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Bruno Vieira Amaral  O romance da ‘confirmação’
Entrevista. Crítica de Miguel Real PÁGINAS 8 A 10

Pilar del Río, Pedro Caldeira Cabral, Graça Morais

 Três figuras em três frentes
Os dez anos da Fundação José Saramago e o prémio luso-espanhol; o meio século de compositor 

e intérprete de guitarra portuguesa; a exposição e colóquio sobre a sua pintura, em Paris. 
Entrevistas e textos de Pilar del Río, Paulo Vaz de Carvalho e Daniel-Henri Pageaux PÁGINAS 15 A 20 E 23 A 25
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Pintura de António Casimiro na Ericeira A par da criação de 
espaços cénicos para centenas de espetáculos teatrais e do 
trabalho desenvolvido com várias companhias e encenadores, 

António Casimiro, um dos nomes de 
referência da cenografia portuguesa, sempre 
pintou. Entre telas, uma exposição que se 
inaugura a 27, às 18h, na Casa da Cultura 
Jaime Lobo e Silva (antigo casino),  Ericeira, 

dá agora a ver um conjunto de pinturas realizadas nos últimos 
15 anos. A curadoria é de Maria Conceição Roberto. Vai estar 
patente ao público até 18 de junho.

A estreia de Geocide, uma peça de Cátia Pinheiro e José Nunes, da 
Estrutura, abre a 1 de Junho, os festivais Gil Vicente (FGV), em Guimarães, 
no Centro Cultural Vila Flor (CCVF). É a 30ª edição do festival, que é plural, 
pela origem - a junção de várias iniciativas de diferentes linguagens -, e 
singular pela “resistência”, Como diz ao JL o diretor artístico Rui Torrinha.

Até 11, serão apresentados os espetáculos Despertar da Primavera, uma 
tragédia de juventude, de Frank Wedekind, pelo Teatro Praga, a 2, Os 
pescadores, de Raul Brandão, segundo João Sousa Cardoso, a 3, Henrique 
IV, parte 3, com texto e encenação de Jacinto Lucas Pires, a 8, na Black Box 
da Plataforma das Artes e da Criatividade, e Diz Ela, performance multi-
média do Teatro da Garagem, a 9, no espaço Oficina. A encerrar, a 10 e 11, 
a companhia da casa, o Teatro Oficina, dirigida por João Pedro Vaz, que 
vai estrear, no Pátio da Casa da Memória, Albúm de família, criado a partir 
de imagens do espólio de A muralha, associação de defesa do património 
local.

O teatro português contemporâneo vai estar por outro lado na primeira 
linha de reflexão e debate dos FGV, onde irá também acontecer o primei-
ro encontro do Gangue, o grupo resultante 
do “mapeamento“dos profissionais de artes 
performativas nascidos e criados na região - 49 
responderam à chamada -, com uma oficina 
de dramaturgia, coordenada por José Maria 
Vieira Mendes. Um “sinal” para o futuro, como 
adianta Torrinha, para consolidar Guimarães 
como um “território teatral vivo”.
 
Jornal de Letras: São ‘históricos’ os 30 anos do 
FGV?
Rui torrinha: É um festival que resiste e que desenvolve a sua identidade, 
adaptando-se às transformações do tempo, afirmando a importância do 
teatro na vida contemporânea da cidade. E, quando se chega a esta bonita 
idade, há realmente, um acumular de experiências, o simbolismo forte de 
atravessar diferentes gerações. Tudo isso nos dá a responsabilidade de olhar 
para o futuro. Ou seja, não tanto carregar o peso da História, mas continuar 
a criar interrogações em torno de um porograma e enraizar e fortificar os 
hábitos teatrais na região. 
 
Qual a prioridade para fazer essa consolidação?
Nesta edição, abrimos um campo de trabalho que será desenvolvido nas 
futuras. Estabelecenos uma cumplicidade com o Teatro Oficina, que assen-
ta sobretudo na formação. Com o Gangue, criou-se um grupo de trabalho, 
que este ano, convidou, em ligação ao próprio programa, José Maria Vieira 
Mendes, responsável pela dramaturgia da peça que o Teatro Praga vai 
trazer ao palco dos FGV, para uma residência de duas semanas. Isto porque, 
além da dimensão nacional e internacional dos Festivais, queremos alargar 
e enraizar ainda mais as práticas teatrais, no território.
 
Também ao nível dos públicos?
Guimarães tem um número invulgar de grupos amadores e que são um 
público potencial, de que nos temos procurado aproximar. Isto além do 
hábito que se constituiu nestes 30 anos o que dá uma grande concentração 
de pessoas que se interessam por teatro. Este ano, quisemos também tirar 
os FGV do CCVF, de um lugar mais convencional, para outros espaços e 
com outros formatos. Essa é uma maneira de  também questionar o próprio 
festival. Há uma série de conjugações para agitar a cidade. E o teatro está 
bem vivo em Guimarães.
 
O teatro português contemporâneo vai estar no centrodos FGV? 
Pretendemos sempre trazer à cena alguns textos essenciais, que 
levantam questões ligadas aos tempos que vivemos. Paralelamente, 
o festival sempre impulsionou também novas dramaturgias e a res-
ponsabilidade de continuar a escrever a história do teatro contem-
porâneo em Portugal. J MARIA LEONOR NUNES

Rui Torrinha
Guimarães, território 

teatral

TRIBUTO A ZECA  
E  VINICIUS
 
Música e poesia de José Afonso 
e Vinicius de Moraes homena-
geadas no concerto Estrada 
Branca, que estreia a 26, no 
convento S. Bento da Vitória, 
no Porto. É um projeto musical 
a duas vozes, a cantora bra-
sileira Mônica Salmaso e José 
Pedro Gil, que se juntam para 
revisitar 25 temas dos dois cria-
dores, nomes fundamentais do 
património artístico em língua 
portuguesa. 
O espetáculo tem dramaturgia 
de Carlos Tê, com apoio de 
Ricardo Pais, dispositivo cénico 
do arquiteto Manuel Aires 
Mateus e direção musical de 
Nelson Ayres, Teco Cardoso 
e Emanuel de Andrade. 
Apresentar-se-á depois, a 
30, no Centro Olga Cadaval, 
Sintra, e a 3 de Junho, no Teatro 
S. Luiz, Lisboa, sempre às 21h.

ANTICORPOS EM 
COIMBRA

Dança, teatro, movimento, 
num espetáculo que parte de 
vários estudos sobre o corpo, 
do ponto de vista médico, 
científico, artístico, social, 
e da experiência dos atores: 
Anticorpos estreia a 1 de 
junho, 21h, no Teatrão, Oficina 
Municipal de Teatro, em 
Coimbra.
Com direção de Patrick Murys 
e assistência de Ana Vargas, 
conta com as interpretações de 
Isabel Craveiro, João Amorim, 
João Santos e Margarida 
Sousa, que dão corpo a cinco 
narrativas, em quatro solos e 
em conjunto, num percurso 
por vários espaços, do cama-
rim à sala polivalente. É uma 
co-produção do convento de 
S. Francisco e do município 
local. Representações também 
a 2 e 3.

EXPOSIÇÕES 
PASSADO E PRESENTE
 
Shadows, do chileno Alfredo 
Jaar, nas Carpintarias de São 
Lázaro, AMAZOGRAMAS, do 
peruano Roberto Huarcaya, 
em frente ao CCB, e 10 anos de 
Fados, no Museu do Fado, que 
revisita o filme do espanhol 
Carlos Saura, três exposições 
que podem ser vistas, em 
Lisboa, no âmbito de Passado 
e Presente, Capital Ibero-
americana de Cultura 2017.
A obra de Jaar foi criada em 
homenagem ao fotógrafo ho-
landês Koen Wessing, que regis-
tou um grupo de camponeses 
carregando um homem assassi-
nado pela guarda nacional, em 
Esteli, na Nicarágua, em 1978, 
durante a ditadura de Somoza. 
Huarcaya mostra o resultado da 
sua experiência fotográfica na 
Amazónia profunda, na região 
de Bahuaja Sonema.

HOMENAGEM A 
MÁRIO CASTRIM

Duas dezenas de amigos jun-
tam-se para homenagear o jor-
nalista e escritor Mário Castrim 
na próxima terça-feira, 30, às 21, 
no Jardim de Inverno do Teatro 
São Luiz, em Lisboa. O progra-
ma conta com depoimentos 
de, entre outros, o Presidente 
da República Marcelo Rebelo 
de Sousa, o ministro da Cultura 
Luís Filipe Castro Mendes, 
Carlos do Carmo, Helena 
Sacadura Cabral, Jerónimo de 
Sousa, Mário Zambujal e João 
Lourenço; leituras encenadas 
por Armando Caldas e Vítor de 
Sousa; e um improviso ao piano 
pelo maestro António Victorino 
d'Almeida, que também se 
apresentará em trio - com 
Nádia Sousa (voz) e Paulo 
Jorge Ferreira (acordeão) - para 
interpretar canções de Piaf, Brel 
e Aznavour.

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

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:48)



  destaque * 3J 24 de maio a 6 de junho de 2017   *    jornaldeletras.pt

“

 É um volume extraordinário 
nas suas quase 900 páginas: 
pela admirável profª e 
personagem a que é dedicado, 
Cleonice Berardinelli; 
por ter saído para 
a celebrar no seu 
centenário de vida; pela 
qualidade e quantidade 
de testemunhos a seu 
respeito que reúne; pelo 
esmero gráfico, que 
se nota logo na bonita 
capa, com D. Cleo, 

muito jovem, num ramo (alto) 
de uma árvore. O volume 
intitula-se Genuína Fazendeira 
- Os frutíferos 100 anos de 

Cleonice Berardinelli, 
e o JL já se lhe referiu, 
e antecipou várias 
páginas suas, na edição 
nº 1198, de 31/8/2016, 
com tema e capa a si 
dedicados. A notícia 
agora é que o volume 
será hoje, quarta, 24, 
às 17h., lançado em 

Lisboa, na Fundação Calouste 
Gulbenkian. Com a presença 
da grande animadora destas e 
muitas outras boas iniciativas, 
discípula e colega de D. 
Cleo, Gilda Santos, também 
organizadora e prefaciadora 
(com Paulo Motta Oliveira) 
do livro,  apresentado por Ivo 
Castro. Será ainda exibido o 
filme, de Marcio Debellian, 
O vento lá fora - Cleonice 
Berardinelli, Maria Bethânia e a 
poesia de Fernando Pessoa. J

¶ Portugal é o país convidado 
da 76.ª edição da Feira do Livro 
de Madrid, que decorre de 26 de 
maio a 11 de junho nos Jardins 
do Retiro (ver suplemento 
Camões). Encontros, 
debates, conferências e 
lançamentos compõem uma 
vasta programação em que 
participam nove escritores 
espanhóis, sete autores de 
países estrangeiros de língua 
portuguesa e 22 autores 
portugueses, entre os quais 
Afonso Cruz, João de Melo, 
Capicua, Pedro Mexia, Rui 
Cardoso Martins, Ana Luísa 
Amaral, Valter Hugo Mãe, 
Gonçalo M. Tavares e José Luís 
Peixoto. O filósofo e ensaísta 
Eduardo Lourenço fará a 
conferência de abertura daquele 
que é um dos mais importantes 

Portugal na Feira do Livro de Madrid

acontecimentos da indústria 
do livro a nível mundial, onde 

também marcarão presença o 
Presidente da República Marcelo 
Rebelo de Sousa, o rei Felipe VI 
e a rainha Letizia.

Uma das iniciativas em 
destaque é o encontro entre os 
escritores lusófonos Valter Hugo 
Mãe, Evanildo Bechara (Brasil), 
Ondjaki (Angola), Mbate Pedro 
(Moçambique), José Luís Tavares 
(Cabo Verde), Flaviano Mindela 
(Guiné-Bissau), Olinda Beja (S. 
Tomé e Príncipe) e Luís Cardoso 
(Timor-Leste), num programa 
que não se fica pela literatura, 
abrangendo propostas de 
cinema, música e ilustração. 

Já entre os dias 1 e 18 de 
junho, o Parque Eduardo VII 
recebe a 87.ª Feira do Livro de 
Lisboa (cuja programação não 
foi divulgada até à hora de fecho 
do JL). J

O livro sobre D. Cleo apresentado em Lisboa

 Uma fotografia inédita de Duke Ellington e Eusébio, 
de 1966, documentos sobre a relação com o Estado Novo, 
excertos de filmes nacionais dos anos 1920 e 1930 com 
apontamentos jazzísticos, o primeiro disco de músicos 
portugueses gravado, em 1957, uma gravação de uma jam 
session, na Faculdade de Ciências de Lisboa, nos anos 50, 
as baquetas que o baterista Jimmy Cobb, que fez parte da 
formação que gravou o histórico Kind of Blue, de Miles 
Davis, usou na última edição do Cascais Jazz, são algumas 
das peças surpreendentes que integram a exposição Txim, 
Txim, Txim, pó, pó, pó, pó: 100 anos de Jazz em Portugal, 
que se inaugura a 1 de junho, na Biblioteca Nacional.

A mostra, comissariada por João Moreira dos Santos, que 
há duas décadas investiga a história do jazz no nosso país, 
tendo já publicado sete livros, acompanha um século de 
receção desse género musical entre nós, desde os primórdios 
dessa presença e das primeiras alusões na imprensa, aos 
concertos e festivais, passando pelos clubes e pela edição 
discográfica, ou pelas ligações com figuras da cultura por-
tuguesa, como Ferreira de castro, Almada Negreiros, Stuart 
Carvalhais, Cottinelli Telmo, António Lopes Ribeiro ou 
Fernando Curado Ribeiro. Até 15 de setembro. J

Cem anos de jazz  
em Portugal na BN

Filmes portugueses 
em Cannes

 A longa-metragem A Fábrica do Nada, de Pedro Pinho, e 
as curtas Farpões, Baldios, de Marta Mateus, e Água Mole, 
de Laura Gonçalves e Xá (Alexandra Ramires), têm estreia 
mundial na Quinzena dos Realizadores de Cannes, um dos 
programas paralelos do festival, que decorre até ao próximo 
dia 28. O filme de Pedro Pinho, uma ficção sobre o valor do 
trabalho, a partir da peça de teatro homónima de Judith 
Herzberg, é exibido nos dias 25 e 26. Já as curtas - Farpões, 
Baldios, um filme entre o documentário e a ficção rodado 
no Alentejo; e Água Mole, uma animação, com recurso à 
técnica da gravura, sobre a desertificação do interior do país 
que junta entrevistas reais a uma narrativa ficcionada - são 
apresentadas numa sessão conjunta, a 26.

