle
20 de maio – 21h30
T A Última Borboleta
Ideia original de Inês mestrinho. Criação e
interpretação de Inês mestrinho e Tânia Silva.
23 de maio – 10h30

F U N C H A L

Escola da APEL
Caminho dos Saltos nº6. 
2ª a 6ª, daS 9h àS 17h

E Déjà-vu 2: (des) cobertas
até 26 de maio

G O N D O M A R

Lugar do Desenho - 
Fundação Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªa 6ª, daS 14h30 àS 18h30; 
SáB. E dom., daS 14h30 àS 17h30

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Museu da Guarda
R. General alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
3ª a dom., daS 10h àS 19h

E Irene Gomes - 30 Anos de Pintura
até 25 de maio
E Manuel Facal- Obra Gráfica
até 25 de maio

Teatro Municipal da Guarda
R. Batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E Fernando Lanhas: Fragmentos de
algumas obras na coleção de Serralves
3ª a 5ª, daS 16h àS 19h E daS 21h àS 23h; 
6ª E SáB., daS 16h àS 19h E daS 21h àS 24h

até 28 de maio
T Osso
10 a 13 de maio – 21h30
M Concerto Didático
16 de maio – 14h30
T P.H.M.A.
Produção aquilo Teatro.
18 e 19 de maio – 21h30

M Rita Redshoes
20 de maio – 21h30
A No Escuro do Cinema 
Descalço os Sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
Uma encomenda da 
Companhia Nacional de Bailado.
22 de maio – 15h (escolas) e 21h30

G U I M A R Ã E S

Casa da Memoria
av. Conde de margaride 536. Tel.: 253 424 716
E Memento (Lembra-te)
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.
3ª a SáB., daS 10h àS 13h E daS 14h àS 19h

até 3 de junho
A No Escuro do Cinema 
Descalço os Sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
Uma encomenda da 
Companhia Nacional de Bailado.
19 de maio – 15h (escolas) e 21h30
M Som de GMR: Hot Air Balloon
19 de maio – 23h59

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
av. Conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª a dom., daS 10h àS 13h E daS 14h àS 19h

E Destinerrância - O Lugar do 
Morto é o Lugar da Fotografia
Exposição de fotografia de Edgar martins.
até 4 de junho
E Rui Moreira: Os Pirómanos
até 5 de junho
E Cosmic, Sonic, Animistic. 
Coleção Permanente e Outras Obras
até 31 de dezembro

Paço dos Duques
R. Conde d. henrique. Tel.: 253 412 273
TodoS oS dIaS,daS 10h àS 18h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

L A M E G O

Teatro Ribeiro Conceição
Lg. Camões. Tel.: 254 600 070
A No Escuro do Cinema 
Descalço os Sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
Uma encomenda da 
Companhia Nacional de Bailado.
10 de maio – 14h30 (escolas ) e 21h30
D A Perna Esquerda de Tchaikovski
Texto e direção de tiago Rodrigues. 
Interpretação de Barbora hruskova 
(bailarina) e mário Laginha (piano). 
Produção Companhia Nacional de Bailado.
21 de maio – 16h

L I S B O A

Arquivo Nacional Torre do Tombo
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª a 6ª, daS 9h30 àS 19h30; SáB., daS 9h30 àS 12h30

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

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Insólita Ofensiva de Corrupção: 
a Afrodite de Fernando Ribeiro de
Mello durante o Estado Novo (e depois)
até 20 de maio
E & Etc: Prolegómenos a uma Editora
até 31 de maio
E João Pinto de Figueiredo: 1917-1984
até 1 de julho
E Jane Austen em Portugal
até 1 de julho
E A Viagem: Exposição Retrospetiva 
do Pintor António Carmo
16 de maio a 1 de setembro
C A Imprensa como Fonte para a
História da Interpretação Musical
Quinta reunião científica promovida pelo grupo
de trabalho “música y Prensa” da Sociedade
Española de musicología (SEdEm).
18 a 20 de maio

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
3ª a dom., daS 10h àS 18h

E Victor Palla e Bento d’ Almeida:
Arquitetura de Outro Tempo
até 18 de junho
D Ceci n’est pas un Film
Pela Companhia Paulo Ribeiro.
11 e 12 de maio – 21h
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
horácio Ferreira – clarinete.
alan Buribayev - direção musical.
obras de C. Rosa, 
W.a. mozart, P.I. Tchaikovsky.
14 de maio – 17h
M Pathétique
direção musical de alain Buribayev. 
Concerto comentado por Pedro Wallenstein. 
Coapresentação Teatro Nacional de São Carlos.
15 de maio – 11h
C Distância Crítica: Paul Ghirardani
17 de maio – 19h
M Recital de Viola d’Arco e Piano
Por Lourenço Sampaio (viola 
d’arco) e olga Vasilyeva (piano)
obras de F. Lapa, d. Schostakovich.
18 de maio – 19h
M Ivan Lins - Viva Ivan
18 de maio – 21h
M Mísia e os seus Poetas
19 de maio – 21h
M White Haus
19 de maio – 17h
M Carlos Leitão
20 de maio – 21h
M Ao Entardecer: 
Schubert, Schostakovich
Pela orquestra metropolitana de Lisboa, 
sob a direção musical de Yan mikirtumov 
e participação de Larissa Savchenko (mezzo-
soprano) e Sergei Leiferkus (baixo-barítono).
obras de F. Schubert e d. Schostakovich.
21 de maio – 17h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
A IndieLisboa
até 14 de maio
T Panos. Palcos Novos Palavras Novas
19, 20 e 21 de maio

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

E Da Fuga e do Encontro: 
Inversões do Olhar
até final de maio

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª a dom.. daS 10h àS 18h; ENCERRa 2ª E FERIadoS

E Mas ao Brasil Jamais Voltaria
mostra de trabalhos de ana Vidigal.
até 21 de maio

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª a dom., daS 10h àS 18h

E Tamás Kaszás. Alegria e Sobrevivência
até 15 de maio
E Manuela Marques e Versailles. 
A Face Escondida do Sol
até 22 de maio
E José de Almada Negreiros: 
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho
E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
M Karita Mattila
Ville matvejeff – piano.
obras de J. Brahms, R. Wagner, a. Berg, R. Strauss.
12 de maio – 19h
C Expect Resistance. Resiliência,
Autonomia e Imaginação
13 de maio – 17h
M Música dos Animais
Pela orquestra Gulbenkian, sob 
a direção do maestro Samuel Barsegian 
e a participação de Bin Chao (violino).
obras de N.  Rimsky-Korsakov, 
C. Saint-SaënsG. Rossini. h. Zhanhao.
14 de maio – 11h
M Concerto Mozart
Pela L’ orchestre divertissement, sob 
a direção do maestro Rinaldo alessandrini 
e a participação de olivier Cavé (piano).
17 de maio – 21h
M Heroica de Beethoven
Pela orquestra Gulbenkian, sob 
a direção do maestro muhai Tang 
e a participação de Li Biao (percussão).
obras de G. Wenjing e L. van Beethoven.
19 de maio – 19h
M Idomeneo
Transmissão em diferido do 
metropolitan opera da obra de W.a. mozart.
20 de maio – 17h

Igreja de S. Roque 
Lg. Trindade Coelho. Tel.. 213 235 444
M Esplendor Polifónico do Culto Mariano
Por Solistas do Coro Gulbenkian.
obras de d. Lobo, B. Reichel, E. Grieg, entre outros.
13 de maio – 21h30
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Museu de Alberto Sampaio
R. alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª a dom., daS 10h àS 18h

E Libertas: a Arte Fotográfica 
ao Serviço dos Direitos Humanos
12 de maio a 10 de junho

Cinemateca Portuguesa 
R. Barata Salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E Os Anos de Cine-Revista (1917-1924)
2ª a 6ª, daS 14h àS 19h30
até 9 de junho
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Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
Todos os diAs, dAs 12h às 20h. EnCErrA às 3ª.

E Dimensões Variáveis - 
Artistas e Arquitetura
até 29 de maio
E O Que Eu Sou
até 29 de maio
E Utopia/Distopia
até 21 de agosto

Museu da Música
Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos.
r. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
E Cantores de Ópera - 
Coleção de Gravuras do Museu
até 30 de maio
M António Chainho
13 de maio – 18h
M Um Músico, Um Mecenas
Maria José Falcão e Anne Kaasa, respetivamente,
no Violoncelo stradivarius Chevillard - rei 
de Portugal (1725) e no piano Bechstein (1925),
interpretam Boccherini, Chopin e Franck.
18 de maio – 18h

Museu de Arte popular
Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª A doM., dAs 10h às 18; 
sáB. E doM., EnCErrAdo dAs 13h às 14h

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E A Lisboa Que Teria Sido
até 18 de junho

Museu de Lisboa – Torreão Poente
Praça do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª A doM., dAs 10h às 20h

E Debaixo dos Nossos Pés - 
Pavimentos Históricos de Lisboa
até 24 de setembro

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do império. Tel.: 213 620 000
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A doM., dAs 10h às 18h

E Um Museu, Muitas Coleções!
até 30 de setembro
E Lusitânia dos Flávios. 
A Propósito de Estácio e das Silvas
até 1 de outubro
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa.
até 31 de dezembro

Museu Nacional de Arte Antiga
r. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A doM., dAs 10h às 18h

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 Canalet-
to”, pertencente a Villa Vauban, Musée d’Art de
la Ville de Luxembourg, Luxemburgo.
até 2 de julho
E Madonna: Tesouros 
dos Museus do Vaticano
Pela primeira vez em Portugal, um conjunto 
de obras das famosas coleções dos Museus 
do Vaticano, especialmente da sua valiosa 
Pinacoteca, compõem uma exposição que 
inclui pinturas de Primitivos italianos 
(Taddeo di Bartolo, sano di Pietro, 
Fra Angelico), de grandes mestres  do 

renascimento e do Barroco (rafael, Pinturichio,
salviati, Pietro da Cortona, Barochi), além de
notáveis tapeçarias e códices iluminados do acer-
vo da Biblioteca Apostolica Vaticana. Comple-
tam este grupo algumas pinturas da Galleria
Borghese (Venusti e sassoferrato) e da Galleria
Corsini (Gentileschi e Van dyck). num arco
cronológico que vai do final da Antiguidade à
época moderna, a iconografia da Virgem Maria é
o grande eixo temático desta mostra, que engloba
ainda um núcleo de obras de autores italianos
oriundas de diversas instituições portuguesas,
públicas e privadas.
19 de maio a 10 de setembro

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
r. serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª a Dom., das 10h às 18h
E Love Vs Power? Infrações: 
Luisa Coder + José Russel
até 20 de agosto
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 29 de outubro
E A Sedução da Modernidade 1850-1910
até 15 de abril 2018

Museu Nacional de Etnologia
Av. ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, dAs 14h às 18h, 4ª A doM., dAs 10h às 18h

E World Press Photo 
até 21 de maio
E Arquitetura Timorense
até 9 de julho

Museu Nacional do Azulejo
r. Madre de deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E O Encanto na Hora da Descoberta. 
A Azulejaria de Coimbra do Século XVIII
maio

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança
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 O Capuchinho Vermelho
Espetáculo de teatro infantil 
pela Companhia Palco de Chocolate.
14 de maio – 10h30
T O Patinho Feio
Espetáculo de teatro infantil 
pela Companhia Cativar.
21 de maio – 10h30

Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A doM., dAs 10h às 18h

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

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

Museu Nacional dos Coches
Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª A doM., dAs 10h às 18h. 
o Museu nacional dos Coches encontra-se
encerrado ao público para instalação da nova
museografia. A reabertura oficial será ao fim da
tarde de dia 19 de maio e a abertura ao público
será no sábado dia 20 de maio que é também o
dia da conhecida noite dos Museus. A 20 de
maio o museu abre com Entrada Gratuita às
10h00 da manhã e encerra às 24h00 sendo a últi-
ma entrada de visitantes às 23h00.
E Retrato de um Agressor
Exposição de artes plásticas de Maria Paulino.
até 31 de julho
M Aniversário da Inauguração do
Museu dos Coches Reais (23.05.1905)
Concerto pela Banda de Música do 
regimento de sapadores Bombeiros-Lisboa.
23 de maio – 15h

Palácio Nacional da Ajuda
Galeria de Pintura do rei d. Luís. 
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
Todos os diAs (ExCETo à 4ª FEirA), dAs 10h às 18h

E Um Olhar Real. Obra 
Artística da Rainha D. Maria Pia 
até 30 de maio

Picadeiro Real
Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª A doM., dAs 10h às 18h

E Há Fogo! Há Fogo! 
Acudam! Acudam!
maio

Teatro Camões
Parque das nações. Tel.: 218 923 470
D Roriz/ Wellenkamp/ 
Forsythe/ Naharin
Companhia nacional de Bailado interpreta 
coreografias de olga roriz, Vasco 
Wellenkamp, William Forsythe e ohad naharin.
4ª, às 15h (EsCoLAs); 5ª E 6ª, às 21h; 
sáB., às 18h30; doM., às16h

11 a 21 de maio

Teatro da Comuna
Pç. de Espanha. Tel.: 217 221 770
T Henrique IV
de Luigi Pirandello.  Encenação de João Mota.
4ª A sáB., às 21h30; doM., às 16h

até 28 de maio

Teatro da Trindade
r. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T Fada Juju e a Festa dos Sentidos
de Ana rangel. Encenação de  João Ascenso.
4ª A 6ª, às 11h E 14h30 (EsCoLAs); 
sáB., às 16h; doM., às 11h

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.
4ª A sáB., às 21h; doM., às 16h30

até 11 de junho

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. d. Pedro iV. Tel.: 213 250 800
E Teatro em Cartaz - A Coleção 
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª A doM., 30 Min. AnTEs do inÍCio dos EsPETáCuLos

dA sALA GArrETT PArA PorTAdorEs dE BiLhETE

até 29 de julho
T A Visita Escocesa
Criação de inês Barahona e Miguel Fragata.
interpretação de Cirila Bossuet, Lara Matos,
Tomás Varela ou Bruno Bernardo, Carolina
dominguez, Catarina Claro. Vídeo de Maria
remédio. Produção TndM ii.
13, 20, 27 de maio
T A Divina Comédia - Inferno
Texto de dante Alighieri.  dramaturgia 
e encenação de João Brites. interpretação 
de Ana Brandão, Bruno Bernardo, Carolina
dominguez, Catarina Claro, Cirila Bossuet,
entre outros. Criação Teatro o Bando. 
Conversa com os artistas após o espetáculo 
nos dias 14, 21 e 28 de maio.  sessão 
com interpretação em Língua Gestual 
Portuguesa no dia 21 maio, às 16h.
4ª, às 19h; 5ª A sáB., às 21h; doM., às 16h

11 de maio a 4 de junho
T The Adventures of White-Man
de Paul Zaloom (EuA). integrado no FiMFA Lx17.
19 de maio – 21h30
20 e 21 de maio – 19h

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro d. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
E Memorial do Convento
até 31 de maio
E Abertura da exposição fotográfica 
da Catequese da Paróquia de Mafra
Exposição de fotografias tiradas pelas 
famílias durante a Quaresma e a semana santa.
maio
D Blimunda. Sete Luas
Espetáculo inspirado no Memorial do Convento, 
de José saramago, com percurso e jantar.
13 de maio – 18h 
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T memorial do Convento
De José Saramago.
3 de junho – 18h e 22h

m A T o s i n h o s

Cine-Teatro Constantino nery
Av. Serpa Pinto. Tel.: 229 392 320
D A Perna Esquerda de Tchaikovski
Texto e direção de tiago Rodrigues. 
Interpretação de Barbora Hruskova 
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
Produção Companhia Nacional de Bailado.
11 de maio – 21h30

m i R A n D A D o D o U R o

museu da Terra de miranda
Pç. D. João III. Tel.: 273 417 288
3ª, DAS 14H ÀS 18H; 4ª A DOMINGO., 
DAS 9H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 18H

E 8 Espaços para 7 olhares
Exposição de fotografia integrada no projeto
Rota das Catedrais do Norte de Portugal.
até 31 de maio

m o n T E E s T o R i l

Teatro municipal mirita Casimiro
Av. Fausto de Figueiredo. Tel.: 214 670 320
T splendid’s
De Jean Genet. Tradução e dramaturgia 
de Miguel Graça. Encenação de Carlos Avilez.
Interpretação de Filipe Duarte, Henrique 
Carvalho, Hugo Teixeira, João Jesus, 
José Condessa, entre outros.
4ª A SÁB, ÀS 21H30; DOM., ÀS 16H

até 14 maio

n A z A R é

Centro Cultural da nazaré
Av. Manuel Remígio. Tel.: 262 187 729
2ª A 6ª, DAS 9H30 ÀS 13H E DAS 14H ÀS 17H30; 
SÁB., DOM. E FERIADOS, DAS 15H ÀS 18H

E Danças que Falam do mar
até 21 de maio

o v A R

Centro de Artes de ovar
R. Arq.  Januário Godinho. Tel.: 256 509 160
D A Perna Esquerda de Tchaikovski
Texto e direção de Tiago Rodrigues. 
Interpretação de Barbora Hruskova 
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
Produção Companhia Nacional de Bailado.
18 de maio – 22h

P o n T A D E l G A D A

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

P o R T i m ã o

Teatro municipal de Portimão
Lg. 1.º de Dezembro. Tel.: 282 402 470
m Choque Frontal Ao vivo
Sáb., das19h às 21h
até 28 de junho

P o R T o

Casa da música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
m helena Kendall
11 de maio – 22h
m o Estado da nação i
Pela Orquestra Jazz de Matosinhos 
e Quarteto de Cordas de Matosinhos.
Direção musical  de Pedro Guedes.
Obras de N. Cascais, A. Torres, 
L. Tinoco, entre outros.
11 de maio – 22h
m ECho Rising stars
Horácio Ferreira – clarinete.
Dávid Bekker – piano.
12 de maio – 21h
m maskoff
12 de maio – 22h
m ECho Rising stars
Edgar Moreau – violoncelo.
Pierre-Yves Hodique – piano.
Obras  de S. Prokofieff, E. Tanguy e J. Brahms.
13 de maio – 16h
m o Estado da nação ii
Martin André - direção musical.
Digitópia Collective – eletrónica.
Obras de L. Tinoco, C. Lima, 
I. Soveral, D., Moreira, J. Peixinho.
13 de maio – 18h
m ECho Rising stars
Mariam Batsashvili – piano.
Obras de Bach-Busoni, M. Urquiza, F. Liszt.
13 de maio – 21h
m Eden lewis ii
13 de maio - 22h30
m ECho Rising stars
Tamsin Waley-Cohen – violino.
Huw Watkins - piano.
Obras de F. Schubert, O Knussen e S. Prokofieff.
14 de maio – 16h
m Academia de música de Costa Cabral
Luís Carvalhoso, Marcelo Marques 
e Marco Banca - direção musical.
14 de maio – 18h
m ECho Rising stars: Armida Quartet
Obras de W. A. Mozart, M. Nikodijevic e J Brahms.
14 de maio – 18h
m o Estado da nação iii
Pelo Remix Ensemble Casa da Música.
Pedro Neves - direção musical.
Digitópia Collective – eletrónica.
Obras de J. P. Oliveira, P. Amaral, 
I C. Silva, A.C. Rosa, L. Tinoco e C. Caires.
16 de maio – 19h30
m ivan lins
17 de maio – 21h
m les Filles de lllighadad
18 de maio – 22h
m Estrelas de viena
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob direção musical de Leopold Hager, 
e a participação de Martin Gabriel (oboé).
Obras de J. Haydn, W.A. Mozart e L. Beethoven.
19 de maio – 21h
m música de Câmara: mendelssohn,
Tchaikovski e Korngold 
Iniciativa Solidária a favor do IPO-Porto.
20 de maio – 18h
m Wem
20 de maio – 22h30
m Beethoven de Bom humor
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Leopold Hager. 
Concerto comentado por Helena Marinho.
Programa: L. van Beethoven Sinfonia nº 8.
21 de maio - 12h

m Trompas lusas
Obras de W. Byrd, J.W. Langley, 
F. Cordell, A. Dones, entre outros.
23 de maio – 19h30

Fundação de serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 17H;
SÁB., DOM. E FERIADOS DAS 10H ÀS 19H

E Álvaro siza vieira: visões da Alhambra
até 28 de maio
E Joan miró: materialidade e metamorfose
até 4 de junho
E haegue Yang: Parque de 
vento opaco em seis Dobras
até 4 de junho
E splitting, Cutting, Writing, 
Drawing, Eating… Gordon matta-Clark
até 3 de setembro
E Coleção de serralves
até 28 de janeiro 2018
D Autointitulado
De João dos Santos Martins & Cyriaque Villemaux.
11 de maio – 21h30
E Julie mehretu: Uma história 
Universal de Tudo e de nada
19 de maio a 3 de setembro

Galeria municipal do Porto
R. de Dom Manuel II. Tel.. 226 081 000
3ª A SÁB., DAS 10H ÀS 18H; DOM., DAS 14H ÀS 18H

E Quote / Unquote - 
Entre Apropriação e Diálogo
até 14 de maio

mosteiro são Bento da vitória
R. de São Bento da Vitória. Tel.: 223 401 900
D lastro
Direção e coreografia de Né Barros. 
Interpretação de interpretação de Bruno 
Senune, Camila Neves, Elisabete 
Magalhães, Flávio Rodrigues, entre outros.
18 de maio – 21h

museu nacional de soares dos Reis
R. de Dom Manuel II 44. Tel.: 223 393 770
E Cidade Global – 
lisboa no Renascimento
17 de maio a 27 de agosto

Teatro Carlos Alberto
R. das Oliveiras, 43. 223 401 900
T o nosso Desporto 
Preferido – Futuro Distante
Texto e encenação de Gonçalo Waddington.
Interpretação de Carla Maciel, Carla Bolito,
Gonçalo Waddington, Tiago Lima, Vânia Rovisco.
4ª E SÁB., ÀS 19H; 5ª E 6ª, ÀS 21H; DOM., ÀS 16H

18 a 28 de maio

Teatro Rivoli
Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200
D o Poço
De Jonathan Uliel Saldanha.
12 de maio – 21h30
13 de maio – 18h30

s T A .  m A R i A D A F E i R A

Galeria da Biblioteca de sta maria da Feira
Av. Dr. Belchior Cardoso Costa. Tel.: 256 377 030
2ª A 6ª, DAS 10H ÀS 19H; SÁB., DAS 10H ÀS 17

E mário vitória: 
Animismo Urgente de Futuro
até 3 de junho

são João DA mADEiRA

museu do Calçado
R. Oliveira Júnior. Tel.: 256 200 204
E Anastasia Radevich. Formas de Arte
até 30 de setembro

T o m A R

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

T o R R E s n o v A s

Teatro virgínia
Lg. José Lopes dos Santos. Tel.: 249 839 300
A no Escuro do Cinema 
Descalço os sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
16 de maio – 14h30 (escolas)

v i A n A D o A l E n T E J o

Castelo de viana do Alentejo
E A vaquinha violeta 
e o Coelho malaquias e a 
Andorinha Filó e o Urso serafim
até 28 de maio

v i A n A D o C A s T E l o

Teatro municipal sá de miranda
R. de Sá de Miranda. Tel.: 258 809 382
A no Escuro do Cinema 
Descalço os sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
18 de maio – 15h (escolas) e 21h30

v i l A R E A l

Teatro de vila Real
Al. de Grasse. Tel.: 259 320 000
A no Escuro do Cinema 
Descalço os sapatos
Um filme de Cláudia Varejão. 
12 de maio – 15h (escolas ) e 21h30
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GABinETE DE EsTRATéGiA, 
PlAnEAmEnTo E AvAliAção CUlTURAis

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

Centro Português de Fotografia
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 18H; 
SÁB., DOM. E FERIADOS, DAS 15H ÀS 19H

E Anatomia do Tempo
até 16 de maio
E Tirée par... A Rainha 
D. Amélia e a Fotografia
até 21 de maio
E Unidade e Divisão
Mostra coletiva de fotografia.
até 21 de maio
E Fotografia de Cena 
na Era do Preto e Branco
até 2 de julho
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SOCIEDADE BREVE
Boaventura de Sousa Santos

Horizontes, precisam-se

a
As oito pessoas mais ricas do 
mundo têm tanta riqueza quanto 
a metade mais pobre da popula-
ção mundial (3,5 mil milhões de 
pessoas). Destroem-se países  (do 
Iraque ao Afeganistão, da Líbia à 
Síria, e as próximas vítimas tanto 
podem ser o Irão como a Coreia do 
Norte) em nome dos valores que 
deviam preservá-los e fazê-los 
prosperar, sejam eles os Direitos 
Humanos, a democracia, ou o 
primado do direito internacional. 
Nunca se falou tanto da possibi-
lidade de uma guerra nuclear. Os 
contribuintes norte-americanos 
pagaram milhões de dólares pela 
bomba não nuclear mais potente 
de sempre lançada contra túneis 
no Afeganistão, construídos nos 
anos de 1980 com o seu próprio 
dinheiro, gerido pela CIA, para 
promover os radicais islâmicos 
em sua luta contra os ocupantes 
soviéticos do país, os mesmos 
radicais que agora são combatidos 
como terroristas. 