A presença portuguesa na 70.ª edição do certame 
inclui ainda a curta Coelho Mau, de Carlos Conceição, com 

interpretações de Carla 
Maciel, João Arrais, 
Júlia Palha e Matthieu 
Charneau, que se es-
treou, a 21, noutra sec-
ção paralela, a Semana 
da Crítica. J

Três “figuras” estão em destaque na capa desta edição do 
JL. Qualquer uma delas o poderia estar, justificadamente, 
sozinha. Mas o facto de na vigência desta edição ocorrer 
o que dá mais atualidade às respetivas matérias, ditou que 
assim fosse. De facto, já amanhã, 25, temos o concerto que 
assinala os 50 anos de carreira de Pedro Caldeira Cabral; 

na sexta, 26, Pilar del Río recebe em Madrid o Prémio (bienal) Luso-
Espanhol Arte e Cultura; e a 30 inaugura a exposição de Graça Morais 
em Paris. No que toca a Pilar, estão ainda a assinalar- se os dez anos da 
Fundação José Saramago, de que foi motor e constitui esteio: só o facto 
de ser uma "força da natureza”, incluindo na capacidade de iniciativa e 
mobilização, na devoção a Saramago e sua obra, explica que a FJS con-
siga ser o que é e fazer o que o faz. Podia, e gostaria, de falar mais sobre 
os três. Mas impõe-se-me também evocar aqui, pelas piores razões – a 
sua morte –, outras três raras personalidades, duas brasileiras e uma 
luso-brasileira. 

Começo por Antonio Candido (de Mello e Souza), falecido em São 
Paulo no dia 12, a dois meses de fazer 99 anos, que era um “expoente”, um 
nome cimeiro da cultura brasileira. E exemplo de vida - como universitá-
rio, professor (da USP) e cidadão. Entre a sua vasta e valiosa bibliografia, 
lembremos a monumental Formação da Literatura Brasileira e Literatura e 
sociedade, um marco no seu país e na nossa língua. Quando lhe foi atribuí-
do o Prémio Camões, em 1998, o JL dedicou-lhe a capa e um tema (nº 725, 
de 29/7/1998). Voltaremos àquele sobre o qual o grande Drummond escre-
veu: “Antonio Candido ou/ António lúcido, límpido,/ (…)/ Arguto, subtil 
António,/ a captar nos livros/ a inteligência e o sentimento das aventuras 
do espírito,/  ao mesmo tempo em que, no dia brasileiro,/ desdenha provar 
os frutos da árvore da opressão,/ e, fugindo ao séquito dos poderosos do 

mundo,/ acusa a transfiguração 
do homem em servil objeto do 
homem.”

Voltaremos também a 
Eduardo Portella, desaparecido 
no dia 2, no Rio de Janeiro, aos 
84 anos. Brilhante ensaísta, 
crítico, professor, conferencista, 
diretor, durante meio século, 
da revista Tempo Brasileiro, 
membro da Academia Brasileira 
de Letras, que aquando dos seus 
80 anos lhe dedicou uma série 
de eventos, pondo em destaque 
os múltiplos aspetos da sua obra 
e ação. Portella foi ministro da 

Educação no período final da ditadura, para se bater pela democracia – por 
isso o foi por pouco tempo…Foi? Ele cunhou então a frase que ficou famo-
sa: “Não sou ministro, estou ministro”… Trabalhou com os Presidentes 
JK e Sarney, foi secretário-geral adjunto da Unesco e presidente da sua 
Conferência Mundial (1997/99), bem como presidente da Fundação da 
Biblioteca Nacional do Brasil – altura em que, sempre leitor e amigo do JL, 
promoveu a sua presença em cerca de meia centena das principais bibio-
tecas brasileiras. Declarado ‘admirador da obra de Eduardo Lourenço foi 
Portella que, no júri do Prémio Camões de 1996, propôs lhe fosse atribuído 
– pela primeira vez a um não poeta ou ficcionista. 

O luso-brasileiro António Gomes da Costa (27/1/1934 – 8/5/2017). 
Natural da (também ‘minha') Póvoa de Varzim, com a qual nunca cortou 
as ligações, foi para o Rio com 18 anos. E ninguém fez mais do que ele, por 
mais tempo, pelos portugueses que ali se radicaram, e seus descendentes, 
pelas suas instituições, pela aproximação entre os dois países. Animou 
e presidiu longos ano a quase 'tudo', da congregadora Federação das 
Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras ao inigualável Real Gabinete 
Português de Leitura. Além de escrever, e muito, em múltiplos órgãos de 
comunicação, em defesa das suas “causas”. E só deixou toda essa ativida-
de - sem abandonar a militância -, há cerca de um ano, por força do can-
cro que acabou por o vitimar. Enfim, também a ele voltarei e voltaremos.

Figuras - presentes 
e ausentes

Ninguém fez mais do que 
A. Gomes da Costa pelos 
portugueses do Brasil e 
seus descendentes, pelas 
suas instituições, pela 
aproximação entre os 
dois países

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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Real. A sessão de abertura conta 
com a presença do ministro da 
Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

e  Sebastião  
da Gama 

 Os 70 anos da publicação de 
O Cabo da Boa Esperança são 
o pretexto para uma Jornada 
Internacional dedicada a Sebastião 
da Gama, no próximo dia 26, em 
Setúbal e Azeitão. Intervenções de 
António José Borges, Fátima Ribeiro 
de Medeiros, João Reis Ribeiro, 
Luciano Pereira,Manuela Cerejeira, 
Mariagrazia Russo, Miguel Real, 
Pedro Martins, Risoleta Pinto Pedro, 
Ruy Ventura, Sofia A. Carvalho e 
Viriato Soromenho-Marques. J

Colóquio sobre 
Raul Brandão...

 A obra de Raul Brandão é debatida 
em colóquio, dias 26 e 27, no Palácio 
de Seteais, em Sintra. Conferências 
de Anabela Galhardo Couto, Miguel 
Real, Joaquim Domingues, Ricardo 
António Alves, Rita Martins, Luísa 
Barahona Possolo, Rodrigo Sobral 
Cunha, José Manuel de Vasconcelos, 
Fernando António Baptista Pereira, 
Margarida Acciaiuoli, Vasco Rosa, 
Renato Epifânio, António Braz 
Teixeira, Maria Helena Serôdio, 
Samuel Dimas, Carlos J. F. Jorge, 
Elísio Gala, Edward Ayres de Abreu. 
Haverá ainda espaço para uma lei-
tura do autor de Húmus e uma visita 
aos Capuchos, guiada por Miguel 

 Mais de 30 autores de língua 
portuguesa vão estar presen-
te na VI Encontro de Escritores 
lusófonos que decorre dias 26 e 27, 
no Centro Cultural da Malaposta, 
em Odivelas Na primeira mesa,  
Ana Paula Laborinho (Instituto 
Camões), Paulo Pisco e Vítor 
Ramalho abordará o tema "A 
Língua Portuguesa no Mundo"; 
segue-se Germano Almeida, 
Izabelle Valladares e Nuno 
Gomes Garcia, a debater "Pelos 
Continentes da Escrita: Um mapa 
de memórias e de afetos, nesta 
língua que inventa o povo que 
fala"; Andréa Zamorano, Inês 
Lampreia, João Paulo Cuenca e 

Mbate Pedro vão tentar comple-
tar a frase "Julgo que me tornei 
escritor porque..."; e  António 
Tavares, João Tordo, Ondjaki e 
Orlando Piedade, "Quando se 
escreve a emoção faz-se pela 
palavra, mas…" No dia 27, "Há 
sempre um leitor a espreitar por 
cima do ombro", com João Nuno 
Azambuja, Lopito Feijóo e Marco 
Meireles; e ‘As Literaturas de 
Língua Portuguesa na Diáspora’ 
com Ana Paula Tavares, Isabel 
Mateus e Jorge Arrimar. Serão 
também apresentados os últimos 
livros de Amosse Mucavele, João 
Paulo Cuenca, Luís Tomóteo, entre 
outros. J

Encontro de escritores lusófonos

do, aglutinando todos os escritores 
africanos, para compensar o enorme 
atraso ocorrido nas sessões da manhã 
de sábado. Originalmente estava 
previsto um painel com africanos e 
portugueses.

De seguida, outro momento, com 
um painel de luxo: João de Melo, 
Laborinho Lúcio, Manuel Alberto 
Valente e José Viale Moutinho. Cada 
um falou das suas próprias viagens, 
ficando a ideia de que o tempo foi 
curto para as histórias que havia para 
contar. A geração mais nova sentou-
-se depois, dividida em dois painéis, 
um com os ficcionistas João Tordo, 
Joel Neto, Joana Bértholo e Maria João 
Cantinho; outro com os poetas Andrea 
Zamorano, Miguel Manso e Vasco 
Gato. Foi particularmente tocante o 
depoimento de João Tordo em que fa-
lou da sua gaguez (extremamente té-
nue) enquanto ponto fronteiriço para 
chegar aos outros. Maria do Rosário 
Pedreira, que se sentou, mais tarde, 

 “Para ser escritor na América Latina 
não é preciso ter imaginação, basta 
ter memória”, disse o brasileiro Eric 
Nepumeceno, jornalista, escritor e 
tradutor, uma das figuras em destaque 
no Festival Literário da Gardunha, 
que terminou no domingo, 21. Na 
sua mesa, onde esteve muito bem 
acompanhado por Helder Macedo 
e Ana Margarida de Carvalho, no 
Teatro Clube de Alpedrinha - a maior 
freguesia do município do Fundão - foi 
um dos pontos altos do festival, que 
leva a literatura para entre os montes. 
Divide-se, essencialmente, entre a 
antiga moagem do Fundão, há mais 
de uma década convertida em espaço 
cultural de excelência, e este teatro da 
terra que durante seis séculos foi sede 
de concelho, e por onde Saramago 
passou na sua Viagem a Portugal. A 
viagem foi o tema central do festival, 
mas o subtema a fronteira acabou por 
ganhar preponderância. O que até faz 
sentido atendendo à sua localização 
raiana. 

As fronteiras, claro, tornadas em 
teoria ou história pelos cerca de 30 
participantes, nem sempre foram 
as que geograficamente nos sepa-
ram, com ou sem muros, mas outras 
que se erguem e eventualmente se 
destroem. Fronteiras psicológicas, 
imaginárias, emocionais, temporais. 
Helder Macedo, com a sua sobriedade 
e sapiência, referiu-se à vida como 
o intervalo entre duas fronteiras. “O 
verdadeiro mistério é a vida, a morte 
não tem mistério nenhum”. Dando a 
perspetiva inversa da última viagem, 
da qual não há qualquer relato, de 
que falou, numa outra mesa, com 
Cristina Carvalho e Isabela Figueiredo. 
Eric Nepumoceno que se referiu à 
vida como uma viagem e se afirmou 
nómada, revelou o esforço de abolir 
fronteiras, acusando o Brasil de se co-

locar sempre fora da América Latina, 
quando obviamente lhe pertence. Um 
pouco como Portugal faz em relação à 
Europa. Ele que escreve para um jor-
nal mexicano e traduziu Cem Anos de 
Solidão, de Gabriel García Márquez (a 
que chamou grande reportagem), re-
clama a América Latina como um es-
paço vital e irmanado, ao qual o Brasil 
só pode pertencer. Inevitavelmente, 
falou de política e da sua cruzada an-
ti-Temer, a quem chama "o ilegítimo". 

De política também se falou no 
painel africano, composto por José 
Luís Mendonça, Amosse Mucavele, 
Lopito Feijó e Sandra Poulson, mode-
rado por Marta Lança, no qual temas 
da atualidade, de interesse comum, 
foram amplamente abordados, o que 
até motivou um desabado de Amosse: 
“Os outros poetas falam de questões 
estéticas, nós, os africanos, quan-
do somos convidados, só querem 
que falemos de questões políticas”. 
Na verdade o painel foi reorganiza-

com Aldina Duarte, João Morgado e 
Carlos Mendes de Sousa, e que se con-
fessou relativamente sedentária, sem 
o currículo andarilho da generalidade 
dos escritores em volta, abordou a 
fronteira também do ponto de vista 
etimológico. Inevitavelmente falou-se 
da arte da escrita de letras de canções, 
sobretudo a parceria tão profícua com 
Aldina Duarte.

Uma outra fadista esteve no 
Fundão. Cristina Branco sentou-se à 
mesa com Afonso Cruz (Nelson Motta 
afinal não veio). Ambos contaram a 
sua experiência de viajantes e, sobre-
tudo, salientaram a grande diferença 
entre as viagens lúdicas e as deslo-
cações relâmpago, a que escritores 
e artistas são obrigados, em que não 
têm tempo para conhecer mais das 
cidades do que o prédio em frente ao 
hotel.  Afonso Cruz, de resto, continua 
imparável, tendo estado no último 
mês em locais tão distantes como 
Hungria, Tunísia e Colômbia.

Os maiores viajantes, porém, 
estiveram logo na mesa de abertura e 
com estilos absolutamente antagóni-
cos. Tiago Salazar entrevistou Paulo 
Moura. Um escreve sobre o mundo cor 
de rosa de locais paradisíacos, o outro 
viaja para locais de guerra ou conflito 
iminente. Torna-se inevitavelmente 
mais fascinante ouvir o segundo. 