Enquanto isso, os americanos 
perdem o acesso a cuidados de 
saúde e são levados a pensar que 
os seus males são causados por 
imigrantes latinos mais pobres 
que eles. Tal como os europeus 
são levados a pensar que o seu 
bem-estar está ameaçado por 
refugiados e não pelos interesses 
imperialistas que estão a forçar 
ao exílio tanta gente. Tal como os 
sul-africanos negros, empobre-
cidos por um mal negociado fim 
do apartheid, assumem atitu-
des xenófobas e racistas contra 
imigrantes negros do Zimbábue, 
Nigéria ou Moçambique, tão po-
bres quanto eles, por os conside-
rarem causadores dos seus males. 

Entretanto, correm mundo as 
imagens ternurentas de Silvio 
Berlusconi a dar o biberão a 
cordeirinhos para os defender 
do sacrifício da Páscoa, sem que 
a ninguém ocorra que naqueles 
minutos televisivos milhares de 
crianças morreram por falta de 
leite. Tal como não são notícia 
as fossas clandestinas de corpos 
esquartejados que não cessam 
de ser descobertas no México 
enquanto as fronteiras entre o 
Estado e o narcotráfico se des-

vanecem. Tal como temos medo 
de pensar que a democracia 
brasileira morrerá no dia em que 
um Congresso de políticos des-
vairados, na maioria corruptos, 
conseguir destruir os direitos 
dos trabalhadores conquistados 
ao longo de 50 anos, um propó-
sito que, por agora, os políticos 
brasileiros parecem lograr com 
inaudita facilidade.  Há-de 
haver um momento em que as 
sociedades (e não apenas alguns 
"iluminados") concluam que isto 
não pode continuar assim. 

Para isso, a negatividade do 
presente nunca será suficiente. A 
negatividade só existe na medida 
em que for visível ou imaginável 
aquilo que nega. Um beco sem 
saída converte-se facilmente 
numa saída se a parede em que 
termina tiver a transparência 
falsa do infinito ou do inelutável. 
Essa transparência, por ser falsa, 
é tão compacta quanto a opacida-
de da selva escura com que antes a 
natureza e os deuses vedavam os 
caminhos da humanidade. Donde 
vem essa opacidade se a natureza 
é hoje um livro aberto e os deuses, 
um livro de aeroporto? Donde 
vem a transparência se a nature-
za quanto mais se revela mais se 
expõe à destruição, se os deuses 
tanto servem para banalizar a 

crença inconsequente como para 
banalizar do horror do ódio e da 
guerra? 

HÁ ALGO DE TERMINAL NA 
CONDIÇÃO do nosso tempo que 
se revela como uma terminalida-
de sem fim. É como se a anor-
malidade tivesse uma energia 
inusitada para se transformar em 
nova normalidade e nos sentísse-
mos terminalmente sãos em vez 
de terminalmente doentes. Esta 
condição deriva do paroxismo a 
que chegou o instrumentalismo 
radical da modernidade ociden-
tal, tanto em termos sociais como 
culturais e políticos. A instru-
mentalidade moderna consiste no 
predomínio total dos fins sobre os 
meios e na ocultação dos interes-
ses que subjazem à seleção dos 
fins sob a forma de imperativos 
falsamente universais ou de ine-
vitabilidades falsamente naturais. 
No plano ético, tal instrumenta-
lidade permite a quem tem poder 
económico, político ou cultural 
apresentar-se socialmente como 
defensor de causas quando, de 
facto, é defensor de coisas. 

Esta instrumentalidade 
assumiu duas formas distintas, 
ainda que gémeas, de extremis-
mo: o extremismo racionalista 
e o extremismo dogmatista. São 
duas formas de pensar que não 
permitem contra-argumenta-
ção, duas formas de agir que não 
admitem resistência. São ambas 
extremamente seletivas e com-
partimentadas de tal modo que 
as contradições nem sequer apa-
recem como ambiguidades. As 
caricaturas revelam bem o que 
está para além delas. Heinrich 
Himmler, um dos máximos 
chefes nazis, que transformou a 
tortura e o extermínio de judeus, 
ciganos e homossexuais numa 

muçulmanos. O projeto reacioná-
rio nunca põe em causa quem tem 
o privilégio e o dever de decidir 
quem é superior e quem é inferior. 
Os humanos têm direito a ter 
direitos; os sub-humanos devem 
ser objeto de filantropia que os 
impeça de serem perigosos e os 
defenda de si mesmos. Se tiverem 
alguns direitos, têm sempre de ter 
mais deveres que direitos.

A VERSÃO OTIMISTA da luta 
contra o extremismo racionalista 
e dogmatista consiste em pensar 
que as lutas do passado logra-
ram vencer de modo irreversível 
os excessos e perversidades do 
extremismo e que somos hoje 
demasiado humanos para admitir 
a existência de sub-humanos. 
Trata-se de um pensamento 
anacrónico inverso que consiste 
em imaginar o presente como 
tendo superado definitivamente o 
passado. Enquanto o pensamen-
to reacionário pretende fazer o 
presente regressar ao passado, o 
pensamento anacrónico inverso 
opera como se o passado não fosse 
ainda presente. 

Devido ao pensamento 
anacrónico inverso, vivemos 
em tempo colonial com imagi-
nários pós-coloniais; vivemos 
em tempo de ditadura informal 
com imaginários de democracia 
formal; vivemos em tempo de 
corpos racializados, sexualizados, 
assassinados, esquartejados com 
imaginários de Direitos Humanos; 
vivemos em tempo de muros, 
fronteiras como trincheiras, 
exílios forçados, deslocamen-
tos internos com imaginários de 
globalização; vivemos em tempo 
de silenciamentos e de sociologias 
das ausências com imaginários 
de orgia comunicacional digital; 
vivemos em tempo de grandes 
maiorias só terem liberdade para 
serem miseráveis com imaginários 
de autonomia e empreendedoris-
mo; vivemos em tempo de vítimas 
a virarem-se contra vítimas e 
de oprimidos a elegerem os seus 
opressores com imaginários de 
libertação e de justiça social.

O totalitarismo do nosso tempo 
apresenta-se como o fim do totali-
tarismo e é, por isso, mais insidio-
so que os totalitarismos anteriores. 
Somos demasiados e demasiado 
humanos para cabermos num 
caminho só; mas, por outro lado, 
se os caminhos forem muitos e 
em todas as direções facilmente 
se transformam num labirinto ou 
num novelo, em todo o caso, num 
campo dinâmico de paralisia. É 
esta a condição do nosso tempo. 
Para sair dela é preciso combinar 
a pluralidade de caminhos com 
a coerência de um horizonte que 
ordene as circunstâncias e lhes dê 
sentido. Para pensar tal combina-
ção e, aliás, sequer para pensar que 
ela é necessária, são necessárias 
outras maneiras de pensar, sentir 
e conhecer. Ou seja, é necessária 
uma rutura epistemológica a que 
venho chamando as epistemolo-
gias do sul.J

No plano ético, esta 
instrumentalidade 
moderna permite 
a quem tem poder 
económico, político ou 
cultural apresentar-se 
como defensor de 
causas quando, de 
facto, é defensor de 
coisas

É preciso combinar 
a pluralidade de 
caminhos com a 
coerência de um 
horizonte que ordene 
as circunstâncias e 
lhes dê sentido. Uma 
rutura a que chamo as 
epistemologias do sul
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A bomba não nuclear mais potente de sempre lançada contra túneis no Afeganistão

ciência, quando regressava à 
noite a casa entrava pela porta 
traseira para não despertar o 
seu canário favorito. É possível 
culpar o canário pelo facto de 
o carinho que Himmler tinha 
por ele não ser partilhado pelos 
judeus? Por sua vez, é conhecida 
a anedota daquele comunista ar-
gentino tão ortodoxo que mesmo 
nos dias de sol em Buenos Aires 
usava chapéu de chuva só porque 
estava a chover em Moscovo. É 
possível negar que por detrás de 
tão acéfalo comportamento não 
estaria um sentimento nobre 
de lealdade e de solidariedade? 
As perversidades do extremis-
mo racionalista e dogmatista 
têm vindo a ser combatidas por 
modos de pensar e agir que se 
apresentam como alternativas 
mas que,  no fundo, são becos 
sem saída porque os caminhos 
que apontam são ilusórios, quer 
por excesso de pessimismo, quer 
por excesso de otimismo.

 
A VERSÃO PESSIMISTA é o pro-
jeto reacionário que tem hoje uma 
vitalidade renovada. Trata-se 
de detestar em bloco o presente 
como expressão de uma traição ou 
degradação de um tempo passa-
do, dourado,  um tempo em que 
a humanidade era menos ampla 
e mais consistente. O projeto 
reacionário partilha com o extre-
mismo racionalista e dogmatista 
a ideia de que a modernidade 
ocidental criou demasiados seres 
humanos e que é necessário 
distinguir entre humanos e 
sub-humanos, mas não pensa que 
tal deva decorrer de engenharias 
de intervenção técnica, sejam 
elas de morte ou de melhoria de 
raça. Basta que os inferiores sejam 
tratados como inferiores, sejam 
eles mulheres, negros, indígenas, 
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A Mãe Eterna, de Betty Milan
A relação dos velhos e dos filhos

Maria Belo

 Vou analisar o livro da Betty Milan, 
A Mãe Eterna, sobretudo do ponto de 
vista da psicanalista. Betty não é uma 
psicanalista ortodoxa, nem mulher 
ortodoxa. Se Freud e Lacan são seus 
mestres foi por lhe darem os utensí-
lios para elaborar o seu pensamento 
irrequieto e livre e alimentarem a sua 
curiosidade insaciável. Por isso nunca 
papagueou o que eles foram, disseram 
ou escreveram.

A coragem de Betty ao escrever este 
livro foi o de levantar um tabu na nossa 
sociedade: a da relação dos velhos e dos 
seus filhos. Vou contar duas histórias. 
Um dia, nos anos 90, uma amiga pe-
diu-me para ir regularmente a casa do 
pai com 80 anos e um pouco depres-
sivo. Ele tinha escrito a sua própria bio-
grafia e o pretexto para esses encontros 
seria revermos o manuscrito (pretexto 
que ele desmontou, logo no início, 
perguntando-me o que fazia). O texto 
era uma sensaboria. Mas as conversas 
que tivemos revelaram um médico 
à antiga com uma vida apaixonada, 
cheia e movimentada que entre muitas 
outras coisas, ainda estudante, decidira 
ir para a França ocupada ajudar na re-
sistência. Donde saiu com a dignidade 
com que entrara. 

O manuscrito mudou assim com-
pletamente, mostrando um persona-
gem forte e atrativo. Chegados ao fim, 
a minha amiga disse-me que a Câmara 
Municipal iria publicá-lo, mas que os 
irmãos (ele tinha seis filhos) não gosta-
vam da nova versão que não mostrava 
o pai de família idealizado, mas o 
cidadão livre e pensador. Isso também 
os poria a eles a descoberto. Foi a única 
experiência que fiz ao abrigo de uma 
empresa, Clínica 65, que abrira com 
uma colega. As diversas tentativas 
feitas para abordar os mais velhos (que 
eles vivessem na sua casa, na casa dos 
filhos ou em residências assistidas 
como agora se diz), esbarraram sempre 
com a indisponibilidade dos familiares 
para aceitarem que eles tivessem uma 
escuta.

Outra história. Há poucas semanas 
foi o aniversário da minha irmã mais 
velha, de 87 anos, que vive numa des-
sas residências. Já não tinha condições 
para ficar sozinha e não queria estra-
nhos na casa dela. Contrariada, tem 
perdido alguma lucidez mas mantem o 
seu querer de que, como a mãe eterna, 
não desiste. Festejámo-la entre irmãos, 
em casa do nosso irmão mais velho 
cuja mulher está muito deteriorada 
pela velhice.

Depois do almoço, as duas senta-
ram-se em dois cadeirões próximos. 
Por acaso em frente de uma cadeira 
onde eu me sentara. Os outros conver-
savam do outro lado da sala. A minha 
cunhada tentou estabelecer contacto 

com a minha irmã dando-lhe panca-
dinhas no braço, mas era sacudida. la 
insistindo. Até que a minha irmã lhe 
deu uma estalada (eu estava olhando) 
ao que a primeira respondeu da mesma 
forma e quatro estaladas (nada de gra-
ve) voaram para cá e para lá. Eu sorria. 
Vieram separá-las os meus irmãos 
interrogando-me porque me deixara 
estar. Também eu me perguntei porquê 
e porque sorria. Percebi que foi de ver 
aquelas duas senhoras educadas, per-
tencentes à classe alta lisboeta porem 
de lado “as suas boas maneiras” e faze-
rem o que lhes apetecia com um certo 
gozo não revelado. Que claro, incomo-
dava os presentes. Funcionaram como 
as crianças que traziam escondidas 
dentro de si, “num mundo inofensivo 
e mágico”. (B. Milan) Betty compara 
a liberdade da gente velha à liberdade 
dos poetas com a língua. É uma boa 
comparação. Mas eu gosto de a com-
parar com a das crianças pré-edipianas 
que não conhecem ainda o bem e o mal 
e que criam e interpretam a vida por 
uma extraordinária sensibilidade ao 
real. Claro que esta minha comparação 
pode ser mal interpretada porque um 
dos problemas com os mais velhos 
é que aqueles que se ocupam deles 
tendem a tratá-los como crianças, aliás 
como as crianças não devem ser tra-
tadas. Falamos às crianças e sobretudo 
aos mais velhos como se soubéssemos 
mais do que eles. Ora, no seu corpo, 
umas e outros, crianças e velhos, 
conhecem a presença e a ausência, o 
lugar do sujeito e do Outro. Como disse 
Lacan, a nós, adultos não seria fácil 
viver se, a cada instante, tivéssemos 
esse sentimento de presença — que 
qualquer deles tem — com tudo o que 
ela contém de mistério. Ao contrário, 
a personagem-filha de A Mãe Eterna 
tem com a mãe uma fala verdadeira, 
que não passa ao lado, deixando-se 
interpelar e surpreender pela fala da 
mãe. Irrita-se com a sua teimosia e ri 

com o seu humor. A autora não quer 
excluir nem maltratar ou infantilizar 
secamente os velhos. Para isso há que 
reabrir-lhes um espaço de fala, a fala 
inocente e livre que já foi a deles e que 
o adulto que foram recalcou. É o que 
ela consegue com a mãe.

Em Portugal discute-se hoje, no 
Parlamento, a eutanásia. Nesse debate 
não ouvimos ainda a frase da médi-
ca que Betty também é: a funçãa do 
médico é tratar e não a de prolongar 
a vida. Por isso ela diz, morrer é um 
direito. Será que esta frase equivale a 
outra mais terrível, o dever de matar? 
Dever de quem, como, em que con-
dições? Muitas vezes é simplesmente 

a decisão de deixar morrer, desligar 
medicamentos e máquinas. Outras, 
será apressar o inevitável. Porquê mor-
rer será um direito? Ou é simplesmente 
o fim de cada vida humana? Mesmo 
daquelas que ainda não o são verda-
deiramente. Este debate é o debate da 
morte, o mesmo da IVG (seja qual for 
o motivo), e do suicídio. É também o 
debate sobre a guerra. É o debate sobre 
o que é a vida humana e sobre as de-
cisões sobre essa vida que toma gente 
livre a viver em sociedade. É desta 
questão, base de todas as outras, a da 
morte decidida, que nos pomos a nós 
próprios e uns aos outros, que Betty 
trata, fazendo-nos pensar, transferin-
do-a para os seus leitores na procura da 
sua própria resposta. Trata-a destemi-
damente, certo em forma de literatura, 
com humor e emoção, pegando num 
exemplo do quotidiano em que geral-
mente preferimos não pensar e muito 
menos falar.

Claro que é uma questão quecom-
plexa, como todas as questões que 
tratam do real da vida e não só no 
imaginário e no simbólico. De onde, 
de que fundo pulsional vêm as nossas 
opções concretas, as nossas decisões. 
Para além do princípio do prazer, 
Freud diz-nos que está o gozo, o gozo 
do horror, o gozo da morte de que tão 
bem nos fala Joseph Conrad. De que 
fugimos a falar porque pensamos que 
a ética é não ter maus pensamentos, 
quando a ética é poder falar disso, 
ainda que cruamente.

Quem decide? O mais velho, o mé-
dico, a família, os políticos, o Estado, a 
lei? E quem pode continuar a viver de 
cara levantada após a sua decisâo, seja 
ela qual for, enquanto espera a sua vez? 
Só quem é capaz de escrever sobre isso 
um romance. 

É que o problema não é a morte. 
Todos morreremos, todos temos lutos 
a fazer, mais duros por vezes quando 
são perdas precoces. Aliás, pessoal-
mente nem sabemos o que é a morte, 
para além dessa perda. (Há alguns anos 
e durante bastantes outros, antes de 
adormecer, eu esforçava-me, em vão 
claro, por apanhar o momento certo 
do adormecimento, em que passava 
do consciente ao inconsciente). O 
problema não é pois a morte, mas é 
exatamente o da morte matada, como 
diz o poeta brasileiro. Mesmo quando 
é apenas simbólica ou imaginária. É 
disso, da complexidade dos nossos 
sentimentos conscientes ou incons-
cientes que nos fala magnificamente 
Betty Milan. É disso que o irmão da 
narradora foge. Mas para além do Real, 
talvez este livro, e não por acaso, nos 
fale do simbólico da nossa moderni-
dade. Hoje, os psicanalistas, falam e 
escrevem muito sobre o fim do patriar-
cado, alguns, mesmo do fim do Édipo. 
Freud falara do declínio do pai. Lacan 
retomou o tema através do conceito 

Falamos às crianças 
e sobretudo aos 
mais velhos como se 
soubéssemos mais do 
que eles. Ora, no seu 
corpo, umas e outros, 
crianças e velhos, 
conhecem a presença 
e a ausência, o lugar do 
sujeito e do Outro

Ser mãe da mãe, é a 
ocasião de aprender 
de novo, de aprender a 
fazer um dia parte dos 
mais velhos, daqueles 
que deixam renascer 
a criança em si. Sem 
saudades. Na plenitude
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de forclusão (exclusão) do Nome-do-
Pai. Na generalidade, os psicanalistas 
consideram existir uma importante 
mutação cultural,que faz sintoma na 
sociedade contemporânea. Alguns fa-
lam da instalação de um matriarcado.

Eu, que sou de um país de filhos das 
mães, estou hoje especialmente sen-
sível, daquele ponto de vista, ao facto 
de que se trata antes (ou também), 
no nosso mundo, da morte da Mãe. 
As mulheres, elas mesmas, mães por 
definição mesmo quando nunca o fo-
ram na realidade (Lacan lembra que os 
órgãos sexuais secundários que surgem 
nas adolescentes são os da maternida-
de) reclamam o direito de excluir essa 
sua dimensão real por excelência. É 
minha opinião que as feministas nesse 
seu movimento gritante, dizem elas 
que pelos seus direitos, o transformam 
numa identificação fálica e estão, 
sem se dar conta, a lutar pela morte 
simbólica das mães, pela forclusão da 
maternidade, pelo fim da humani-
dade, numa identificação horizontal 
e dessexualizada aos homens. Com 
isso, desconhecendo que é Eros quem 
comanda as vidas, apagam e dessexua-
lizam o surgimento do sujeito humano 
na criança. Numa entrevista sobre 
este livro, a escritora diz: “Acredito 
que em nenhuma outra situação eu 
tenha aprendido tanto, quanto nesta 
passagem da filha para a mãe da mãe. É 
que ser mãe é cuidar. Cuidar do corpo, 
mas do corpo humano, suporte da fala 
e do pensamento. Logo as crianças 
crescem e a mãe pode então cuidar de 
si e da comunidade mais livremente. 
Ser cidadã implicada”.

Hoje em dia a civilização permite-
-nos viver mais tempo. Sermos velhos. 
Podemos assim cuidar dos nossos 
netos de uma forma mais gozada do 
que sabíamos fazer com os nossos 
filhos. Um dos aspetos em que os mais 
velhos, longe de estarem a mais são 
preciosos, é esse: eles têm tempo. Não 
só tempo no sentido de tempo de lazer 
e saboreio, mas também tempo no 
sentido de tempo passado por eles, 
vivido, acumulado, soma de vida. Com 
esse tempo reaprendem as noções de 
ausência e de presença, do sujeito e do 
Outro. Ser mãe da mãe, para quem, 
como a personagem de Betty, é capaz 
de o assumir, é assim a ocasião de 
aprender de novo, de aprender a fazer 
um dia parte dos mais velhos, daqueles 
que deixam renascer a criança em si. 
Sem saudades. Na plenitude.J

* Maria Belo é psicanalista. Doutorou-se 
com uma tese sobre “Cultura Portuguesa e 
Psicanálise”. Foi deputada ao Parlamento 
Europeu, pelo PS

› Betty Milan 
A MÃE ETERNA 
Ed. Objetiva, 128 pp, 14,90 euros
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Almaraz, os limites 

ECOLOGIA
VIRIATO SOROMENHO 

MARQUES

A negociação faz parte da essência da 
política. Em democracia, ela ainda é 
mais medular, pois o compromisso 
é fundamental se quisermos evitar 
a crispação, cujo limite é a guerra 
civil. Também nas relações inter-

nacionais, negociar é fundamental. A diplomacia é 
quase sempre preferível ao confronto entre países. 
O governo de António Costa (AC) tem tido um ine-
gável sucesso negocial, tanto no plano doméstico 
como na esfera internacional. Transformou o BE e 
o PCP em partidos parlamentares capazes de serem 
a base fundamental para uma solução governativa, 
que não só não precipitou o país no abismo, como 
revelou a incompetência, a inutilidade e a cruelda-
de de muita da austeridade “para além da troika” 
imposta pelo anterior governo. E no plano europeu 
já deixou o nosso 'amigo' W. Schäuble por três vezes 
a praguejar no deserto, pois a varinha mágica que 
antes tinha para domesticar os mercados partiu-se 
contra as medidas do BCE. 

Contudo, tudo tem limites. E a negociação não 
constitui exceção. A decisão de suspender uma 
queixa contra Espanha por causa da construção, 
em Almaraz, de um novo cemitério nuclear junto 
da central nuclear configura a ultrapassagem dessa 
“linha vermelha”. O governo enviou mesmo uma 
delegação de peritos da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), numa espécie de missão de ins-
peção in loco. O resultado foram declarações tran-
quilizantes, mas, sem qualquer fundamento. Há 
duas razões principais. A primeira prende-se com 
o que aqui escrevi a 15 de fevereiro. O cemitério de 
resíduos é o cavalo de Tróia da intenção de Madrid 
de alargar por mais dez ou 20 anos o período de 
funcionamento dos reatores da central, que já de-
veria ter terminado o seu ciclo de vida em 2010. 

Deixar Almaraz por mais duas décadas a laborar 
é desafiar o destino. Não há qualquer experiência 
disso. E é seguro afirmar que o tempo de duração 
da central corresponde a um aumento exponencial 
dos riscos de acidente. Lembremo-nos que no 
ultra organizado Japão, em Fukuxima, o governo 
de Tóquio autorizou a construção da central com 
o mesmo nome numa zona de tsunamis. A central 
tinha um paredão de proteção contra vagas até seis 
metros. Ora, em 11 de março, a vaga que se abateu 
sobre a central tinha uma altura de 14 metros. A 
resposta que os responsáveis da central deram foi 
a de que uma vaga com essa altura só ocorre em 
média uma vez em cada mil anos! Estamos a falar 
de uma indústria moralmente obscena para a qual 
a vida das gerações futuras é uma externalidade 
negligenciável. 