Além de se sentar à mesa para con-
versar sobre a sua arte, Cristina Branco 
esteve em palco, acompanhada pelo 
extraordinário trio de Mário Laginha, 
tendo como reportório nada mais nada 
menos do que o cancioneiro de Chico 
Buarque. Um espetáculo que lembra o 
tributo jazzístico que a cantora prestou 
a José Afonso e que nos convida 
também a saborear as palavras do 
grande artista brasileiro. Na véspera, 
apresentaram-se os Somersault, numa 
leitura musical do escritor da região 
Jorge Flores. E houve espaço ainda 
para o teatro, com Daqui Ninguém 
Entra, de Vasco Gato; e Nome: Natália, 
de Ana Paula Costa, com Maria Emília 
Castanheira. E ainda para a exposição 
e apresentação do magnífico livro 
Catorze histórias incríveis ou o fabuloso 
imaginário das lendas da Beira Baixa, 
da autoria de José Manuel Castanheira. 
J MANUEL HALPERN

Festival Literário do Fundão
Jogos com fronteiras

Teatro Clube de Alpedrinha (Da esq.ª para a dt.ª ) Luís Caetano (moderador), 
Eric Nepomuceno, Ana Margarida de Carvalho e Helder Macedo

 POESIA E CIÊNCIA, "Mundos que 

falam, mundos em movimento", amanhã, 

25, às 18 e 30, na Casa Fernando Pessoa, 

em Lisboa, última sessão do ciclo, com 

Boaventura de Sousa Santos e Irene 

Ramalho Santos, moderação de Ana Luísa 

Amaral

 PEDRO LETRIA inaugura a exposição 

Maskirovka no Círculo de Artes Plásticas de 

Coimbra no sábado, 27, às 18h. A exposição, 

composta por um filme e 25 fotografias, 

está patente até 22 de julho.

 MACBETH, de Shakespeare, emcenação 

de Nuno Carinhas, estreia a 1 de Junho, no 

Teatro Nacional S. João, Porto. Com João reis 

e Emília Silvestre. Até 22.

 JORGE MARTINS, Interferências, 

desenho e pintura, no Museu Arpad Szenes/

Vieira da Silva, Lisboa. Até 9 de Julho.

 

 MINA, espetáculo de teatro da Amarelo 

Silvestre, de 25 a 28, 21,30h, nas Minas da 

Urgeiriça, Canas de Senhorim. Conceção e 

encenação de Fernando Giestas e Rafaela 

Santos, dramaturgia Jorge Palinhos.

 DE MARIA LUÍSA HORTA, Viver a 

Arte, Arte de Viver (poesia e pintura), lança-

mento amanhã, 25, às 18 e 30, na Bibioteca 

do Museu Nacional do Desporto, no Palácio 

Foz, em Lisboa.

 

 O NOSSO DESPORTO PREFERI-
DO - FUTURO DISTANTE, encenação 

e dramaturgia de Gonçalo Waddington, 

até 28, no Teatro Carlos Alberto, Porto. 

Interpretação de Carla Maciel, Carla Bolito, 

Tiago Lima, Vânia Rovisco, além do próprio 

ator e encenador..

 

 CRIME E CASTIGO, uma criação do 

Coletivo Rabbit Hole, estreia, amanhã, 25, 

21,30h, no espaço Gaivotas 6, Lisboa. Em 

cena dois performers: Mafalda Miranda 

Jacinto e João Estevens.

 

 LAVRAR O MAR, Festival de Artes 

Performativas, em Aljezur e Monchique, 

de 25 a 27. Projeto de Madalena Vitorino e 

Giacomo Scalisi.

 

 LUÍSA SOBRAL em concerto no Teatro 

Municipal Joaquim Benite, Almada, a 27, 

21,30h. Apresenta último albúm,Luísa, 

lançado no final de 2016.

 

 NÃO DÁ TRABALHO NENHUM, do 

Teatro Experimental do Porto (TEP), a 26 e 

27, às 21,30h, no Teatro Sá de Miranda, em 

Viana do Castelo. Co-criação de J. M. Mota, 

Inês Pereira, R. P. Coelho e Gonçalo Amorim, 

que também encena.

 

 X ENCONTRO DE MARIONETAS 

de Montemor-o-Novo começa hoje, 24, e 

prolonga-se até 3 de junho, com companhias 

portuguesas e estrangeiras.

 

 ROGÉRIO TIMÓTEO, Esculturas na 

cidade, exposição individual em Portalegre. 

Até 15 de Setembro. 

›  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 19/05/17   17:08
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Baptista-Bastos 
(1934-2017)

 Sempre zurziu os que acu-
sava de não serem jornalistas 
mas "simpatizantes", da mesma 
maneira que saudava, alto e bom 
som, um camarada de ofício com 
o seu característico “oh, grande 
figura”!. Foi um nome destacada 
do jornalismo português, um 
repórter dos antigos - mas tam-
bém cronista, crítico de cinema, 
etc. - com mais de seis décadas 
no ativo, sem perder a paixão 
pela profissão, pela cultura e pela 
literatura. Autor de duas dezenas 
de livros, o seu primeiro roman-
ce, O secreto adeus, publicado em 
1963, quando já era um jornalista 
conhecido, teve logo bastan-
te repercussão. Era Armando 
Baptista-Bastos, ou simplesmente 
o “BB”, como muitas vezes o cha-
mavam, e morreu no passado dia 
9, em Lisboa. Tinha 83 anos.

Nascido na Ajuda, em Lisboa, 
em 1934, estudou na Escola 
António Arroio e no Liceu 
Francês. Começou no jornalis-
mo aos 19 anos, tendo passado 
por muitos jornais e revis-
tas: O Século, Século Ilustrado, 
República, Diário Popular, onde 
foi redator longo tempo, o 
diário, Diário Económico, Jornal 
do Fundão, Público, Sábado ou 
Expresso (nestes, como numa 
fase do JL, como colaborador); 
nos últimos anos no Diário de 
Notícias, Correio da Manhã e 
Jornal de Negócios. Também co-
laborou em programas de rádio e 
de televisão, na SIC. De esquerda, 
bateu-se contra a ditadura e pela 
liberdade.

Entre os seus títulos, desta-
cam-se As palavras dos outros, 
Um homem parado no inverno, 
Elegia para um caixão vazio, 
Viagem de um pai e de um filho pe-
las ruas da amargura, No Interior 
da Tua Ausência, As bicicletas em 
setembro. Foi distinguido com al-
guns prémios e estava a escrever 
as suas memórias.J

cursos, exposições, conferências, 
mesas-redondas, recitais, digitaliza-
ção de segmentos do acervo, projetos 
de pesquisa... Destes, “O Real em 
Revista”, desenvolvido em 2014-5, 
trouxe visibilidade e reconhecimento 
inéditos ao Real Gabinete. Tudo isto 
sob as indispensáveis bençãos do 
presidente António Gomes da Costa, 
que, ao apostar na inovação, apostou 
na continuidade de seus ideais. 

Deixou-nos às vésperas de festejar-
mos os 180 anos da Casa. Mas, o brilho 
amoroso de seus olhos, que iluminou 
tudo o que as belas paredes neomanue-
linas abrigam, ficou entre nós. E con-
tinua a reverberar nos olhos dos jovens 
pesquisadores que se deslumbram com 
o que aí descobrem, propõem novas 
ações e levam o facho adiante. J

 Melhor do que eu, de António 
Gomes da Costa, outros saberão 
louvar a personalidade ímpar, a quem 
a vasta comunidade portuguesa e lu-
so-descendente do Brasil muito deve, 
por suas multímodas ações, anos a 
fio. Incapaz de voos tão amplos, limi-
to-me a evocá-lo no espaço em que 
mais convivemos: o Real Gabinete 
Português de Leitura. 

Ignoro se dele teria partido a indi-
cação de meu nome para o “Conselho 
Deliberativo” da casa, em 1985, ainda 
sob a presidência de António Rodrigues 
Tavares, por ser uma das professo-
ras a integrar e idealizar cursos de 
Literatura Portuguesa, no “Centro de 
Estudos”, que ele aí criara em 1959. 
Nessas assembléias – onde eu era uma 
das pouquíssimas mulheres, e a mais 
jovem – começou nosso diálogo, algo 
cerimonioso, de parte a parte. Diálogo 
que, nesse diapasão, dificilmente me 
permitiria antever o que me disse com 
voz imperativa, numa tarde de 1992, 
quando, incauta, me desloquei ao 
Gabinete para a posse da nova dire-
toria, que ele encabeçava: “A senhora 
está na nossa equipe”. Perplexa, titu-
beei um “obrigada... por me avisar”.  

Como membro da “equipe”, 
inúmeras vezes pude captar o brilho 
amoroso em seus olhos e suas pala-
vras quando o Gabinete de alguma 
forma era enaltecido, ou, ao contrá-
rio, quando precisava ser defendido, 
quer de percalços materiais, quer de 
ataques maledicentes. Esse brilho 
único, somado às mãos de artista que 
escreviam lindamente, incorporou-se 
à sólida imagem de rara grandeza que 
lhe descobri, e que jamais se desfez. 

Não faltaram embates em tão longo 
convívio. Porém, a segurança recíproca 
de que, apesar dos desacordos, ambos 
queríamos o melhor para a “nossa” casa 

logo nos levava a içar a bandeira branca 
e retomar o caminho lado a lado. 

Mais numerosas do que as relu-
tâncias foram as aquiescências, e, 
graças a estas, foi possível reformular a 
revista Convergência Lusíada, que, no 
ano 2000, ganhou elogiado número 
especial, sob o título Brasil e Portugal – 
quinhentos anos de enlaces e desenlaces, 
cujos mil exemplares rápido se esgo-
taram e hoje é raridade bibliográfica. 
Rebento da revista é o PPLB-Polo de 
Pesquisas Luso-brasileiras, criado em 
2001, que se tornou o dinâmico braço 
executivo do “Centro de Estudos”. 
Com um dedicado grupo de docen-
tes e investigadores, alguns bem 
jovens, vem gerenciando, de modo 
sistemático e contínuo, publicações, 
colóquios internacionais, seminários, 

António Gomes da Costa
O ‘perfeito’ luso-brasileiro

António Gomes da Costa (em cima), Eduardo Portela (esqª) e Antonio Candido: 
no Brasil, três perdas da cultura de língua portuguesa

 As duas primeiras semanas de maio 
foram funestas para a cultura brasi-
leira e de língua portuguesa, e para 
a luta pela nossa presença no Brasil. 
Porque nelas desapareceram três vul-
tos muito destacados, nessas várias 
vertentes. A saber: no dia, 2 o bri-
lhante académico Eduardo Portella; 
no dia 8, António Gomes da Costa 
(AGC); no dia 12, Antonio Candido, o 
mestre intelectual, quase centenário, 
que todos admiravam, nos mais va-
riados setores (para dar só o exemplo 
de dois anteriores Presidentes do 
Brasil, era uma das referências de 
Fernando Henrique Cardoso, de que 
foi prof., e de Lula da Silva, sendo 
aliás um dos fundadores do PT), e ao 
qual foi atribuído o Prémio Camões, 
em 1998 (ver referência, aos três, no 
comentário de JCV, na p. 3). 

Desejávamos, nesta edição, a 
todos evocar devidamente, o que 
por insuperáveis razões, sobretudo 
de espaço, não se torna possível. 
Assim, fica para o próximo nº, no qual 
publicaremos nomeadamente um 
testemunho de Guilherme d'Oliveira 
Martins sobre Antonio Candido. E, 
agora, recorda-se apenas Gomes 
da Costa, através dos testemunhos 
de Gilda Santos, a prestigiosa profª 
da Univeridade Federal do Rio 
de Janeiro, discípula de Cleonice 
Berardinelli, que dirigiu vários 
projetos no Real Gabinete Português 
de Leitura, de que é vice-presidente, 
e de Francisco Seixas da Costa, ex 
embaixador de Portugal no Brasil, 
tendo de ficar para a próxima edição 
o de João Pedro Garcia, antigo diretor 
do Serviço Internacional da Fundação 
Gulbenkian.  

Sublinhe-se que AGC, nascido na 
Póvoa de Varzim, em 1934, aí e no 
Porto estudou, concluindo o Curso 
Comercial. Aos 18 anos foi, com a 
família, para o Rio de Janeiro, onde se 
licenciou em Economia e Direito, ten-
do sido, mais tarde, diretor e adminis-
trador do Banco Itaú e passando a ter 
dupla nacionalidade. Desde cedo, co-
meçou a participar ativamente na na 
vida de numerosas instituições, tendo 
sido presidente de algumas das mais 
relevantes: Real Gabinete Português 
de Leitura; Federação das Associações 
Portuguesas e Luso-Brasileiras; Real 
e Benemérita Sociedade Portuguesa 
Caixa de Socorros D. Pedro V; Real 
Sociedade Clube Ginástico Português 
e da Fundação Portugal – além de 
secretário-Geral da Fundação-
Cultural Brasil-Portugal. Dirigiu um 
jornal e escreveu em muitos outros, 
além de estar ainda ligado a outras 
instituições histórica e culturais. Pela 
sua atividade foi distinguido com 
várias condecorações portuguesas e 
brasileiras – tendo, aliás, o Presidente 
da República e o ministro da Cultura 
portugueses lamentado a sua morte e 
posto em relevo a sua ação. 

Gilda SantoS

 A morte de António Gomes da Costa (AGC) deixa 
um grande vazio no seio da Comunidade Luso-
Brasileira. Desaparece alguém que, num tempo 
nem sempre fácil para a afirmação de Portugal e 
dos seus valores no Brasil, soube em permanência, 
com empenho, determinação e até uma saudável 
teimosia, pugnar pelos interesses a que dedicou 
parte da sua vida.