É verdade que António Costa precisa da Espanha 
nas complexas manobras dentro do espesso 
labirinto em que a União Europeia se transformou, 
para ganhar mais espaço de manobra nos jogos 
existenciais que se avizinham. Mas, colocar a (in)
segurança nuclear na barganha política é uma 
péssima ideia. Angela Merkel, que foi toda a vida 
uma defensora do nuclear, ao saber do acidente de 
Fukuxima, inverteu totalmente a sua orientação, 
estando neste momento a Alemanha a sair do nu-
clear. Seria uma pena que, para a história, António 
Costa ficasse não como o chefe de governo que deu 
novo impulso ao projeto europeu de Portugal, mas 
como o  que deixou abrir a porta, sem resistência, a 
uma eventual tragédia futura em Almaraz.J

Rousseau em Ermenonville

O peregrino rousseaunista 
sabe que está em presença 
da primeira morte feliz do 
Ocidente. A Natureza de que 
ele fez um deus embala-o 
com a doçura sonhada 
por aquele que toda a vida 
procurou a mãe quase 
inexistente

Peregrinação a Ermenonville

Ninguém escolhe 
a morte, diz-se. 
Nada impede 
a morte de es-
colher alguns. 
A 400 metros 
da minúscula 
ilha coroada de 
choupos mal 

dourados pela luz de um verão esqui-
vo, o peregrino rousseaunista sabe que 
está em presença da primeira morte 
feliz do Ocidente. A Natureza de que 
ele fez um deus embala-o com a doçu-
ra sonhada por aquele que toda a vida 
procurou a mãe quase inexistente. O 
túmulo de Jean-Jacques – melhor seria 
dizer o repouso – evoca toda a espécie 
de sonhos malsãos à força da utopia 
que ele inculcou nos corações ávidos 
da sua época, a primeira que através 
dele, e por causa dele, se dispõe a 
realizar o céu na terra. Aos pés deste 
lago docemente acariciado pelo vento 
veio repousar, um pouco por acaso, a 
sua inacabada peregrinação, o modelo 
de todos os Thoreau, de todos os Walt 
Withman e Kerouac. 

Mas Ermenonville não se parece 
nada com Katmandou. Rousseau 
ministrou aos seus contemporâneos 
a única droga sem antídoto, a do 
sonho. “ A felicidade era uma ideia 
nova para o povo”, escreveu o seu 
discípulo implacável St. Just. O 
homem que repousa pagãmente entre 
a guarda musical dos choupos ensinou 
a milhares dos seus leitores e não 
leitores a lição prática da Felicidade, 
a obediência sem preconceitos a esta 
Natureza que era acaso um deles, mas 
não para Jean-Jacques. A que o cerca, 
polida, nobre, silenciosa, sabiamente 
desordenada, apenas perturbada pelo 
coro discreto e incerto da passarada 
invisível no parque, é a paisagem 
mística dessa mítica e subversiva 
Felicidade que a natureza oferece 
aos que com ela sabem tecer os laços 
encantatórios de que as Confissões e 
as Rêveries ["du promeneur solitaire"] 
testemunham.

O prospeto turístico lembra 
aos peregrinos que aqui vêm, sem 
dúvida, à espera de receber ainda um 
farrapo desse sonho de transparência 
que embebeu um século e nele o 

dissolveu. Hoje, por acaso, o imenso 
parque está deserto. Sem mitologia 
turística nem literária nenhuma 
o visitante que não concebe estar 
mais que diante de Rousseau seria 
sensível à atmosfera de serenidade 
que se depreende do lago em forma 
de rêverie, em diálogo mudo com as 
sombras de faias e castanheiros da 
Índia que nele se miram envolvendo, 
de longe, a ilha sem morte onde 
Rousseau dorme ou sonha. Parece 
que o dia nos põe a mão no ombro 
e nos diz com a voz mesma de 
Rousseau: não há outro Deus.

Parece incrível: este sítio 
privilegiado agradece a Rousseau, 
aflito, pelo que passados dois séculos 
chamamos de poluição. Farto de 
viver coberto de poeira, a floresta 
de Ermenonville, como saída das 
mãos de um criador particularmente 
rousseaunista, deslumbrou-o. O 
cidadão democrata não sabia que 
ao aceitar o convite do seu amigo, 
o conde de Girardin, escolhia a sua 
última morada. E que a Providência 
a que teceu hinos, completaria aqui 
uma das mais fabulosas iconografias 
dos tempos modernos.J

Na última edição publicamos o texto “Devaneios sobre Jean-Jacques Rousseau”, o 
primeiro dos “encontro imaginários” com grandes vultos da cultura francesa que 
o autor projetou escrever. Como então anunciamos, publicamos agora outro mais 
curto texto, obviamente também inédito, que acompanhava aquele, e cuja origem 
é esclarecida, em caixa, pelo estudioso/especialista cuja ação foi, e continua a ser, 
fundamental para a preservação da obra do ensaísta e escritor, Prémio Camões em 1996  

 Em 1962, EL visita os ‘lugares´ 
de Rousseau: a casa na qual este 
se instalou, provavelmente nos 
finais de 1735, e conhecida por “Les 
Charmettes” (“Une maison isolée 
au penchant d’un vallon fut notre 
asile, et c’est là que dans  l’éspace 
de quatre à cinq ans j’ai joui d’un 
siècle de vie et d’un bonheur pur et 
plein”) e o Parque d’Ermenonville 
onde numa ilha artificial (“ l’Île des 
Peupliers”) se encontra o túmulo 
do escritor: “ Ici Repose l’Homme 
de la Nature et de la Vérité”.

Eduardo Lourenço conservou 
bilhetes de entrada,  brochuras, 
vários postais ilustrados, recortes 
de jornais que se  encontram no 
seu acervo e em algumas pequenas 
folhas escreveu observações  sobre 
a visita. Numa delas, em francês e 
em português, anotará, a título de 
exemplo: “ De sa petite chambre 
R[ousseau] podia ver Paris “ ville 
de bruit, de fumée et de boue” que 
tinha abandonado […] Da janela 
vê-se a mesa e o banco de pedra 
do terraço em que ele gostava de 
escrever à tarde depois de longas 
horas de meditação e sonho” […] 
Escrito na mesa onde R[ousseau] 
acabou a Nova Heloísa […] 2 
cómodas simples – 1 estante, uma 
cama de madeira […] uma chaminé, 
é todo o quarto de J[ean] J[acques]. 
Maior simplicidade só a vi em Bonn 
no antigo quarto de Beethoven”.J  
JOÃO NUNO ALÇADA
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DIÁRIO
GONÇALO M. TAVARES

1Marlene Monteiro Freitas, 
coreógrafa, espetáculo Bacantes – 
prelúdios para uma purga, a partir 
da peça de Eurípides.

Delírio, transe e pedalada – os 
bailarinos parecem avançar e 

muito, mesmo quando parados. De que 
forma uma energia se pode concentrar 
no corpo imóvel de maneira a nos fazer 
bater o pé? Um delírio com ritmo que o 
espectador acompanha; no limite, até, 
um delírio sem espectadores: todos são 
convidados/puxados para entrar no 
Maelstrom formado pelo ritmo. E por 
vezes, isto: a sensação de bailarinos 
com motor. Aceleração não humana. 
Duas pernas, dois braços, com motor 
expressivo. Um motor que faz barulhos 
humanos.

Depois, a máscara: o rosto dança. Boca, 
olhos, nariz tornam-se imensos. Há a 
necessidade de um zoom para ver as obras 
de Marlene Freitas: o olho do espectador 
fica perspicaz: vê pormenores. O rosto, 
quando observado com atenção, muda de 
dimensões; aumenta psicologicamente: 
altura, largura, volume – as dimensões do 
corpo não são quantitativas, dependem 
do entusiasmo, do olho concentrado do 
espectador. Músculos dos olhos, nariz, 
boca, orelhas tornam-se músculos 
estéticos, trocistas e sérios, cáusticos; 
músculos minúsculos, mas, afinal, com 
centenas de adjetivos lá dentro. Em vez 
da pergunta - o que cabe num rosto, 
perguntar: o que não cabe num rosto? 
Pouca coisa.

2 Colo, de Teresa Villaverde: como 
o extraordinário final coloca tudo 
no sítio; o fim como um recoletor 

emocional: sem palavras – imagem e som 
recolhem e organizam as emoções.

3 Almada Negreiros. Há um modo 
sensato de ser moderno que 
felizmente não é novo: admirar os 

antigos; e avançar.

Marlene 
Monteiro Freitas

Imagem de Colo

NA HORA DE COMER O TREINADOR
Patrícia Portela

Há mais metafísica no pão 
do que nos chocolates
“Quem pode afirmar que pode dar a razão última por que o leite e o pão 
são alimentos apropriados ao homem e não a um leão ou a um tigre? (…) 
Nenhum objecto pode alguma vez revelar através das qualidades que apre-
senta aos sentidos, nem através das causas que o produzem ou dos efeitos 
que dele ocorrem, nem a nossa razão pode confirmar a existência real de 
qualquer matéria de facto sem a ajuda da experiência.” 

David Hume

Ao som das célebres palavras de David Hume, 
corro até à padaria da minha rua com a adrena-
lina dos prazos impossíveis de cumprir que mo-
vem a minha agenda repleta de horas extraor-
dinárias. Chego tarde. Já não há pão. A próxima 
padaria aberta está a dois bairros de distância 
e quase a fechar. Resta-me o pão empacotado 
do supermercado que resisto em considerar 
como uma opção. 

Deixo-me ficar à porta da padaria da 
minha rua na caprichosa esperança de um 
milagre de uma abundante e extraordiná-
ria fornada, quente e estaladiça a brotar, 
inesperada, dos cestos que se apresentam 
vazios. Penso que é a quarta vez esta 
semana que não tenho comida em casa 
porque o meu ritmo semanal não combina 
com os horários de abertura dos múltiplos 
serviços, a não ser os dos transportes pú-
blicos. Poderia pensar noutras alternativas 
para um jantar que, por certo, será comido 
em pé ou em cima de um joelho enquanto 
no outro assento um maço de testes que 
ainda tenho de corrigir até amanhã. O 
meu corpo com fome (e com desejos) ain-
da tem forças para divagar e conclui, inefi-
cazmente, que poderia viver a pão, azeite, 
vinho e água, mas não com qualquer pão, 
nem com qualquer azeite, nem qualquer 
vinho. E muito menos, e infelizmente, nos 
tempos que correm, com qualquer água. 

Apesar de se chamar pão, o pão 
do único estabelecimento que ainda 
está aberto a esta hora não sabe a pão. 
Nem tão pouco é pão. Por que raio se 
chamará ainda pão? Penso no que me leva a concluir que um pão é 
um alimento adequado para nutrir um ser humano mas não um leão 
ou um tigre?, e revisito as conclusões do filósofo que atirava com os 
calhamaços de metafísica para a fogueira, talvez por nunca ter co-
mido chocolates. Será que é apenas a observação repetida dos efeitos 
que a digestão do pão exerce no ser humano que o come, o que nos 
permite relacionar este alimento com estas cores e esta consistência 
aos seus poderes secretos de nos alimentar? Ou será que a magia está 
na sedução da palavra que, fiel ao seu sentido original, nos mente 
com as letras todas?

No tempo de Hume o pão era feito com farinha, água, sal e fermento, 
e não muito mais. Mas no supermercado do meu bairro é quase impos-
sível encontrar um pão que não contenha também propionato de cálcio, 
amilase, dióxido de cloro (mais conhecido por lexívia), leite, açúcar, xa-
rope de milho, cloridrato de L-cisteína, emulsionantes vários, derivados 
da soja, todo o tipo de enzimas anti-bolor, bactérias animais e fúngicas, 
entre outros tantos corantes e conservantes. Todos estes ingredientes 
são hoje adicionados com frequência ao pão, não para que este seja mais 
nutritivo ou se faça mais pão mas para que mantenha a frescura, a cor, e 
a leveza durante mais dias, enquanto se produz de forma mais barata e 
em quantidades industriais. Hoje compramos pão de baixo valor calóri-
co, com extra vitaminas, múltiplos sabores e qualidades premium sobre o 
qual inúmeras associações de protecção do consumidor e Organizações 

Mundiais de Saúde publicam relatórios alarmantes e os publicitários 
confirmam que mais rico, mais rico, não há.

O pão já não necessita de ter os nutrientes que nos alimentam para 
que o reconheçamos, o compremos e o comamos. O pão necessita sim, 
de aparentar ser pão, de ter a cor e a consistência do pão. De esconder 
que pode causar mais insatisfação que saciedade. E sobretudo deve cha-
mar-se pão, mesmo que não alimente ou seja mesmo intragável.   

Estou agora no supermercado da minha esquina a olhar para filas 
e filas cheias de pacotes de fatias esponjosas, brancas, quadradas, em 
formas de coração e a pensar noutro filósofo, de seu nome Carnap, 
que desesperado por uma resposta lógica para o sentido da lingua-
gem, insiste nas mudanças históricas como única justificação para a 
estranheza que é a existência de palavras sem sentido, esquecendo-se 
que também a Terra, mesmo quando não falamos nela, ainda assim, 
se move, e em vários sentidos. O filósofo ilude-se criando um sistema 
empírico infalível para detetar declarações falsas e com isso dar cabo, 

mais uma vez, de toda a metafísica como 
se comesse (só) chocolates. Mas tal como 
uma palavra deixa cair ou fazer crescer 
sufixos e prefixos e se envolve em es-
trangeirismos, neologismos, entre outros 
sismos linguísticos, adquirindo novos 
significados ou esvaziando-se dos seus 
iniciais propósitos, também o mundo ao 
transformar-se não dá só cabo da orien-
tação do palavreado, dá também cabo dos 
tais chocolates. E do pão, que diferente no 
conteúdo, mantém a forma e o nome. 

Fraquinha e quase débil, a palavra 
pão mantém sã a sua lógica mas já não 
é mais do que um pseudo-conceito que 
tem de recorrer a muletas para nomear 
o pão amassado de acordo com a receita 
original. Pedimos hoje na padaria pão 
artesanal, pão cozido em forno de lenha, 
pão da avó, pão tradicional, pão caseiro, 
pão biológico, enquanto a sua versão 
industrial exibe, vitoriosa, e com três 
letrinhas apenas, o simples nome de pão. 
A palavra que é pão e o pão que não o é 
andam de mãos dadas mas não se amam. 
Ligados apenas por uma relação passada, 
a palavra mantém-se fiel ao seu significa-

do mas o objeto a que se refere, parecendo-se com o original, já não o é. 
Qual fará mais sentido? A palavra amputada ou a metamorfose do pão? 
A palavra que se diz mas não o é ou o pão que o é mas não se come?

Penso se devo questionar a verdade da palavra ou a verdade do pão, 
mas a fome não é um conto de fadas e atreve-me a dar uma dentada nos 
que preferem comer chocolates. 

A vida citadina aparenta fazer sentido através da perpetuação de 
uma rotina de hábitos falsos, o dia-a-dia em perfeita sintonia com a 
lógica entra em conflito com a experiência, a jornada dura de trabalho 
tranformada numa especulação sobre cuja pertinência duvido cada vez 
mais ao sentir nos ossos demasiada exaustão para tão pouco sumo.

 Temo que o jantar de hoje esteja condenado a uma viagem por 
padarias espirituais e por analogias caducas que não poderiam ser 
hoje gravadas na pedra nem acordar do sono profundo os Kants mais 
encantados. Percorro o caminho até casa a pensar no que posso fazer 
só com azeite e vinho. Lembro-me de que ainda tenho farinha e sal na 
dispensa, e com uma ou outra azeitona ou repasto até se faz... E amanhã 
ligo cedinho a dizer que chego atrasada ao emprego, só para poder 
passar na padaria do Aldo.J

(Este texto é dedicado a todos os que trabalham na padaria da minha 
rua e que cometeram a loucura de querer abrir uma padaria que só 
vendesse pão.) 

Padaria Aldo

© 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 07:49)



JJjornaldeletras.pt   *   10 a 23 de maio de 201734 * debate-papo   

AUTOBIOGRAFIA  
       IMAGINÁRIA VALTER HUGO MÃE

Assine o

JORNAL 
DE LETRAS, 

ARTES E 
IDEIAS 

PORTE PAGO

J

PROPRIETÁRIA/EDITORA: IMPRESA PUBLISHING S.A.  
SEDE: Rua Calvet de Magalhães, nº 242 - 2770-022 Paço de Arcos 
NPC 501 984 046 Tel.: 214 544 000 - Fax: 214 435 319  
email: ipublishing@impresa.pt
ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESA PUBLISHING: Francisco Pinto Balsemão, 
Francisco Maria Balsemão, Francisco Pedro Balsemão, Paulo de 
Saldanha, José Freire, Raul Carvalho das Neves e Rogério Canhoto

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL DA ENTIDADE PROPRIETÁRIA:  
Capital Social €100 000 00; 100% Propriedade da Impresa  
– SGPS, SA, NIPC 502437464

DIREÇÃO GERAL DE INFORMAÇÃO IMPRESA Ricardo Costa (Diretor-
Geral), Alcides Vieira (Diretor-Geral Adjunto), Henrique Monteiro 
(Diretor-Geral Adjunto)

Estatuto editorial disponível em
http://www.impresa.pt/lei782015

PUBLISHER: Mafalda Anjos
DIRETOR: José Carlos de Vasconcelos

REDATORES E COLABORADORES PERMANENTES: Maria Leonor Nunes, 
Manuel Halpern, Luís Ricardo Duarte, Francisca Cunha Rêgo, Carolina 
Freitas, Afonso Cruz, Agripina Carriço Vieira, António Carlos Cortez, 
Carlos Reis, Daniel Tércio, Eduardo Lourenço, Eduardo Paz Ferreira, 
Eugénio Lisboa, Fernando Guimarães,  Guilherme d’Oliveira Martins, 
Gonçalo M. Tavares, Helder Macedo, Helena Simões, Jacinto Rego 
de Almeida, João Ramalho Santos, João Santos, Jorge Listopad, Lídia 
Jorge, Manuela Paraíso, Maria Emília Brederode Santos, Maria João 
Fernandes, Maria Alzira Seixo, Maria Augusta Gonçalves, Miguel 
Real, Ondjaki, Onésimo Teotónio de Almeida, Rocha de Sousa, Tiago 
Patrício, Valter Hugo Mãe e Viriato Soromenho-Marques
OUTROS COLABORADORES: Alexandre Pastor, Álvaro Manuel Machado, 
André Pinto, António Cândido Franco, Boaventura Sousa Santos, 
Carlos Vaz Marques, Cláudia Galhós, Cristina Robalo Cordeiro, Gabriel 
Leite Mota, Gastão Cruz, Inês Pedrosa, João Abel Manta, João Caraça, 
João Medina, José-Augusto França, José Luís Peixoto, João de Melo, 
João Ribeiro, Joaquim Francisco Coelho, José Manuel Mendes, José 
Sasportes, Lauro Moreira, Leonor Xavier, Luísa Lobão Moniz, Manuel 
Alegre, Margarida Fonseca Santos, Maria do Carmo Vieira, Maria 
Fernanda Abreu, Maria José Rau, Miguel Carvalho, Marina Tavares 
Dias, Mário Avelar, Mário Cláudio, Mário de Carvalho, Mário Soares, 
Marcello Duarte Mathias, Nuno Júdice, Ricardo Araújo Pereira, Rui 
Canário, Rui Mário Gonçalves, Silvina Pereira e Teolinda Gersão

PAGINAÇÃO: Patrícia Pereira

SECRETÁRIA: Teresa Rodrigues

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO: Gesco

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMERCIAIS: Rua Calvet de 
Magalhães, nº 242, 2770-022 Paço de Arcos - Tel.: 214 698 000 
Fax: 214 698 500 - email: jl@impresa.pt. Delegação Norte: Rua 
Conselheiro Costa Braga nº 502 - 4450-102 Matosinhos - Tel.:22 043 7001

PUBLICIDADE: Tel.: 214 698 227 - Fax: 214 698 543 (Lisboa) 
Tel.: 220 437 030 - Fax: 228 347 558 (Porto)

Pedro Fernandes (Diretor Comercial) pedrofernandes@sic.pt; Miguel 
Simões (Diretor Comercial Adjunto) msimoes@impresa.pt; João 
Paulo Luz (Diretor Comercial Digital) jpluz@sic.impresa.pt; Maria João 
Costa (Diretora Coordenadora) mjcosta@impresa.pt, Maria João Jorge 
(Diretora) mjjorge@impresa.pt; Miguel Diniz (contacto) mdiniz@impresa.
pt; José António Lopes, jalopes@impresa.pt. Delegação Norte: Ângela 
Almeida (Diretora Coordenadora) aalmeida@impresa.pt; Ilda Ribeiro 
(Assistente e Coordenadora de Materiais) immribeiro@impresa.pt 

PUBLICIDADE ONLINE: publicidadeonline@impresa.pt Tel.: 214 698 970

MARKETING: Mónica Balsemão (Diretora), Ana Paula Baltazar 
(Coordenadora de Marcas), João Filipe Lopes (Gestor de Marca), 
Carla Martins ( Coordenadora de Comunicação e Relações Externas)

PRODUÇÃO: Vasco Fernandez (Diretor), João Paulo Batlle Y Font e 
Carlos Morais (Produtores) 

CIRCULAÇÃO E ASSINATURAS: Pedro M. Fernandes (Diretor), José Pinheiro 
(Coordenador de Circulação), Helena Matoso ( Coordenadora de 
Assinaturas); Serviço Apoio ao Assinante Tel.: 21 469 8801 (todos os 
dias úteis, das 9h às 19h) - Fax: 214 698 501 Aceda a www.assineja.pt

ENVIO DE PEDIDOS: Impresa Publishing SA - Remessa Livre 1120 - LOJA 
CTT Paço de Arcos - 2771-960 Paço de Arcos

IMPRESSÃO: Lisgráfica - Casal de Sta. Leopoldina - 2745 Queluz de Baixo

DISTRIBUIÇÃO: VASP - MLP, Media Logistics Park, Quinta do Grajal - 
Venda Seca, 2739-511 Agualva-Cacém - Tel.: 214 337 000 Pontos de 
Venda: contactcenter@vasp.pt - Tel.: 808 206 545 Fax: 808 206 133

TIRAGEM: 10 500 exemplares

Registo na ERC com o nº 107 766 - Depósito Legal nº 11 745/86
Interdita a reprodução, mesmo parcial, de textos, fotografias ou 
ilustrações sob quaisquer meios, e para quaisquer fins, inclusive comerciais

“A Impresa Publishing SA não é responsável pelo conteúdo dos anúncios 
nem pela exatidão das características e propriedades dos produtos e/
ou bens anunciados. A respetiva veracidade e conformidade com a 
realidade, são da integral e exclusiva responsabilidade dos anunciantes e 
agências ou empresas publicitárias”.

Interdita a reprodução, mesmo parcial, de textos, fotografias ou ilustrações  
sob quaisquer meios, e para quaisquer fins, e inclusive comerciais

Ligue já 214 698 801  
Dias úteis: 9h às 19h | Sábados: 9h às 17h

Vá a www.lojaimpresa.pt  
1 ano 4 prestações x € 13,65*  30% desconto

2 anos 8 prestações x € 11,63*  40% desconto

*Prestações mensais sem juros ,TAEG 0%

Andámos no seu esplendor. A simpatia 
do povo, as crianças livres pelas ruas, 
os infinitos verdes da selva, a chuva 
farta. O país de São Tomé e Príncipe é 
uma espécie de coração que flutua no 
peito do mar. Não se lá pode ir sem lá se 
querer voltar

São Tomé

“
Acompanhei o nosso embaixador à Escola de Santana, 

em Cantagalo. Muitos jovens cordiais nos esperavam 
com seus rostos curiosos no início do mundo inteiro. 
Pensei assim, que os jovens estão no início do mundo 
inteiro. Podem vir a ser tudo. Eu sugeri que fossem todos 
escritores para que me contassem as suas histórias. Cada 
um haverá de ser uma fortuna de narrativa. Numa ilha 
onde metade da população é jovem, a ideia de começar 
é premente. Foi o que mais me esperançou, que entre 
os jovens estivesse já o futuro feliz. Entre os jovens, a 
felicidade como fruto amadurecendo.