 Na história da comunidade luso-brasileira, 
poucas pessoas podem ombrear com ele na sua 
devoção à tarefa de proteger o bom nome dos 
portugueses, a dignidade da nossa História, a 
promoção da amizade entre os dois povos. Fê-lo 
através da sua intervenção cívica, da sua palavra 

na imprensa, da sua ação de acompanhamento, 
de direção e coordenação dessa notável rede de 
instituições, que em tempos foram geradas pelos 
portugueses no Brasil, fantásticos exemplos de 
realizações de que todos temos obrigação de nos 
orgulhar. Uma obra que é pena que não seja mais 
conhecida do que é, tanto por portugueses como 
por brasileiros.

Quando cheguei ao Brasil, em 2005, para as-
sumir as funções de novo embaixador português, 
AGC sabia que tinha à sua frente alguém de quem 
estava bastante distante, no plano das ideias po-
líticas. Devo-lhe uma palavra de reconhecimento e 
muito respeito. Sabendo quem eu era, conhecendo 

as minhas ideias e as nossas diferenças, soube, 
com grande inteligência, desenhar um terreno 
de integração do novo embaixador em setores da 
comunidade onde figuravam muitas idiossincrasias, 
num entendimento subliminar onde prevaleceu 
sempre o muito que nos unia - o interesse de elevar 
o nome de Portugal e da dignidade da comunidade 
luso-brasileira. 

Recordo os muitos momentos gratificantes 
que passei nessa segunda “embaixada” portu-
guesa que é o Real Gabinete Português de Leitura 
do Rio de Janeiro, ao lado de António Gomes da 
Costa, que aí foi por muitos anos a figura referen-
cial. Em todas as ocasiões em que procurei o seu 
apoio para iniciativas em que o seu auxílio podia 
ser necessário, obtive sempre a sua imediata 
atenção desinteressada - ou melhor, sempre in-
teressada em contribuir para tudo o que pudesse 
ser útil à promoção dos valores portugueses no 
Brasil. J FRANCISCO SEIXAS DA COSTA

Teimar por Portugal
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Samuel Úria, Márcia, Rita Redshoes, 
Nuno Gonçalves ou Celina da Piedade. 
Houve uma promoção da diversidade, 
com músicos já com estatuto reconhe-
cido. A partir daí foi feito um trabalho 
com as redes sociais, no sentido em 
que o festival não se esgota nas can-
ções cantadas, há uma história à volta 
daquele conjunto de músicos. 

 E o improvável aconteceu... Pela 
primeira vez na sua história, Portugal 
ganhou o festival da Eurovisão, com 
a canção Amar pelos Dois, de Luísa 
Sobral, interpretada pelo seu irmão 
Salvador. Uma balada cantada em 
português, com trejeitos jazzísticos, 
e despojada do fogo de artifício que 
caracterizava muitas das canções con-
correntes. Uma vitória do bom gosto e 
do talento dos irmãos Sobral, que só foi 
possível graças à forma como a direção 
da RTP, e a su administração, em parti-
cular Nuno Artur Silva, souberam rein-
ventar o Festival da Canção, mudando 
o formato, confiando a composição 
dos temas em concurso a reconhecidos 
'compositores' da nossa música pop. O 
JL falou com Nuno Artur Silva sobre a 
ousadia do caminho para Kiev e publi-
ca uma crónica de João Carlos Callixto, 
investigador musical, membro do Júri 
do Festival RTP da Canção 2017 e um 
dos maiores especialistas em música 
pop-rock portuguesa.

JL: O sucesso de Portugal na Eurovisão 
partiu de uma mudança de formato do 
festival nacional da canção. Como foi 
feita essa aposta?
Nuno Artur Silva: Antes de mais, 
gostava de dizer que estou a falar 
como administrador e nós apenas 
lançamos as linhas estratégicas, a 
aposta é da direção de programas da 
RTP 1. A aposta insere-se naquilo 
que tem sido o nosso discurso de 
promoção da qualidade e da diversi-
dade. A marca Festival da Canção é 
das mais fortes da RTP.  Mas estava a 
precisar de uma reformatação por-
que perdera a capacidade para atrair 

os melhores valores do momento. 
Assim, começámos por fazer uma 
pausa para pensar. 

Por isso é que, no ano passado, 
nem sequer houve festival... A que 
conclusão chegaram?
Antigamente, concorriam ao festival 
da canção os melhores autores da 
música pop, que na altura se chama-
va ligeira. Quisemos voltar a fazer o 
mesmo, com as novas gerações. Para 
isso, socorremo-nos de interlocuto-
res, pessoas que têm sido promotoras 
da música pop, nomeadamente o 
Henrique Amaro e o Nuno Galopim. 
E foi assim que conseguimos reu-
nir compositores tão diversos como 

E também uma escolha criteriosa do 
júri...
Sim, feito de pessoas com grande 
ligação à música. Mas não tirámos o 
voto popular... Enfim, por cima dis-
to aconteceu aparecer uma canção 
com uma compositora e um inter-
prete absolutamente excecionais. 
Com a capacidade de fazer aquela 
coisa rara e maravilhosa de tornar a 
qualidade popular. A partir daqui, 
não foi só ganhar, mas ganhar da 
maneira certa. Fazendo sempre a 
ressalva de que quem ganhou foi o 
Salvador e a Luísa. A vitória é deles. 
O que nos dá ânimo é eles terem 
nascido de uma reformulação do 
festival, que foi validada com esta 
vitória.

Mas o trabalho da RTP na defesa 
da canção portuguesa também foi 
assinalável.
Fomos absolutamente intransigen-
tes na defesa da especificidade das 
canções. O modelo foi convidar os 
compositores. A partir daí cabia à RTP 
encontrar a linguagem audiovisual 
para promover cada canção. Foi um 
trabalho interno. Os videoclipes, o 
trabalho de bastidores, etc…

E no Eurofestival?
Explicámos à organização que a nossa 
canção era especial, e que, por isso, 
não queríamos todo aquele fogo de ar-
tifício. Queríamos que a canção vales-
se por si. Foi ótimo ver que a organi-
zação respeitou totalmente e deu-nos 
um pequeno palco ali no meio. 

Descobriu-se agora que os outros 
países que continuam a dar extrema 
importância ao festival, nós é que já 
não ligávamos muito...
É, provavelmente, o maior acon-
tecimento da indústria televisiva 
europeia. É definitivamente o mais 
agregador. Concorrem à Eurovisão 
países que estão em guerra. Há uma 
mobilização de vários tipos de comu-
nidade. O festival tem sido a montra 

Nuno Artur Silva
O (en)canto do ‘cisne negro’

Luísa e Salvador Sobral na Eurovisão 
(em cima); Nuno Artur Silva (à dt.ª)

de uma série de causas. E, do ponto de 
vista técnico, é onde se experimenta 
tecnologia de ponta em termos de 
televisão. 

Regra geral, os países continuam a 
apostar nesse fogo de artifício. Esta 
vitória marca a diferença?
Sim, os especialistas no festival dizem 
que este tem ciclos. A vitória do 
Salvador poderá significar o início de 
um novo ciclo, em que se volta a ligar 
mais à música.

À parte disso, é motivo de grande 
orgulho cantar-se em português…
Não impusemos isso como regra no 
festival nacional. A maioria cantou em 
português e a canção que ganhou é 
em português. Claro que isso tornou a 
vitória ainda mais extraordinária. Era 
um cisne negro, uma música contrária 
ao tradicional formato, que acabou por 
se revelar vencedora. A improbabili-
dade que se torna provável.

De que forma a organização 
portuguesa do festival pode contribuir 
para abrir esse novo ciclo, dando-lhe 
maior qualidade musical?
O festival da Eurovisão tem um 
formato muito estabelecido, com um 
caderno de encargos fixo. Por isso 
teremos de ver o que poderemos fazer 
de diferente dentro da curta margem 
de manobra que nos é dada. Ainda não 
podemos adiantar nada, é muito cedo. 
Mas sabemos que para o ano teremos 
um grande acontecimento televisivo, 
o equivalente para a música pop a 
organizar um europeu de futebol.

Como esta vitória se enquadra na 
estratégia geral da RTP?
É uma vitória artística dos músicos. 
Mas, ao mesmo tempo, acaba por dar 
alento a todos aqueles que na RTP de-
fendem uma aposta na qualidade e na 
diversidade em todas as áreas, desde a 
ficção portuguesa à informação. Esta 
vitória é um sinal de que estamos no 
caminho certo.  J MANUEL HALPERN

 De certeza que ganhámos a Eurovisão? Não 
será uma ilusão coletiva, um encantamento em 
que queremos acreditar por termos o improvável 
recorde de sermos o país com maior número de 
participações no certame sem nunca até agora 
ter chegado ao topo? Por estranho que possa pa-
recer a pelo menos três gerações de melómanos, 
que se habituaram a um desaire mais ou menos 
regular no evento, este ano Portugal sagrou-
-se mesmo vencedor no Festival Eurovisão da 
Canção. O tal recorde, que detínhamos desde 
1964, ano em que a “Oração”, por António 
Calvário, nos representou, passou assim para o 
“colo” de Malta, que participa desde 1971 e que 
aguarda agora pela chegada do seu Salvador. 
Falando ainda em números, é curioso que nas 
nossas 48 canções concorrentes ao longo do 
tempo tenhamos uma “preferência” por uma 
classificação na final: o 13º lugar, que obtivemos 
por seis vezes, incluindo a já referida “Oração” 

e as duas participações seguintes, “Sol de 
Inverno” (1965, por Simone de Oliveira) e “Ele 
e Ela” (1966, por Madalena Iglésias). Também 
estes, tal como todos os outros vencedores e 
demais concorrentes do Festival RTP da Canção, 
estão hoje de Parabéns.

Mas, se o momento é de celebração, aten-
temos nos nomes que construíram esta vitória 
em 2017. Desde logo, temos Salvador Sobral, 
cantor que se estreou nos discos em 2016 com 
Excuse Me; a sua irmã, Luísa Sobral, letrista e 
compositora da música, com obra publicada 
e reconhecida publicamente desde 2011; o 
arranjador e pianista, Luís Figueiredo, que tem 
trabalhado com nomes como Ana Bacalhau, 
Cristina Branco ou Sofia Vitória; e o Quarteto 
Arabesco (com o ucraniano Denys Stetsenko 
e Raquel Cravino nos violinos, Lúcio Studer 
na viola e Ana Raquel Pinheiro no violoncelo), 
complementado pelo inglês Duncan Fox no 
contrabaixo. Ou seja, numa simples e inspirada 
canção de amor vemos reunidos muitos dos 
elementos que fizeram desde sempre o melhor 

da nossa Música: formação específica na área, 
hoje a nível superior e cada vez mais descen-
tralizada; estrangeiros que, amando este país, 
por cá se fixaram e se sentem já também portu-
gueses; e géneros musicais cruzados, desde as 
tradições populares ao jazz e à música erudita, 
passando pela escola rock.

E foi quando o melhor de vários mundos se 
uniu que nasceu uma canção que tinha tudo 
para se destacar na Eurovisão, começando 
pelas circunstâncias que lhe deram origem: a 
conceção do Festival da Canção, no seio da RTP, 
que assumiu desde o início o desejo de ir bem 
mais além dos caminhos já trilhados e que en-
volveu de forma única uma série de profissio-
nais do meio. Vistas as coisas com a segurança 
deste distanciamento, “Amar pelos Dois” só 
poderia ter ficado em dois lugares em Kiev – o 
primeiro ou o último. Não porque todas as ou-
tras canções fossem melhores ou piores: apenas 
porque as ondas de verdadeira paixão causadas 
pela criação de Luísa Sobral desde a 1ª semifinal 
do Festival RTP da Canção - a nível europeu e 
não só – foram de tal ordem que cedo se perce-
beu que se estava perante algo que poderia sig-
nificar uma mudança de paradigma tanto mais 
elevada quanto maior fosse a classificação. E 
essa mudança vai acontecer, sem artifícios nem 

outros engenhos. Não excluindo ninguém, mas 
antes incluindo, como o melhor da História 
deste país sempre mostrou.

Para nós, portugueses, esta é mais uma 
confirmação do excelente momento por que a 
nossa Música passa. Se há 37 anos se falou em 
“boom”, quando o rock e a indústria musical 
se enamoraram de forma decisiva e transfor-
maram a paisagem sonora do país, hoje temos 
música erudita, folk, jazz ou rock a ombrear 
em termos de qualidade técnica com o que de 
melhor chega do estrangeiro – e temos, claro, 
o nosso fado tão único e que desde os tem-
pos já recuados de Ercília Costa e de Amália 
Rodrigues conquistou e conquistará públicos 
em todo o mundo, para além do largo caldeirão 
daquilo a que se convencionou chamar “música 
pop”, e em que, conforme as necessidades do 
momento e do escriba, podem praticamente 
caber todas as designações referidas atrás. Por 
tudo isto, a vitória de “Amar pelos Dois” na 
Eurovisão trouxe, sem dúvida, uma fé renovada 
no melhor que a Música sempre teve para nos 
dar: a capacidade de nos emocionar e de nos 
tornar melhores seres humanos, unindo-nos 
e respeitando-nos mutuamente nas nossas 
diferenças. O melhor de Nós está sempre para 
chegar. J

Salvar a Música?
João Carlos Callixto
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Com o romance de estreia, As Primeiras Coisas, fez render leitores e crítica e arrecadou cinco 
prémios, um deles o José Saramago. Não foi sorte de principiante. Três anos depois, Hoje Estarás 
Comigo no Paraíso vem confirmar o fôlego narrativo de Bruno Vieira Amaral, 38 anos, um dos 
mais estimulantes escritores portugueses da atualidade. Ao JL, fala do novo romance, sobre o qual 
publicamos a crítica de Miguel Real

Bruno Vieira Amaral
O realismo subjetivo

j
Já houve quem dissesse que veio pôr 
a ‘margem sul’ no mapa da literatura 
portuguesa, mas a questão não é, para 
Bruno Vieira Amaral territorial, nem 
programática. Escreve sobre o que 
conhece e a partir da sua experiência. 
A sua escrita conjuga-se, de resto, na 
primeira pessoa, com um lastro auto-
biográfico, de permeio com a ficção, 
como acontece com alguns dos mais 
apaixonantes escritores contemporâ-
neos. Talvez porque há no mundo uma 
“fome de realidade”, diz ele. O seu 
realismo é “subjetivo”.