Andámos por São Tomé. Andámos no seu esplendor. 
A simpatia do povo, as crianças livres pelas ruas, os 
infinitos verdes da selva, a chuva farta. O país de São 
Tomé e Príncipe é uma espécie de coração que flutua no 
peito do mar. Não se lá pode ir sem lá se querer voltar. 
Andámos por São Tomé. Andámos no seu esplendor. 
Gostar e sofrer faz parte de lhe guardar amor.J

A Iria disse que visitar Santa 
Catarina haveria de ser caminhar 
ali pela rua onde as pessoas 
se juntavam, entre as casas 
devastadas pela miséria, como se 
a miséria fosse guerra. Passámos 
apenas de carro. Eu, a Iria e a 
Celeste a conduzir, notando que 
poucas organizações vinham por 

ali, o ponto recôndito da belíssima ilha de São Tomé. Há 
um centro de dia. Vão para lá os velhos para cuidados 
e todos os pequenos e grandes apoios. Criado o mito de 
que muitos velhos fazem bruxaria, são frequentamente 
violentados e rejeitados pela comunidade. O centro de 
dia é o resto de esperança. Embaixada de humanidade, 
míngua de ternura. A guerra da miséria não permite o 
sorriso. As tantas infelizes pessoas de Santa Catarina 
seguiram o carro em que passámos de olhos vazios. 
Não saímos. Não caminhámos. Foi culpa minha. Só eu 
estava de visita. Era a medida das minhas aflições que 
se colocava ali. Mas eu não disse nada. No lugar mais 
triste da belíssima ilha de São Tomé eu não tive coragem 
de parar. Passei humilhado. Passei humilhado a tentar 
sorrir a alguém que, invariavelmente, não me sorria. 
Senti-me a buscar a graça dos desgraçados. Somos 
demasiado burgueses num lugar assim. Tornamo-nos 
obscenos. Quase crueis, com nossas roupas engomadas, 
sapatos frescos, mochilas bonitas, repelentes de insetos, 
mãos macias. Somos obscenos. Quase crueis.

Em passeio para o sul, com o António, a Mafalda e o 
Nuno, vimos o altaneiro Cão Grande, pedra que espia o 
palmar denso. Pedra que espia tudo. Fiquei com vontade 
que a pedra tivesse dentes de verdade e devorasse o que 
quer que mantém esta África com tantas dificuldades. 
Tão alto espigão, tão bravo, não impede que a belíssima 
ilha de São Tomé sofra.

Fui comprar tecidos que trazem do Togo e do Gana 
porque a Mafalda me mostrou a luz da moda local. 
São os mais bonitos. Fazem galantes camisas, podem 
também ser toalhas de luxo. Chegam à loja no Bombom e 
a senhora vende mais barato que os senhores. É preciso 
pedir que seja ela a dizer o preço. E ela sorri. Conta os 
metros, acerta a tesoura, e diz que assim vai dar para 
duas camisas. São pouco mais de três metros, também dá 
para uma toalha de enfeite da minha mesa de sala. Uma 
toalha exuberante, parecerá uma jóia macia.

Nos eventos, os homens mais bonitos têm camisas 
de padrões africanos e várias mulheres. Nos eventos, 
as mulheres são todas bonitas. O rapaz que servia água 
na degustação organizada pela CPLP (Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa) disse-me que as mulheres 
eram lindas porque tinham heranças de Cabo Verde. Mas 
as que não herdavam de Cabo Verde eram igualmente 
belas. Disse-me que viajaria para Odivelas em breve, 
com encanto. Perguntou se era verdade que ali "era 
tudo fodido". Eu respondi que gosto de Odivelas e que 
ele haveria de gostar também. Agradeceu-me. A alegria 
subia do seu peito.

No pequeno almoço, a chefe de sala foi buscar-me 
abacate porque eu lhe dissera que adoro. Perguntou 
como passara a noite no hotel. Lembrei-me de auscultar 
pela varanda o ruído do mar. Eu disse: a piscina parece 
um cristal ainda líquido à procura da melhor forma de 
brilhar. Pelas luzes, a piscina é uma imensa aparição 
à noite. Anotei: da varanda do Pestana São Tomé 
esperamos milagres. Hotel cheio de sonhos.

São Tomé
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DE SIGNIFICADOS
Tiago Patrício

 Um editor aceita publicar o manuscrito 
de um jovem escritor, mas durante a 
produção do livro ninguém repara num 
erro no nome do autor: em vez de Paulo 
aparece Pedro. A gralha era apenas no 
primeiro nome, no entanto, o escritor 
recusou-se a participar no lançamento 
do livro e abriu um processo contra o 
editor.

É claro que foi uma decisão exagerada, 
porque o título do livro estava conforme 
e o miolo não tinha uma única gralha, 
tudo certinho, direitinho. Para além 
disso, o papel era de boa qualidade e os 
revisores fizeram um trabalho notável 
para tornar o livro legível. O único 
problema era o nome inscrito na capa, 
atribuído à dislexia ligeira do designer 
(pelo menos era essa a explicação do 
editor). 

Por estes motivos não se compreende 
o comportamento agressivo do autor, 
que chegou ao ponto de vandalizar a 
fachada da editora, num gesto muito 
lamentável, mesmo para um jovem 
escritor. Mas o Paulo pôs o seu nome 
à frente de tudo, mesmo sabendo que 
o nome lhe fora atribuído pelos pais, 
a partir de uma série de acasos. Será 
que o Paulo queria imortalizar o seu 
nome? Se foi isso, o disparate é ainda 
maior. Os Papas, por exemplo, nunca se 
opõem a trocar o seu verdadeiro nome 
pelo de outro associado a um número. 
Tudo para que as suas obras tenham 
prioridade. Só que o Paulo não aceitou 
nenhuma desculpa, nem quando o editor 
mencionou aquela ideia de os escritores 
serem canais de passagem e de tudo 
lhes ser dado a partir de uma entidade 
abstrata. Nem assim ficou satisfeito. Bem 
pelo contrário, deu um murro na mesa e 
confessou que o seu nome verdadeiro era 
Pedro e que desejava publicar um livro 
sob o pseudónimo de Paulo, daí a sua 
queixa, uma vez que o editor quebrara a 
regra da confidencialidade, mesmo que 
involuntariamente. 

O editor e os advogados olharam 
uns para os outros e riram-se muito 
do caso do Paulo, quer dizer, do Pedro. 
Depois desse episódio, o autor nunca 
mais publicou nenhum livro, o que 
demonstrou alguma sensatez da sua 
parte.J

Autoria

Imagem de Maputo

Para mim não é o passado que é um país 
estrangeiro, é o futuro. Porque é lá que os outros 
poderão fazer as coisas de modo diferente. Como 
espero e desejo que venha a acontecer – que 
esteja a acontecer – em Moçambique

“

O passado é um país estrangeiro; 
lá fazem as coisas de um modo 
diferente”. Esta (em má tradução 
minha) talvez seja a mais famosa 
frase de abertura de um roman-
ce inglês, The Go-Between (O 
Intermediário), de L. P. Hartley. 
No original: “The past is a foreign 
country; they do things diffe-

rently there”. Deu direito a um belo filme de Joseph Losey, 
com guião de Harold Pinter e magníficos atores. Mas não 
é do livro nem do filme que vem a propósito falar agora. E 
a frase só vem a propósito porque estarei em Moçambique 
quando esta crónica for publicada. Vou lá para uma mesa 
de escritores, e aceitei o convite mesmo antes de saber para 
o que seria porque me apeteceu ir revisitar esse diferente 
país estrangeiro onde 
passei a minha infân-
cia. Sem nostalgia pelo 
modo como lá faziam as 
coisas no passado mas 
com curiosidade pelas 
coisas diferentes que no 
presente estejam a fazer. 
Interessa-me sobretudo 
a diferença, porque a 
nostalgia que pudesse 
haver seria mais pela 
infância do que por onde 
ela decorreu, e essa já 
ninguém me tira. Ou 
melhor, tirei-a eu pró-
prio, tornando-me num 
estrangeiro de quem lá 
fui.

Julgo que disse 
isso um pouco melhor 
num texto que incluí 
no meu último livro 
de ensaios, Camões e 
Outros Contemporâneos 
(Editorial Presença, 
2017) onde, a propósito 
de colonialismos e de 
pós-colonialismos, re-
cordei uma outra visita 
a Moçambique. Comecei 
assim:

“Há mais de 20 anos, 
estive num encontro de 
escritores de língua por-
tuguesa em Maputo. Quando chegou a minha vez de falar, o 
apresentador, para ser simpático, informou o público de que 
também sou moçambicano. O que é quase verdade porque, 
cumpridos os necessários requisitos formais, de facto teria 
podido ser: a minha certidão de nascimento foi emitida 
pelo Registo Civil da então capital colonial, Lourenço-
Marques, sou filho e neto de funcionários administrativos 
de Moçambique, disse as minhas primeiras palavras na 
Zambézia, aprendi as primeiras letras no Sul do Save, iniciei 
o liceu em Lourenço-Marques, foi lá que escrevi os meus 
primeiros versos, dei pontapés na bola com o Mário Coluna e 
o Costa Pereira, vivi em Moçambique toda a minha infância 
e parte da minha adolescência. Foi um tempo mágico, como 
só a infância pode ser. Porque a infância é um espaço sem 
culpa. E na  verdade não me sinto minimamente culpado 
pelo que houve de culpável (e muito houve) no colonialismo 
português de que sou originário e que é parte integrante da 
minha identidade portuguesa. Ainda jovem, solidarizei-me 

com patriotas africanos no que considerei ser uma causa co-
mum contra um regime político que igualmente oprimia os 
portugueses na Europa. Mas, chegada a altura de escolher, 
a minha opção de nacionalidade foi inequivocamente por-
tuguesa. E assim pude voltar a Portugal de um exílio mais 
ou menos forçado em Londres, do mesmo modo que vários 
moçambicanos (e angolanos e guineenses e cabo-verdia-
nos) puderam regressar aos seus países de origem. Expliquei 
portanto ao público dessa sessão literária em Maputo que a 
minha identidade moçambicana era puramente colonialista. 
O que chocou alguns, que me terão achado um mal agra-
decido, mesmo quando acrescentei, citando uns versos do 
sempre oportuno Fernando Pessoa que “Sei muito bem que 
na infância de toda a gente houve um jardim / particular ou 
público ou do vizinho...”, para concluir que a certa altura da 
minha vida percebi que esse intemporal jardim da minha 

infância afinal era do 
vizinho.”

Nesse texto sobre 
colonialismos e pós-
-colonialismos disse 
também que, em 1961, 
no início das guerras 
coloniais, Portugal era 
o país mais pobre da 
Europa Ocidental. Se a 
motivação económica 
de haver colónias é 
enriquecer as nações 
colonizadoras, isso não 
tinha acontecido em 
Portugal. E se a justi-
ficação moral de haver 
colónias é beneficiar 
os povos colonizados, 
isso também não tinha 
acontecido à vasta 
maioria das populações 
africanas administra-
das pelos portugueses. 
As colónias serviram 
as tradicionalmente 
parasitárias elites eco-
nómicas em Portugal 
e criaram novas elites 
parasitárias nas coló-
nias. Por isso, quando 
as colónias se torna-
ram independentes 
de Portugal, também 
Portugal se pôde 

tornar independente das colónias. Mas, também por isso, 
só assumindo o passado – sem culpa e sem remorso – será 
possível mudar o futuro.

 No entanto não disse, e digo agora, que uma das conse-
quências mais chatas de ter vivido tanto tempo como já vivi, 
é que o mundo fica cheio de mortos. Mas não são esses que 
eu quero ir encontrar. Desses estou farto. Bem basta que já 
se encontrem em mim, e então melhor seria deixar-me ficar 
onde estou, a ser seu intermediário no pouco tempo que me 
sobra. Não, para mim não é o passado que é um país estran-
geiro, é o futuro. Porque é lá que os outros poderão fazer as 
coisas de modo diferente. Como espero e desejo que venha a 
acontecer – que esteja a acontecer – em Moçambique.