Bruno Vieira Amaral nasceu em 
1978, e cresceu no Vale da Amoreira, 
no bairro do Fundo de Fomento, lugar 
que transpôs ficcionalmente para 
o Bairro Amélia, ‘protagonista’ do 
romance com que se estreou, em 2013, 
As Primeiras Coisas, distinguido com 
vários prémios, entre eles o Pen Clube 
de Narrativa, o Fernando Namora e o 
José Saramago. Licenciado em História 
Moderna e Contemporânea no ISCTE, 
trabalhou num call center ou no grupo 
editorial Bertrand Círculo, criou um 
blogue literário, onde escreveu sobre 
livros, tal como, mais tarde, na revista 
Ler - atualmente é colaborador no 
Observador -, num caminho lento 
mas determinado, sempre apontado à 
literatura. Crítico, tradutor e ensaísta, 
publicaria antes de tudo Guia para 50 
Personagens da Ficção Portuguesa, e 
recentemente, Aleluia!, sobre religiões 
minoritárias. 

No segundo romance, Hoje Estarás 
Comigo no Paraíso (edição Quetzal, 367 
pp, 17,70 euros), agora nas livrarias, 
regressa ao seu bairro e a uma das 
personagens que já figurava na galeria 
de As Primeiras Coisas, João Jorge, um 
primo, de que guardava apenas uma 
vaga lembrança, que foi brutalmente 
assassinado em 1985. O livro nasce da 
“obsessão” com essa morte esquecida e 
levou-o a uma investigação quase dete-
tivesca, que se tornou matéria literária.

Porém, ao ‘exumar‘ litera-
riamente esse cadáver, resgatou 
também a sua infância e a violência 
obscura, o silêncio, a memória de 
um tempo. E esse é o trabalho da 
literatura que o escritor entende 
como uma “arqueologia” ou como 
“escavar” no real para reconstituir a 
“verdade”.
 
Jornal de Letras: A sua ‘obsessão’ 
com a morte violenta de João Jorge 
teve sempre associada uma ‘pulsão’ 
literária?
Bruno Vieira Amaral: Sim, comecei a 
investigar já a pensar escrever um livro 
sobre aquela história. De início, pensei 
que seria de não-ficção a partir do 
que fui falando com pessoas da família 
sobre a ideia que teriam sobre esses 
acontecimentos.

O que o interessava nessa história?
Saber mesmo o que tinha acontecido. 
E afastar-me por outro lado do ro-
mance, já que tinha acabado de escre-
ver As Primeiras Coisas, embora ainda 
não o tivesse publicado. Havia duas 
coisas, para mim, muito intrigantes.
 
Sobre o crime?
Sim, uma muito pessoal, o facto de 
não ter memória de ter estado com o 
João Jorge. E em que circunstâncias 
tinha sido morto. Na altura circulou 
a versão que naquela noite teria ido 
roubar porcos e fora apanhado no 
confronto. Mas eu queria tirar tudo a 
limpo e saber se o homicida tinha sido 
julgado. Porque ninguém me sabia 
dizer ao certo o que sucedera. E tinha 
a intenção de escrever talvez uma 
reportagem longa.

Porquê?
Precisava da liberdade do romance, 
ainda que mantivesse um registo lite-
rário próximo da reportagem. Aliás, 
havia aspetos, personagens, a que 
dificilmente conseguiria chegar. Nem 
sabia se realmente queria falar com 
elas ou ir atrás de sugestões que se re-
velassem apenas obstáculos. Comecei 
a imaginar situações e as conjeturas 
tornaram-se mais aliciantes. De resto, 
seriam sempre factos vistos já 30 anos 
depois, construções da memória, tal-
vez já mesmo factos alternativos…
 
ENTRELAÇAR FACTOS E 
INVENÇÕES
A narrativa de Hoje Estarás Comigo 
no Paraíso corre sempre nessa linha 
fronteiriça entre a memória e a 
fatualidade.
Nas dificuldades e exigências da es-
crita, há sempre um lado de deleite e, 
neste livro, encontrei-o precisamente 
nessa fronteira entre a realidade e a 
ficção, dando-me também a liberdade 
de inventar. Até aconteceu que uma 
das pessoas que apresentou o livro 
falou de uma característica do avô do 
narrador, comparando-a com a do seu 
próprio avô. E na verdade é inventada. 
A minha personagem é em grande 
medida o meu avô, só que acrescentei 
alterações que se revelaram completa-
mente verosímeis. Esse entrelaçar de 
factos com invenções é muito alician-
te. Nem sei se conseguiria ter escrito 
apenas uma reportagem sobre o caso.
 
Os factos não o satisfariam?
Não quis ficar preso a eles e que 
determinassem o rumo da história. Os 
factos foram assim o ponto de partida, 
mas o ponto de chegada é o romance.
 
A pretexto desse crime, não quis 
resgatar ao esquecimento a sua 
infância, um tempo?
Comecei a escrever sobre a minha 
infância, as amizades e persona-
gens desse tempo, porque havia esse 
facto primordial de não ter nenhuma 
memória do João Jorge sobre a qual 
pudesse falar. Por isso, fui procurar 
quem era, quando ele morreu. Quando 
o comecei a explorar, surgiram muitas 
histórias e percebi que era uma das 
vias a seguir no livro. Tornou-se 
mesmo o caminho principal na 
primeira parte. É como se eu e o João 
Jorge tivéssemos duas vidas paralelas 
que só se cruzaram no momento em 
que ele morreu. E recordava-me do 
meu sétimo aniversário e da autópsia 
ao João Jorge ter sido feita dois dias 
depois. Apeteceu-me olhar aquele 
universo em que vivíamos, apesar de 
estarmos na verdade em dois mundos. 
Mas também na recuperação da 
infância, introduzi histórias inspiradas 
em factos e outras completamente 
inventadas, mas que achei que faziam 
sentido.
 
FOME DE REALIDADE
Apesar dessas efabulações, há um for-
te pendor autobiográfico no romance. 
Foi um risco que quis correr escreven-
do na primeira pessoa, como já tinha 
feito em As Primeiras Coisas?
Claro que há obstáculos, mesmo do 
ponto de vista da construção narrati-
va. Por exemplo, não posso falar pelas 

A literatura não é um 
desabafo. Às vezes, é 
mesmo preciso segurar 
a mão, ao narrar na 
primeira pessoa

“
Bruno vieira Amaral “Escrevemos sempre sobre as nossas obsessões. No romance, isso é mesmo fulcral”

Maria Leonor nunes

Quando se impôs o romance?
Logo numa fase inicial, quando 
descobri e li a notícia que tinha 
saído no jornal O Crime e en-
contrei o processo. Percebi que 
alguns factos abriam caminhos 
que só poderia explorar através 
da ficção.
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personagens, entrar nas suas cabeças 
e dizer o que estão a pensar. Tive que 
encontrar alternativas, reconstituindo 
de fora certos episódios, como faço a 
dada altura com João Jorge. Mas sem 
nunca quebrar o acordo tácito com o 
leitor e sem pôr em causa a credibi-
lidade do romance. Nesse sentido, 
escrever na primeira pessoa é também 
uma limitação. Ao tomar essa decisão, 
perco instrumentos narrativos. Mas a 
opção faz parte do processo da escrita. 
E há riscos.
 
Também de demasiada exposição?
Sim. E de facilitismo na própria es-
crita, de resvalar para um intimismo 
pegajoso. Escrever na primeira pessoa 
sobre coisas que são importantes e 
poderosas na experiência pessoal pode 
empolgar-nos e levar-nos a perder a 
noção que não estamos a desabafar. 
A literatura não é um desabafo. Quis 
evitar isso e, às vezes, é mesmo preciso 
segurar a mão, ao narrar na primeira 
pessoa.
 
Curiosamente, o registo autobiográfico 
tem conquistado os leitores em todo o 
mundo, com verdadeiros fenómenos 
literários. Tem que ver com o espírito 
do tempo que vivemos?
Tem, sim. Desde logo, porque são 
romances escritos neste tempo. Mas 
prende-se com um contexto cultural 
mais amplo e mesmo com o próprio 
meio literário, mais circunscrito. Se 
pensarmos na História da Literatura, 
no romance do séc. XIX, raramen-
te temos o narrador na primeira 
pessoa. E mesmo assim sendo, tudo é 
ficcional, nada próximo do que hoje 
se chama autoficção ou do romance 
autobiográfico. Mas havia uma auto-
ridade da narração na terceira pessoa 
que hoje já não existe.
 
Em que sentido?
Tudo isto tem a ver com as tais 
convenções literárias. Ver tudo da 
perspetiva de Deus, de um narrador 
que sabe tudo, já não é convincente. 
O próprio contexto cultural pode 
propiciar que essas convenções este-
jam mais ou menos em voga. Quando 
temos em geral uma crise da autori-
dade a nível global, isso vai refletir-se 
no narrador. O Sebald recusava esse 
ponto de vista omnisciente e queria 
assumir a subjetividade na narração. 
E creio que é isso que leva tantos 
autores desde o Javier Cercas ao 
Juan Gabriel Vásquez, passando pela 
Elena Ferrante, a escreverem as suas 
narrativas na primeira pessoa. E em 
termos puramente literários, penso 
que é mais honesto assumir desde 
logo um ponto de vista subjetivo.
 
Porquê?
É menos artificial, ainda que o roman-
ce, mesmo narrado na primeira pessoa 
e próximo da biografia do autor seja 
sempre um artifício, uma construção. 
O próprio contexto cultural empurra 
os escritores a escreverem de deter-
minada forma, sobre determinados 
assuntos.
 
De que maneira?
No final do séc. XIX, por exemplo, 
muitos grandes romances são sobre o 
adultério. No nosso contexto cultural 
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OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

“

 › Bruno Vieira Amaral
HOJE ESTARÁS 
COMIGO NO 
PARAÍSO
Quetzal, 364 pp., 17,70 euros.

Romance polifónico, no 
sentido de que várias vozes, 
diferentes e, algumas, até 
contraditórias, enunciam 
um sentido único para a 
totalidade do texto

Radical nos propósitos fragmentários, Hoje 
estarás comigo no paraíso, segundo romance 
de Bruno Vieira Amaral (BVA), é uma 
narrativa constituída por destroços, do que 
fica quando a representação da unidade coesa 
do texto, da ação, do tempo e da memória é 
subvertida e pulverizada por um novo ímpeto 
estético, uma pulsão de desconstrução, 
compondo uma nova arquitetónica, 

construída através da fragmentação e 
fraturação do texto, prestando privilégio 
menos à realidade social exterior e mais a 
recordações interiores, à perceção mental, 
aos fios ténues e imensamente subjetivos da 
reminiscência num processo anamnésico de 
resgate e reconhecimento dos fundamentos 
existenciais presentes na memória.  

Do seu livro de estreia, As Primeiras Coisas, 
escrevemos aqui no JL: “Um muito original 
romance de estreia, escrito com grande 
maturidade estética e forte conhecimento 
da realidade descrita. O anúncio de um 
futuro grande escritor.” Hoje estarás comigo 
no paraíso comprova aquela “maturidade 
estética”. 

Reconstrução da memória infantil e 
juvenil de BVA, intercalado com orientação 
de personagens e episódios de livros (G. 
Garcia Márquez, W. G. Sebald…) e um 
diálogo com o escritor João Leal, o estatuto 
do narrador confunde-se com o do autor, 
como se ambos quisessem afirmar o realismo 
empírico do romance, a veracidade plena 
deste, reproduzindo assim “uma voluntária 
mistificação (…), um logro literário, isto é, 
a criação de uma ilusão correspondente a 
um efeito de verdade”, como comentámos 
na publicação do primeiro romance. Porém, 
a ambiguidade flutuante do romance (a 
obscuridade da memória do narrador/autor, 
os testemunhos fragmentários dos amigos de 
João Jorge Rego, assassinado aos 21 anos…) 
contradizem o estatuto realista do romance, 
afirmando-o como totalmente integrante da 
ficção. 

Neste sentido, Hoje estarás comigo no 
paraíso é um romance sobre a arqueologia 
da memória do autor/narrador. Possui a 
suprema fidelidade, não à realidade, mas às impressões pessoais da 
consciência daquele, que não hesita em evidenciar as hesitações, 
o perspetivismo e as dúvidas da inquirição que leva a cabo sobre 
a morte de João Jorge, inclusive sobre as conclusões oficiais do 
tribunal e o relato da morte no jornal O Crime.

Deste modo, o motor da narração consiste na representação da 
evolução da consciência do autor/narrador por via da inquirição 
que vai fazendo e informando o leitor, sendo os “lugares” (o espaço) 
apenas posições mentais, ordenados segundo “momentos” do 
tempo. Este tempo da memória é continuamente confrontado com 
as conquistas da narração da investigação, instaurando o tempo 
real, que é simultaneamente o tempo da ficção. E ambos – num 
processo de entrelaçamento de grande dificuldade estilística – 
são apresentados de um modo fragmentário e disseminativo: 
fragmento como síntese, na sua pluralidade, da totalidade do texto, 
como se cada fração fosse síntese e cristalização do todo, isto é, 
da consciência do autor/narrador. Da fragmentação nascem as 
inflexões narrativas abruptas, que tanto convocam o tempo glorioso 

da infância no Bairro como as relações de vizinhanças nos andares 
dos prédios e da convivência nas tabernas e restaurantes, como, 
ainda, as memórias familiares do autor/narrador. Disseminação 
como técnica literária de propagação de sinais por que a consciência 
do leitor reage a e interpreta 40 anos da história de Portugal, 
sobretudo a década de 1980, apresentada como pré-história do 
século XXI. Ou seja, semear fragmentos de texto como se semeiam 
sinais, donde, por cada um, individualizado, singularizado, 
nascerá, na consciência do leitor, a totalidade caleidoscópica do 

sentido único da vida e morte de João 
Jorge.