Ainda assim não esqueço o que me disse um dia o poeta 
moçambicano José Craveirinha –  o meu velho amigo que foi 
um exemplar intermediário entre o passado e o futuro – que 
Camões também foi moçambicano, pelo muito que lá viveu e 
sofreu e imaginou.J

O jardim do vizinho
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tanto se reza pelo caminho e tanto 
se deseja descanso, ao fim do dia. O 
padre aponta-me defeito de atrevi-
mento, sem zanga. Dispenso-me de 
lhe dizer que para mim Fátima não 
é dogma. Que a consciência é valor 
maior. Que a liberdade de pensar é 
inquietação de fé. Que me revolto 
contra o discurso da cega obediência 
às regras temporais da igreja. Que 
não creio no sofrimento em vida 
para a salvação, nem no apagamento 
sacrificial dos sentidos. O padre não 
estimula estas falas. E mais tarde irá 
comentar a parábola do Bom Pastor, 
no Evangelho de São João.

9 de maio    Azambuja 
-Santarém
Chove sem parar, a berma da estrada 
é larga, trânsito de carros e camiões, 
uns buzinam de aviso, outros de 
agrado. Alternados os tempos de 
silêncio e de terço em coro, variadas 
são as vozes, conforme as posições 
na fila, não lhe vejo eu o fim. Aplico-
me na oração, levanto os braços, 
revolvo os dedos, percebo o dedo do 
pé já magoado com bolha, o ardor da 
dor cresce. Espero a pausa de andar 
para descobrir um abrigo, tratar a 
ferida. Neste terceiro dia, já a minha 
pele foi três vezes furada, aliviada 
com remédio, enfaixados os dedos, 
nem mais nem menos de mais. O 
sofrimento no corpo, o cansaço 
dolorido, o joelho amassado eu sei 
que são o tempero forte, a dar sabor 
à caminhada. Eu fui, eu sei, eu posso 
contar, penso enquanto experimen-
to e me concentro na espiritualidade 
desejada, agora que estou mais cen-
trada nos assuntos do corpo e menos 
no tom superior da oração. Que 
recomeça, como um refrão repete as 
palavras, e embala o ritmo dos meus 
passos. Esta etapa é plana, o céu 
clareou, o almoço de rancho, este 
não é de macarrão mas de arroz com 
carne, de vinho tinto e água e pão, é 
oferecido depois da missa. Dispõem-
se os peregrinos, a cumplicidade já 
foi tecendo laços, assim o sinto, no 
rezar junto. Entre árvores, filtrada a 
luz, a voz do padre, o silêncio total 
no momento da consagração.

10 de maio   Santarém  
- Vale de Figueira
Saboreio a terra lavrada, colorida, 
fértil, o campo abre-se em largo 
trilho, não há carros nem gente, o 
sol forte transpira no corpo, a roupa 

é leve em dia de calor e sede. As 
vozes dizem e repetem e recome-
çam a oração, os terços são rosários, 
rezamos os mistérios gozozos, os 
luminosos, os dolorosos, os glo-
riosos, repartidos. Na intimidade 
dos pensamentos, os peregrinos 
suplicam, invocam, imploram. Logo 
na primeira noite, pelos testemu-
nhos dos iniciantes, eu soube que 
muitos vêm por promessa, alguns 
por conversão, e outros, poucos, por 
experimentação. Devagar, vão-me 
surgindo as conversas mais privadas. 
Oiço as confidências, os desabafos, 
os casos. As histórias das mulheres 
murmuradas baixinho. Os lutos, as 
perdas, as traições, os abandonos, os 
abortos, as vergonhas, as vinganças. 
As recasadas que sofrem por não 
terem acesso a comunhão. A mesma 
dor em pessoas de vidas alternativas. 
A homossexualidade reprimida. 
A culpa, o sacrifício, a penitência. 
Desejo uma renovação na Igreja, 
para que todos sejam incluídos nas 
suas diferenças. A missa é especial-
mente vivida, em casa senhorial 
aberta para receber os peregrinos, 
cumprindo a tradição.

11 de maio   Vale de Figueira – 
Alcanena
O cansaço é compensado pela pas-
sagem das horas. Até ao fim do dia, 
seguem-se os troços de campo e as 
povoações, de casas mais ou menos 
enfeitadas. As rosas de maio, múl-
tiplas de cores, são flores selvagens, 
na sua exuberância. Sinto uma força 
dentro de mim, o silêncio é presença 
de Deus, e o chão nos meus pés é o 
prazer do meu país reencontrado, 
depois das tantas ausências. Dá-me 
gozo descobrir a sensualidade da fé. 
E aceitar, humilde, as urgências do 
corpo. Se não se resolve num café 
de bons modos, há as matas que nos 
aliviam dessas urgências, aprender 
a não ter vergonha é virtude de 
humildade. A imperfeição da minha 
vontade, na fragilidade da minha 
natureza humana. Ao longo do ca-
minho, há gente que me abre a porta 
da casa, e gente que oferece água, 
uma maçã, um doce aos peregrinos. 
Bons gestos de aceitar.

12 de maio      Alcanena  
- Fátima
A caminhada é hoje a mais dura e 
difícil. Na Serra dos Candeeiros, a 
subida de Minde até ao Covão do 
Coelho é um suplício, até ao Largo 
onde me abrigo, exausta, torturada 
de fraqueza e de sede. E neste come-
ço da segunda metade do dia, vem 
a reta final, estrada larga e plana, 
enganosa. Que parece não ter fim, 
e vai acrescentando perigos pelo 
engrossar do cordão de peregrinos. 
Outros vêm, grupos e mais grupos 
se misturam, agora são multidão na 
chegada. A Fátima cada qual traz a 
sua devoção, o seu segredo, a sua 
orfandade, a sua busca. A sua verda-
deira razão, cumprida.J

¶
Leonor Xavier, escritora 

e jornalista, é autora 
de romances, livros de 

crónicas e de memórias,  
biografias (de Maria 

Barroso e Raúl Solnado). 
As suas últimas 

obras são Passageiro 
clandestino (2014), 

sobre a sua experiência 
como doente com 

cancro, e, exatamente, 
Peregrinação (2017), uma 

recolha de cem curtos 
testemunhos sobre o 
tema, de figuras de 

diferentes ideologias, 
setores e gerações, 

crentes e não crentes.

mento dos segredos de família, no 
impulso da fé ou da emoção que aqui 
os trouxe. Com a missa, logo de ma-
nhã a devoção a Maria é proclamada, 
ela é a figura principal, invocada por 
palavras e gestos e melodias e será, 
nestes dias. A expressão recolhida, 
dolorosa, fechada dos peregrinos 
sugere-me uma orfandade exis-
tencial, feita de transgressões, de 
culpas, de perdas. Não vejo neles 
revelação ou alegria. Penso que a fé 
dos portugueses é dor de espírito, 
que o sofrimento do corpo limpa 
e compensa e alivia. Tento agora 
achar-me desgostosa. Mas não sou 
capaz de recusar a gratidão e a clara 
alegria que sinto, por contraste. 
Depois da chegada a Fátima, cum-
prida a peregrinação, acredito que 
o regresso à realidade será mais leve 
para a maioria daqueles que à minha 
volta ajoelham, fazem o sinal da 
cruz, repetem ou repescam os gestos 
aprendidos na infância, ou na hora 
de conversão recente.
E começa a caminhada. Esvaziada de 
mim, entro na longa fila de pere-
grinos e acerto o passo. A estrada 
nacional vai estreitando, à beira dela 
as casas são pobres, desconjuntadas, 
empoeiradas, escuras por dentro, 
imagino-lhes a humidade. Não 
protesto contra os carros, a poluição 
do ar, as camionetas de caixa aberta, 
os gigantescos camiões que roncam 
e me empurram para as beiras e va-
letas, muito movimento e o medo do 
movimento. Sinto uma emocionada 
compaixão por tudo e por todos e 
percebo a importância desta etapa. 
A fealdade no desgosto do mundo é 
momento cristão na minha vida.

8 de maio   Vila Franca  
- Azambuja
A noite foi ruidosa e mal dormida, a 
água quase fria no corpo, a adap-
tação ao desconforto, na presença 
quase promíscua de tantas mulheres, 
em camarata de quartel. Retomado 
o ritmo de movimento e paragem 
para descanso, abrem-se as sensa-
ções. Esta manhã vai por atalhos de 
campo agora invadido por tantas 
fábricas, armazéns, oficinas de de-
safinado porte, que por estranheza 
me distraio da oração em coro, dos 
mistérios do terço, do enunciado de 
intenções. Na pausa de descanso, o 
meu corpo entorpecido aconchega-
-se no chão, à toa, encontrada uma 
sombra, um apoio para a cabeça, 

Leonor Xavier
Peregrinação no singular

Há muito eu tinha vontade de ir 
a Fátima em peregrinação, por 
metáfora de passagem nesta vida. 
Em quatro anos seguidos desde 2003 
fiz a caminhada, seis dias de retiro 
absoluto, de reflexão em que adorar, 
amar, agradecer, foram palavras e 
sentimentos em mim a cada passo, 
como o tinham sido há anos em São 
Paulo para a comunhão da minha 
primeira filha.

Os preparativos
Têm o seu tempo certo. Reflexivos, 
minuciosos, pausados, nos dias 13 
do ano, seguem por terços desfia-
dos, vozes entoadas em cânticos de 
louvor, eucaristias de cada vez ce-
lebradas. São o programa cumprido 
de jantar comunitário, o reencontro 
de muita gente com outra gente, 
ruidoso, a exibir alegrias, alianças, 
cumplicidades. Os preparativos 
envolvem as mais variadas pessoas, 
desde as devotas e experimentadas, 
as veteranas e sabedoras de cada 
passo do caminho, até às que vêm 
pela primeira vez. Estas, menos 
exuberantes, em contido estado de 
contentamento interior, cerimo-
niosas nos modos, prudentes na 
sua iniciação de pertença. Há os 
peregrinos que têm reconhecido 
nome de família e usam diminuti-
vos, distinção de classe. E há os mais 
simples, discretos, humildes, anóni-
mos. Serão 300 aqueles homens e 
mulheres, os mais expressivos ou os 
mais calados, na fragilidade das suas 
circunstâncias, na vivência da sua 
fé. Até chegarem a Fátima, seis dias 
inteiros hão-de passar, como um fio 
que escorre sem parar.

A véspera
Na igreja, a missa em fim de dia aba-
la o coração e os sentidos, na espi-
ritualidade que o coro de vozes acor-
da, harmonioso. A fé é um mistério. 
Raros peregrinos faltam. Muitos têm 
consigo a família. A homilia pare-
ce-me demasiada, o tempo interior 
tem limites, o pensamento, teimoso, 
voa. O sopro de Deus poderá levá-lo 
para longe.

Entregou-se a bagagem ao carro 
de apoio, saco ou mala pequena, 
cada um saberá o que lá vai dentro, 
as diferenças são invisíveis, só pe-
las aparências se avaliam o critério, 
a abundância ou o despojamento 
de cada caminhante. Tenho a mo-
chila pronta, e nela o fundamental 
para o que der e vier, até perder a 
serventia. Remédios para feridas, 
entorses, inchaços, torceduras, 
febre. Roupa de frio ou calor, para 
sol ou chuva, para o dia e para a 
noite. Pouco volume e peso, o es-
sencial que a natureza peça. Tudo 
para o corpo, que a alma estará em 
esforço e sossego, a todas a horas. 
O terço, tenho-o à mão.

7 de maio   Sacavém  
- Vila Franca de Xira
Começo por olhar, curiosa por saber 
quem são estes peregrinos, logo 
pensando que cada um tem a sua 
Fátima, na singularidade da própria 
história vivida. Discretamente 
reparo neles, tento adivinhá-los no 
refúgio das suas casas, no silencia-

um pouso para os pés. Chega-nos 
um gole de água, vai nascendo um 
murmúrio de conversa que em fu-
turas etapas será de quase confissão 
segredada. Ao padre que acompanha 
os peregrinos e por acaso vem perto, 
peço que encurte homilias, já que 
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