Neste sentido, não é teoricamente 
incorreto caracterizar este romance como 
polifónico, no sentido de que várias vozes, 
diferentes e, algumas, até contraditórias, 
enunciam, através da consciência de 
autor/narrador, ou por esta invocadas, um 
sentido único para a totalidade do texto, 
levantado de um modo desconcertado mas 
ritmado e melodioso. 

Integrado na representação literária de 
um bairro constituído maioritariamente 
por famílias pobres de “retornados”, 
João Jorge viera de Luanda aos 13 anos e 
foi assassinado aos 21, em 1985, por um 
bando de cabo-verdianos, degolado e 
jogado para uma pocilga. Bruno Vieira 
Amaral, seu primo, tinha então sete anos 
e pouco convivia com ele (primeira frase 
do romance). Sabido o desenlace, sabido o 
processo de inquirição por que o romance 
se desenvolve, o suspense constitui-se, no 
entendimento do leitor, como totalidade do 
romance, ou seja, segundo a perceção do 
modo como o autor/narrador reconstrói, 
menos a memória de João Jorge e mais 
uma sociedade pobre (a maioria vive de 
biscates) no tempo áureo do cavaquismo 
e da entrada de Portugal na comunidade 
europeia. 

Porém, a reconstrução não assenta na 
tradicional oposição entre pobres e ricos, 
entre progresso e prosperidade do todo 
de Portugal e afundamento na miséria 
do Bairro, mas na disseminação de sinais 
existenciais sobre as peripécias da vida de 
cada família. A técnica da disseminação 
e, de certo modo, do fragmentarismo, 

assentam fortemente na enumeração: dos brinquedos e dos jogos 
de infância, do interior das casas dos moradores… É por via da 
enumeração, baseada na memória e nos testemunhos, que o 
romance se constrói auto-construindo-se, sempre subjetivo, 
sempre ficcional, mas aparentemente realista, exatamente como As 
Primeiras Coisas.J

Fragmentação e disseminação
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› DESCRENTE NÃO FEDERADO
Há algum tempo, publicou Aleluia!, 
um livro sobre religiões e essa é uma 
temática que também aparece em 
Hoje, Estarás Comigo no Paraíso, a 
começar pelo título. O que o interessa 
na religião?
Na altura em que comecei a escre-
ver Hoje Estarás Comigo no Paraíso, 
fui convidado a fazer esse livro de 
não-ficção para a Fundação Francisco 
Manuel dos Santos. Pediram-me que 
escrevesse sobre o homem suburbano 
e, fui eu que, em alternativa, sugeri 
escrever sobre a religião, porque é um 
tema realmente importante para mim. 
Escrevemos sempre sobre as nossas 
obsessões. No romance, isso é mesmo 
fulcral. E num livro como Aleluia!, 
quase uma reportagem, também 
ajuda tratar de alguma coisa que nos 
diz muito. E aí, sim, há a intenção de 
mostrar coisas pouco conhecidas, dar 
voz a quem não a tem.
 
Por isso, centrou-se sobre religiões 
minoritárias?
Sim. Procurei dar voz a essas pessoas, 
perceber o que pensam e acho impor-
tante dar essa diversidade de pontos 
de vista e de experiências.
 
É crente? Praticante de alguma 
religião?
Não. Fui criado com a minha avó 
materna, que era Testemunha de 
Jeová, e até aos 14 anos, frequentei 
esse culto. Depois desisti e a partir 
daí, sou um descrente não federado. 
Vivo a minha vida como se Deus não 
existisse, não acredito. Mas o fenó-
meno religioso é mais do que acredi-
tar ou não, mais do que as religiões. 
E interessa-me porque é muito 
humano. No nosso país, que teve 
uma ditadura de direita, conotada 
com a Igreja Católica, há ainda uma 
certa raiva quase epidérmica em 
relação à religião, mas eu olho para a 
crença de outra maneira, talvez por 
ter crescido justamente numa mino-
ria religiosa muito vilipendiada. Isso 
moldou muito o meu caráter, para 
o bem e para o mal. Estar contra a 
corrente fortalece-nos, dá-nos uma 
certa força interior.
 
Precisou dela quando decidiu ser 
escritor?
Sim. Publiquei o meu primeiro livro 
aos 35 anos, mas isso não me ator-
mentava. Muitos dizem que tive sorte, 
porque o livro saiu quando trabalhava 
numa editora. Mas antes estive num 
call center e após oito horas de traba-
lho, ia para casa ler e escrever crítica 
para o blogue, depois para o jornal I. E 
levei-o sempre muito a sério, como se 
estivesse a escrever para a New Yorker. 
Isso foi importante, porque li muito. E 
as coisas foram acontecendo, quando 
surgia uma oportunidade, agarrava-a. 
Quando achei que era o momento, 
fui bater à porta de uma editora com 
a ideia de publicar o Guia para 50 
Personagens da Ficção Portuguesa. Foi 
passo a passo.
 
E qual será o próximo? Já está a 
escrever um novo romance?
Não. Há sempre histórias, tenho 
algumas ideias, mas ainda muito 
vagas. JL

“

atual, penso que há uma fome de reali-
dade. Daí que a pura ficção literária 
possa estar mais desprestigiada e se 
procure muito a não-ficção. Os escri-
tores, de uma forma quase inconscien-
te, até porque também são leitores, são 
levados por esses caminhos.
 
De um maior realismo, no caso?
De um realismo subjetivo. O natura-
lismo aspirava à objetividade e talvez 
o realismo subjetivo seja o possível nos 
nossos tempos.
 
DIÁRIO DE BORDO
Logo no início de Hoje Estarás Comigo 
no Paraíso cita Crónica de uma 
Morte Anunciada, de Gabriel García 
Márquez…
Seria difícil escrever as 300 páginas 
do romance sem o citar. Por isso, 
fi-lo logo no início, tirando o elefante 
do meio da sala. Caso contrário, iria 
passar o tempo a tentar fazer com que 
as pessoas não o vissem, quando esse 
livro, de que gosto muito, está obvia-
mente presente desde o momento em 
que decidi escrever esta história. Se 
não o referisse, seria uma batota.
 
Faz, de resto, outras referências 
literárias. Porquê?
Fui levando para dentro do ro-
mance o que me acontecia. A ideia 
não foi enchê-lo de referências 
literárias, simplesmente houve 
leituras que fui fazendo e que abri-
ram novos caminhos, uma espécie 
de work in progress. Foi o caso do 
livro da Margaret Atwood, que um 
amigo me fez chegar, por achar 
que tinha a ver com o que estava a 
escrever. Noutro tipo de livro, não 
teria essa possibilidade. Quando 
muito, ficaria para uma epígrafe. 
Neste, faz sentido.
 
Até porque faz no romance também 
uma reflexão sobre o próprio processo 
de escrita?
Sim. Claro que não quis que se 
tornasse um livro meta-literário, 
cerebral, sobre o processo narra-
tivo. Não me interessava fazer um 
livro sobre fazer um livro. Tentei 
o equilíbrio, contando a história, 
construindo as personagens e ao 
mesmo tempo refletindo sobre a 
narrativa, como se incluísse no 
romance um diário de bordo da 
viagem da sua escrita. E gostei 
desse jogo.
 
SEM PAPAGUEAR
O romance reflete também um 
passado recente da História do país, 
um enquadramento social e politico, 
numa zona periférica. Quis também 
desocultar essa história?
O romance não é História. Nem deve 
tentar sê-lo, sequer uma ilustração. 
Mas se situo a ação num contexto 
histórico concreto, obviamente que 
tenho que fazer com que se reflita nas 
personagens. Neste caso, através das 
memórias do narrador, vendo como 
aquela época era percebida daquele 
lugar, como o mundo próximo e a si-
tuação do país eram vistos pelos olhos 
daquela criança. E, por outro lado, 
através do modo como as persona-
gens falam do seu próprio contexto 
histórico.

através de escritores que não tiveram 
essa vivência. Aquilo que à partida, em 
termos sociológicos, é uma desvanta-
gem, ter crescido num bairro social, 
tornou-se de alguma maneira uma 
vantagem, porque acabei por ter aces-
so a uma experiência que me serviu de 
ponto de partida para os livros, mas 
escrever sobre a margem sul não é um 
fim em si, nem decidi fazê-lo porque 
nunca ninguém o tinha feito. É óbvio 
que sabia que isso por si poderia mo-
tivar algum interesse. Mas escrever so-
bre territórios e tribos desconhecidos é 
bom para os antropólogos. A literatura 
é outra coisa.
 
Por que decidiu escrever sobre esse 
bairro onde cresceu?
Em primeiro lugar, porque tinha lá 
muitas histórias. Mas foi preciso encon-
trar uma forma de as transformar em 
literatura. Na verdade, boas histórias 
há em todo o lado. Só que escrevi sobre 
uma realidade que conheço bem. Não 
acredito que possa haver um bom livro 
sobre um assunto que o escritor não 
conhece ou sobre o qual pelo menos 
não tenha investigado. Não tive nunca 
o intuito de escrever para mostrar 
como era a vida naquele bairro ou nos 
bairros periféricos. Isso é trabalho para 
os jornalistas e sociólogos. O que está 
nos meus livros não é a realidade. É um 
ponto de vista sobre ela, transformado 
em literatura. Fico contente se o leitor 
sentir que aquilo é verdadeiro. Mas 
até posso dizer uma coisa verdadeira 
com uma história inventada. Como diz 
Žižek, num livro não aconteceu, mas 
é verdade. Há muitas coisas no meu 
romance que não aconteceram, no 
mundo real, mas espero que os leitores 
sintam que são verdade.
 
Prefere falar da verdade do romance?
A verdade não é o contrário de ficção. 
Às vezes, as pessoas dizem que sentem 
que o que escrevo é real, mas isso só 
significa que houve todo um labor 
literário. É tão real uma barraca como 
um palacete, um bairro social na 
margem sul como uma mansão de 
luxo em Cascais. Mas há essa ideia que 
o realismo tem que ver com o que é 
pobre, feio, sujo… O que me interessa 
é um trabalho de quase escavação, no 
sentido de ir além da superfície das 
coisas.
 
Uma ‘arqueologia’, esse é o trabalho 
da literatura?
É o trabalho do escritor, pelo menos 
de alguns, e é isso que tento fazer nos 
meus livros. Não nos devemos con-
tentar com a fachada, com a superfície 
mas tentar sempre ver o que se passa 
mais profundamente, procurar o que 
não está à vista, seja numa bela quinta 
ou num bairro social. O inesperado 
nas histórias e nas personagens do 
meu primeiro livro se calhar é mesmo 
o facto de não ficar pelas aparências. 
Para quem só sabe o que se passa nos 
bairros sociais pelo que lê nos jornais 
poderá ser surpreendente. Mas eu vivi 
lá, estive por dentro dessa realidade, 
dentro do espelho. E interroguei-me, 
isso sim, porque não havia de ter dig-
nidade literária escrever sobre aquele 
lugar e aquelas pessoas. Não há lugares 
literários. O que torna um lugar literá-
rio é a própria literatura.

Não nos devemos 
contentar com 
a fachada, com 
a superfície mas 
tentar sempre ver 
o que se passa mais 
profundamente, 
procurar o que não está 
à vista, seja numa bela 
quinta ou num bairro 
social
 

Bruno Vieira Amaral

Por exemplo, o velho jornalista 
Osvaldo Peres?
Aí está: eu não tinha qualquer interes-
se em falar especificamente do 27 de 
Maio de 1977, em Angola, mas Osvaldo 
tem uma história e esses aconteci-
mentos entraram nessa personagem, 
quando li o livro do Adolfo Maria, 
Angola, Sonho e Pesadelo, e percebi que 
aquele homem tinha vivido um dilema 
muito interessante.
 
Qual?
Alguém que lutou pela independência 
de um país, depois ser expulso desse 
país independente, não poder usufruir 
daquilo por que tinha lutado. Essa 
situação é que me interessou e não os 
acontecimentos políticos em si. Os 
dados históricos no romance estão 
intrinsecamente ligados ao que pedem 
as personagens. Por exemplo, à vinda 
do João Jorge para Portugal, porque 
veio num certo contexto, a seguir ao 
25 de Abril, assim como o facto de 
ter crescido num determinado bairro 
operário de Luanda ou a atividade que 
a minha tia, que o criou, lá tinha. Tudo 
isso era importante para o enquadrar.
 
Escreveu o Guia para 50 Personagens 
da Ficção Portuguesa. E das 
personagens que criou, quais elegeria?
Neste livro, sobretudo o Osvaldo Peres 
e o Fançony. Em relação ao primeiro, 
houve mesmo um momento em que 
senti que iria tomar conta do livro. Não 
sou dos que dizem que as personagens 
fazem o que querem… Só que gostava 
tanto de o ‘ouvir’, ou seja de inventar 
a personagem e de a pôr a dizer coisas, 
que não conseguia parar. Isso é um pe-
rigo, porque pode desequilibrar o livro. 
 
E gosta de se identificar com as 
personagens?
O que me dá mais gozo é criar perso-
nagens com experiências de vida di-

ferentes da minha. Como os meus dois 
livros são narrados na primeira pessoa, 
para se confundir comigo já basta o 
narrador, embora nem seja o mesmo… 
A primeira pessoa já é tão intrusiva que 
posso correr o risco de não sair de mim, 
de uma perspetiva umbiguista, claus-
trofóbica. Isto não quer dizer que, por 
vezes, não me sinta tentado a pôr numa 
personagem o que penso, mesmo que 
seja arriscado o leitor aperceber-se 
de que o autor usa a personagem para 
papaguear as suas opiniões. As perso-
nagens não são marionetas.
 
TRABALHO DE ESCAVAÇÃO
Os dois romances e as suas 
personagens ‘inspiram-se‘ num 
cenário socialmente problemático. Já 
afirmou que não queria ser conhecido 
como o escritor que pôs a margem sul 
no mapa da literatura portuguesa. Mas 
não foi isso mesmo que aconteceu?
Bom, evidentemente que tenho 
consciência que não é um território 
geográfico muito presente na literatu-
ra. E se aparece num ou noutro caso é 
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BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

 Afonso Cautela (AC) nascido em 
1933, que cumpriu há pouco 84 anos 
sem o relevo que lhe seria devido, 
por razões que as estrelas não expli-
cam, teve decisiva intervenção cívica 
no século que passou. Introduziu 
entre nós na primeira metade da 
década de 70 as ideias ecologistas, 
fundando o Movimento Ecológico 
Português (1974), que tem a primazia 
nada desprezível de ser a mais antiga 
organização ecologista portuguesa. 
Entre nós, dos vivos, não há muitos 
que tenham dado provas cívicas com 
tal crédito histórico. Quanto mais a 
civilização avançar, mais o tempo 
lhe dará razão! Como quer que seja, 
AC, que dedicou parte da sua vida 
ao jornalismo, e muitos dos que têm 
hoje mais de 50 anos lembram-se 
com certeza da veemência da sua 
palavra enérgica de publicista no 
antigo vespertino A Capital, publicou 
em livro uma curtíssima obra poé-
tica, Espaço mortal (1960) e O nariz 
(1961). 

Originário do Baixo Alentejo, 
o autor marcara já o seu interesse 
pelas letras, criando, em meados da 
década de 50, quase ainda adoles-
cente, um suplemento literário, 
“Ângulo”, integrado no jornal A 
Planície, de Moura, que veio a ter 
uma expressão e uma audiência 

inesperadas no domínio da crítica, 
na atenção dos mais novos e até no 
apoio e no reconhecimento dos mais 
velhos. Na sua sequência, AC criou 
Zero – cadernos de convívio, crítica 
e controvérsia, de que saíram dois 
números (1958). De excelente linha, 
os opúsculos, talvez com anteced-
entes nos dois cadernos Contraponto 
que Luiz Pacheco publicara em 1950 
e 52, revelam uma vocação crítica de 
grande firmeza e são por certo uma 
das melhores expressões, se não a 
mais vincada, das inquietações da 
juventude portuguesa da década de 
50, das mais ricas do século XX por-
tuguês, marcada pela deceção gelada 
da Guerra Fria, pela hipocrisia feroz 
da ditadura interna, mas também 
por formas novas de rebeldia e de 
sonho. “Geração da gaveta” – assim 
batizou então Cautela os que atingi-
ram os 20 anos na década de 50 do 
século XX. 

Assinou no primeiro dos 
Cadernos um incisivo e clarividente 
estudo, “A falência do neorreal-
ismo”, que mereceu simpatia forte 
de Mário Cesariny, que o escol-
heu para a coletânea Surrealismo 
Abjeccionismo (1963); percebe-se 
nele como o neorrealismo português 
– como literatura de rebelião e de 
combate, entenda-se – estava para 
uma parcela dessa geração esgotado 
e condenado a não ter saída nem 
seguimento.

Afonso Cautela 
O anti-cânone

António Cândido FrAnCo

Sem que tivesse feito nada para 
isso, a não ser consentir, saiu em 
2011 um novo livro seu de versos, 
Campa rasa e outros poemas, com 
uma sequência de poemas feita já 
no século XXI e cuja organização e 
edição se deveu ao poeta e editor José 
Carlos Costa Marques (JCCM), tam-
bém ele um histórico do ecologismo 
em Portugal, editor duma originalís-
sima revista chamada Urtiga, a única 
capaz de disputar na década de 70 à 
Raiz & Utopia a novidade, e hoje edi-
tor dos cadernos poéticos DiVersos – 
poesia e tradução, que têm 20 anos, 
bonita idade para quem em geral 
morre depois de nascer, e uma ação 
de 25 números, que bastam para 
fazer deles uma das mais representa-
tivas publicações na área da poesia e 
da sua tradução em Portugal.

O mesmo JCCM organizou agora, 
em idênticas condições, já que o autor 

está desinteressado de todo da vida 
literária, a obra poética de Afonso 
Cautela, Lama e Alvorada – poesia 
reunida 1953-2015, cujo 1º volume, 
com 560 páginas, constituído por 
“inéditos e dispersos”, acaba de sur-
gir (Afrontamento, coleção Obscuro 
Domínio). Seguir-se-á em breve um 
2º volume com a republicação sem 
variações dos três livros do autor, 
com exclusão dos “outros poemas” 
de Campa Rasa, incluídos no presente 
volume, nos “Dispersos”. O organi-
zador dos dois tomos assevera que só 
a inércia da crítica, presa sempre às 
pequenas circunstâncias do momen-
to, que fazem a sua crónica desaten-
ção, justificam que uma parcela tão 
vasta e significativa da poesia do 
autor tenha permanecido inédita 
tantos anos e que os dois primeiros 
livros não tenham obtido a merecida 
receção no seu tempo, caindo num 
injusto esquecimento.

“É minha convicção que esta 
poesia deveria figurar entre o que de 
melhor se escreveu na poesia portu-
guesa nesse período, em especial na 
década 1955-65” – sublinha Costa 
Marques no prólogo ao tomo ora 
editado. Sem necessitarmos de fazer 
nosso o juízo, já que não temos o 
conhecimento integral da época, das 
mais expressivas com as estreias de 
Herberto Helder e Manuel de Castro, 
ambos em 1958, subscrevemos a 
ideia de que estamos ante uma ação 
poética pessoal e vigorosa, de amplo 
alcance, que é de toda a justiça re-
cuperar e trazer criticamente até ao 
presente.

Afonso Cautela, sendo um poeta 
que se desinteressou muito cedo da 
publicação dos seus versos, já que 
tinha apenas 28 anos quando deu a 
lume o seu derradeiro livro, nunca 
parece ter deixado de atribuir um 
alto significado ao facto de escrever 
versos, como se vê pela quantidade de 

inéditos agora publicados e que fazem 
parte das caixas do seu espólio en-
tregue à Torre do Tombo. Os poemas 
recuperados são cerca de 260, quase 
todos inéditos, e mostram alguém que 
se preocupou em conservar a sua cri-
ação poética, mesmo que a escrevesse 
só para si e fora de qualquer preocu-
pação de reconhecimento e de edição.

A maioria destes poemas, cerca 
de 190, incide nos anos que vão de 
1956 a 1965, ficando os restantes, na 
ordem das sete dezenas, para os anos 
que vão de 1953 a 1955 e de 1966 a 
1991, esta última a mais magra, com 
escassas dezenas de poemas para 
o vasto arco de 25 anos. A década 
que vai de 1956 a 1965, como bem 
viu o editor, é decisiva, quer pelo 
número de inéditos, quer pelo seu 
interesse. Período crucial, nele se 
abandonam as formas incaracterís-
ticas da adolescência, que marcaram 
os poemas dos dois primeiros anos, e 
nele se forma a maturidade do poeta, 
o seu estilo único e inconfundível, 
posto que neste caso, tão singular 
pelas condições de privacidade que 
viu nascer grande parte da obra, esse 
estilo não exista para se mostrar.

Entendamo-nos. Há poetas que 
escrevem para publicar em livro. 
Têm de passar todos os anos o exame 
do público e da crítica. São poetas 
esforçados, que se obrigam a prestar 
provas do seu talento – o estilo existe 
aí para dar notícia de si. Há depois os 
poetas que escrevem e não publi-
cam. Dentro desta categoria há duas 
classes: os que de momento não pub-
licam mas aguardam a publicação a 
longo termo e os que de todo afastam 
a possibilidade de editar em livro. AC 
faz parte desta segunda categoria, a 
única que de verdade escreve para 
não publicar.

Um poeta com estas caracterís-
ticas só acidentalmente verá a sua 
obra publicada. Foi o que aconteceu 

Afonso Cautela

 Na BD portuguesa, 
para além de autores com 
atividade tão regular quanto 
possível, têm igualmente 
lugar destacado “cometas”, 
vozes únicas que surgem, 
desaparecem, e regressam de 
forma imprevisível. Mas que, 
essencialmente, surpreendem. 
Uma delas pertence a 
Nunsky, e a sua mais recente 
proposta “Espero chegar em 
breve” (Mmmnnnrrrg) vale 
muito a pena. Já “Erzsébet” 
(Mmmnnnrrrg, 2014) tinha 
revelado um traço grosso 
com uso magnífico do negro, 

a lembrar Charles Burns, ao 
serviço de uma inesperada 
história de terror gótico 
protagonizada pela condessa 
húngara Erzsébet Báthory 
(1560-1614), uma assassina em 
série que procurava manter 
a juventude banhando-se no 
sangue de jovens raparigas. 
Neste caso a temática volta 
a tocar a fronteira entre 
estimulação e loucura, mas de 
uma perspetiva distinta.

Em “Espero chegar em 
breve” Nunsky adapta o conto 
“I hope I shall arrive soon”, 
publicado inicialmente como 

› Argumento  
e desenhos de Nunsky 
(adaptando Philip  
K. Dick)
ESPERO CHEGAR 
EM BREVE
Mmmnnnrrrg. 42 pp.,  
10 Euros.

“Frozen Journey” na revista 
“Playboy” em 1980 por Philip 
K. Dick (1928-1982), um dos 

mais interessantes autores de 
ficção científica. Numa longa 
viagem intergaláctica um erro 

no sistema faz com que um 
passageiro, Victor Kemmings, 
acorde do sono criogénico 
que deveria durar toda a 
travessia. Paralisado, mas 
alerta, os dez anos de viagem 
que ainda faltam fazem com 
que Kemmings arrisque ficar 
louco, algo que o computador 
de bordo tenta evitar. A solução 
encontrada consiste em 
estimular a atividade cerebral 
do passageiro, fazendo com 
que se distraia com sonhos 
elaborados, construídos a 
partir de memórias da sua vida 
na Terra. Para garantir uma 
maior estabilidade emocional 
o computador utiliza tempos 
felizes, sugeridos pelo próprio 
Kemmings, que começa deste 
modo a (re)viver de forma 
artificial o passado. 

Só que nunca se consegue 
revisitar a memória sem a 
contaminar, e, por mais que o 
computador tente, o cérebro 
de Kemmings apercebe-se 
das mentiras que lhe estão a 
querer contar, e recusa-as. No 
entanto, o computador não 

Estímulos

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:48)



J LIVROS  letras * 1324 de maio a 6 de junho de 2017  *    jornaldeletras.pt

 › Afonso Cautela, 
LAMA E 
ALVORADA - 
VOL I, 
Ed. Afrontamento, 564 
pp., 26 euros

neste caso a partir da consulta e do 
tratamento dum espólio por uma 
segunda pessoa, JCCM. Um poeta 
que escreve só para si encara a poesia 
sob forma de diário; escreve versos 
como quem escreve páginas íntimas 
e intransmissíveis. Não pretende 
fazer prova de talento, submeter-se 
ao crivo da crítica, mas dialogar a 
sós consigo. Daí Cautela afirmar que 
“aos meus diários nunca chamei 
poemas”. Neste caso, o cuidado, a 
seleção, a reescrita, quer dizer, o 
tricot típico dos poetas que trabal-
ham para o livro, é muito menor. A 
obra dos que escrevem só para si é 
fruto do instante e assim fica se por 
qualquer acidente exterior, como foi 
agora caso, vir a luz do dia. 

Pertencendo AC à categoria dos 
poetas que escrevem para não pub-
licar, o seu estilo mais inconfundível 
não existe para se exibir; irrompe 
apenas aqui e ali com a força do oiro 
no meio do gravalho. Não houve nele, 
como poeta, qualquer preocupação 
antológica e artística, ou se houve 
foi mínima, e por esse motivo tudo 
parece brotar dum vulcão e viver em 
estado bruto. Se há poesia selvagem, 
em que se sente a ausência de 
qualquer estratégia de afirmação lit-
erária, é esta. Sob esse aspeto, trata-
se dum documento raro e que merece 
desde já a melhor atenção, pois nada 
vulgar é encontrar uma obra feita 
em condições de tanta verdade – por 
verdade entendendendo apenas aqui 

a necessidade de escrever fora da 
estratégia editorial do livro.

Mas poemas como “Crucificado 
num chapéu de chuva”, de dezem-
bro de 1955, “Hors-texte”, de maio 
de 1956, “Carta de um condenado 
à morte…”, de julho de 1961, “Para 
compreender o perfil de Fernando 
Pessoa”, de janeiro de 1963, 
“Peripatético”, de junho de 1963, 
ou “Cadáver esquisito com o tema 
da morte”, de setembro de 1964, 
mostram um timbre de voz, uma 
força de revolta, uma exaltação verbal 
que raramente os poetas trabalhados 
alcançam. Quando cintila, o oiro 
ofusca mais nos poemas de AC que no 
pelotão dos poetas que em idêntico 
tempo se esforçaram por publicar. 
Mário Cesariny, a propósito de Raul de 
Carvalho, talvez a única dialogia as-
sumida pelo autor de Espaço mortal, 
fez valer que “é dos grandes poetas 
poderem e talvez deverem publicar 
versos muitíssimo chatos”.

Na Pequena história cronome-
trada dos dádás e surrealistas de 
cá, Pedro Oom inseriu, entre 12 
nomes, Afonso Cautela. Quanto 
a nós, acertou. Só nessa margem 
da segunda metade do século XX 
português que se chama surrealismo, 
melhor, surreal-abjecionismo, a 
sua obra ganha presença e pode ser 
compreendida. Mas nunca como 
aqui uma obra esteve tão longe de 
ser uma criação de escola. Um poeta 
com estas características, em que 
o magma interior está sempre a 
ferver, nunca chegando a cristalizar, 
segue-se a si mesmo; não está em 
situação de seguir qualquer escola. 
O surrealismo no seu caso foi tão-só 
o meio que lhe permitiu realizar – e 
nunca se esqueça como isso sucedeu 
de forma involuntária – uma das 
mais curiosas obras do anti cânone 
da poesia portuguesa da segunda 
metade do século XX.J

está programado para desistir 
e escolhe uma fuga para a 
frente, procurando produzir 
memórias que projetem 
o futuro, com a eventual 
chegada de Kemmings ao seu 
destino, construindo uma nova 
vida num planeta distante. 
A questão é que, por muito 
que trabalhe a lógica, não é 
possível ao computador levar 
em linha de conta as culpas e 
neuroses que jazem no fundo 
da alma humana, ou o modo 
retorcido como se integram 
num dia a dia que está a um 
erro do sistema de se tornar 
completamente disfuncional. 
Confrontado com simulações, 
Kemmings deixa de ser capaz 
de reconhecer a realidade, ou 
acreditar que ela possa existir, 
mesmo quando a normalidade 
parece regressar. As mentiras 
bem-intencionadas foram 
tantas que a verdade perdeu 
o valor absoluto. Não é que o 
conto de Dick tenha particular 
atualidade hoje, é que este é 
um tema que nunca perdeu 
atualidade, mas que o autor 

norte-americano formulou 
como muito poucos, a coberto 
da ficção-científica. E que 
Nunsky trabalha de forma 
brilhante, com o traço grosso 
e o uso do negro a iluminarem 
com as suas qualidades 
opressivas.

Apesar de mais linear do 
ponto de vista narrativo, 
“Erzsébet” tinha algo que 
“Espero chegar em breve” não 
tem. Espaço. Com mais cem 
páginas, a espiral de loucura da 
condessa Báthory desenhava-
se de forma metódica, com 
um uso excelente de páginas 
mudas. Um luxo agora ausente, 
havendo um acumular de 
texto e algumas questões na 
legendagem; que, apesar da 
excelente ideia de letras em 
branco sobre fundo negro, é por 
vezes menos legível (sobretudo 
nas falas do computador). Mas 
esta é uma questão menor 
numa obra onde o questionar 
das fronteiras da consciência 
levanta mais uma discussão 
sobre o que é, na realidade, a 
realidade. J

Carlos de Oliveira
Para além da reescrita

 Como diz Nuno Júdice no editorial 
deste número da Colóquio-Letras 
(nº195, maio/ agosto, 2017), que 
dirige, a consciência do espólio dos 
escritores é hoje a prova de que, seja 
na Biblioteca Nacional, seja noutras 
instituições, prezar a memória de 
quem escreve, é defender do esque-
cimento o património comum. Carlos 
de Oliveira (CO) é o tema deste nº, a 
reboque da exposição do seu espólio 
no Museu do Neorrealismo. Um dos 
seus motivos de interesse reside, pois, 
na articulação que devemos fazer 
entre o que essa exposição mostra aos 
seus visitantes e o que os textos aqui 
reunidos demonstram relativamente 
ao legado do autor de Uma Abelha na 
Chuva. 

Desde logo, importa recensear o 
caderno dedicado a CO, com ensaios 
de Osvaldo Manuel Silvestre, curador 
da exposição em Vila Franca de 
Xira, de Rui Mateus, José Geraldo, 
Ricardo Namora e Clara Rowland. 
São trabalhos modelares no que à 
bibliografia passiva a respeito de CO 
se tem produzido. Para Silvestre, que 
perscruta a lógica do arquivo, é de 
realçar que esse processo poético – a 
escrita a fazer-se, a engendrar-se 
– obedecia, diz, segundo o que o 
espólio revela, as fases seguintes: “a 
produção de manuscrito; ii) versão 
dactiloscrita do manuscrito (em 
rigor, versões); iii) correção sobre o 
dactiloscrito; iv) produção de provas 
tipográficas e correções escritas sobre 
elas; v) produção do livro e reescrita 
sobre o texto do livro impresso.” 
(p.10) Semelhante labor limae, que 
contava com a participação de Ângela 
de Oliveira, obedecia, conside-
ra Silvestre, a um movimento de 
constante relançamento da escrita da 
obra, tal qual todos os livros existen-
tes no espólio do poeta exemplar-
mente mostram. 

Partindo de postulados que reen-
viam às teses de Derrida e Freud sobre 
as formas de movimentação onto-
genética e psicanalítica do arquivo, 
defende Silvestre que em Oliveira há 
uma ambiguidade quanto ao estatuto 
do autor e sua autoridade, uma vez 
que, “a decisão sobre a impressão de 
um texto não significa necessaria-
mente a sua fixação na Obra, sendo 
antes o contrário o que ocorre: o livro 
editado suscita de imediato correção 
no seu próprio corpo textual”, facto 
que funciona como desmentido da 
noção absoluta de autoritas num poeta 
e romancista que a crítica se habituou 
a ver como detentor de um absoluto 
poder sobre o agenciamento da Obra. 

Deste ponto de vista, o ensaio 
de Silvestre recoloca os termos 
do debate em torno do tópico da 
reescrita, convocando volumes como 
O Aprendiz de Feiticeiro e Finisterra, 
lidos agora sob a ótica daquilo a que 
chama a “sintomatologia do arqui-
vo”, isto é, o gesto de incoincidên-
cia entre o que a Obra expõe como 
horizonte final e o que o arquivo 
impõe como efeito. Revisão, apaga-
mento dos vestígios dos processos de 
redação, declara-se: a assinatura e o 
seu poder é, mais do que reescrita, 
um processo de revisão constante dos 
princípios originais que determina-
ram a Obra. Pensado a partir do seu 
terminus, o arquivo declara outro 
modo de engendramento: a obra 
literária devém mensagem, sendo o 
meio não o texto corrigido, “não a 
rasura e o seu não apagamento [CO 
deixava que o palimpsesto vibrasse 
nas páginas que emendava], mas 
o fac-símile como metonímia do 
arquivo” (p.15). 

Carlos de Oliveira é, deste modo, 
o autor que, depois do neorrealismo 
e no centro das neovanguardas da 
década de 60, se coloca (e com ele, 
a Obra) “sob suspeita”, porquanto 
transfere “signos do passado para 
meios novos”. Como Rui Mateus 
defende, mesmo como tradu-
tor, o autor de Cantata transfere e 
transfunde escritas, suas e de outros 

(ao converter Shakespeare, ou um 
soneto castelhano de Camões, ao 
fazer colagens de versos de Desnos, 
MaiaKovsky e Rilke num poema de 
Sobre o Lado Esquerdo...), segundo 
uma mesma lógica que obedece a 
critérios de manipulação verbal, 
ora reconhecendo limitações a uma 
versão literal, ora apostando num 
“regime mais livre de tradução”. 
Tais factos que colocam as traduções 
de COnum campo, digamos assim, 
que tem mais de interpretação que 
de tradução strictu sensu. 

Se a tradução é a “ressurreição 
noutro idioma”, também na pró-
pria língua portuguesa o exercício 
obsessivo implica a procura das 
condições de legibilidade em torno 
dos “vocábulos de sílica e aspereza”, 
por parte de CO, sonhando o autor 
dar-lhes “a leve têmpera do vento”. 
O ensaio de Rui Mateus, exegese 
magistral sobre a lógica de tradução 
num autor polifacetado, possibilita 
a compreensão da natureza orgânica 
do acto de traduzir. É de sublinhar 
que no caso de Shakespeare, o 
poeta português previa verter para 
português os 154 sonetos do poeta 
isabelino, projecto de que fica-
ram vestígios: os sete sonetos que 
figuram em Terra de Harmonia. O 
pendor investigativo dos ensaios 
de Osvaldo Silvestre, Rui Mateus e 
Ricardo Namora (que expende a tese 
de um Carlos de Oliveira empenha-
do em figurar(se) autor-editor de 
uma obra em devir permanente), 
conjuntamente com o ensaio inspi-
rado de Clara Rowland, “Quadros do 
Mundo”, sobre Finisterra e o filme El 
Sol del Membrillo, fazem desta edição 
da revista da Fundação Calouste 
Gulbenkian um momento de exege-
se ímpar. 

Atente-se na secção reservada aos 
testemunhos e evocações dedicados 
ao autor de Pequenos Burgueses: de 
Cochofel e Giulia Lanciani aos depoi-
mentos de Benjamin Abdala Júnior, 
Maria Lúcia del Farra, Baptista-Bastos 
(último texto publicado, diga-se) 
e Gastão Cruz; vejam-se o artigo 
sobre Sá-Carneiro (de Zenith), a 
entrevista de Ana Marques Gastão 
ao poeta Adonis e a secção “Notas & 
Comentários” (com especial relevo 
para o texto de Maria do Céu Fraga 
sobre Os Lusíadas), bem como as 
recensões sobre literatura portugue-
sa, a tradução de Belkiss de Eugénio 
de Castro analisada por Fernando 
Guimarães e os artigos sobre poesia 
angolana e brasileira - temos um 
número para ler e reler.J

Carlos de Oliveira

PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez
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Clássicos na 
Relógio d'Água

 Os 'clássicos', de 
várias épocas, não têm, 
felizmente, faltado na 
'safra' editorial portu-
guesa. Nesta Estante 
(nas últimas edições 
'reduzida', por absoluta 
falta de espaço) temos 
assinalado alguns deles, 
mormente em coleções 
que lhes são dedica-
das. Hoje referimos em 
particular os dados a 
lume pela editora de 
Francisco Vale, a Relógio 
d'Água, a distinguir-
-se  pela qualidade, e 
cada vez mais também 
'quantidade', dos seus 
lançamentos - quali-
dade,  por via de regra, 
marca distintiva ainda 
das suas traduções. 
"Clássicos" saídos quer 
na coleção intitulada 
"Clássicos para leitores 
de hoje", quer fora dela, 
inclusive na de Ficções, 
já a caminho dos 300 tí-
tulos e na qual apareceu 
agora, por exemplo, um 
volume, de mais de 580 
pp., de Joseph Conrad 
(1857-1924), que reúne: 
O Negro do Narciso, 
Coração das Trevas, 
No Extremo Limite, O 
Companheiro Secreto e 
Linha de Sombra (584 
pp., 17 euros) - com tra-
duções, respetivamente, 
de Luzia Maria Martins 
(1926-2000 - a funda-
dora do Teatro-Estúdio 
de Lisboa), Margarida 
Periquito, Pedro Miguel 

Dias, Miguel Serras Pereira e Maria 
Teresa Sá. Noutra coleção, Universos 
Mágicos, saiu A Ilha do Tesouro (272 pp., 
15 euros), de Robert Louis Stevenson 
(1850-1894), em tradução do ensaísta, 
crítico e poeta, professor em Cardiff, 
Alexandre Pinheiro Torres (1923-1999). 
E até "Fora de (qualquer...) coleção" foi 
publicado O Homem Invisível (200 pp. 
15 euros), de H. G. Wells (1866-1946). 

Propriamente com a referência, em 
capa, da primeira coleção citada, acaba 
por sua vez de de vir a lume o nosso 
eterno Os Maias, de Eca de Queirós (544 
pp., 10 euros), e um livro com três nar-
rativas de Herman Melville (1819-1891), 
não o famoso Moby Dick, mas Benito 
Cereno, Bartleby e Billy Budd (264 pp., 10 
euros) versões de mais três tradutores 
do 'nível' de José Sasportes, José Miguel 
Silva e Frederico Pedreira. E, enfim, 
ainda a chegar à livrarias, e para não 
ser só inglês, um dos mais famosos 
(e volumosos) romances da literatura 
francesa de sempre, do seu durante 
muito tempo mais celebrado e mítico 
escritor, com uma vida que também é 
um romance. Falamos, claro, de Vitor 
Hugo (1802-1885), e de Os Miseráveis - 
em dois volumes, cerca de 1300 pp. em 
corpo pequeno - tradução e notas de 
Júlia Ferreira e José Cláudio (vol I, 680 
pp., vol II 664 pp., 19 euros cada). 

Fernando Dacosta
Amália, voz de Portugal

› Fernando Dacosta
AMÁLIA - A 
RESSURREIÇÃO 
Casa das Letras, 296 pp., 16,90 euros

 Conhecido jornalista, ficcionista e drama-
turgo, Fernando Dacosta, 71 anos, é também 
autor de várias obras onde com a narrativa do 
repórter e escritor se funde a reflexão, a opinião 
e o comentário, na sua visão e no seu estilo 
muito próprios - entre as quais, por exemplo, 
Máscaras de Salazar, que já chegou à 50ª edição. 
Muito próximo de figuras como Natália Correia 
e Agostinho da Silva, que amiúde cita, por 
elas tem enorme admiração, como a tem, não 
menor, por aquela que é o tema deste seu livro 
acabado de sair: Amália Rodrigues. Amália - A 
Ressurreição é o seu título, e sobre ele ouvimos 
o autor

Jornal de Letras: Que livro é este e porquê tal 
título – A Ressurreição?
Fernando Dacosta: É um livro que tenta mostrar 
dimensões desconhecidas da excecionalidade, 
da inteligência, da inquietação, da solidão de 
Amália. Ela era muito mais do que uma fadista, 
tendo criado um universo musical e poético, 
e identitário próprio, que a universalizou, nos 
universalizou. Depois de Fernando Pessoa, 
Amália Rodrigues é o maior génio da cultura 
portuguesa do século XX. Curiosa tem sido, a 
propósito, a reação de muitas pessoas que, após 
lerem o livro, me dizem: ‘Mas eu não imaginava 
que ela fosse assim!’. A maior parte dos por-
tugueses não se apercebeu da sua importância 
artística a nível mundial. –o costume entre nós.

E o título?
Deveu-se ao fenómeno, 18 anos após a sua morte 
e a três do centenário do seu nascimento, aberto 
pela edição de inéditos seus, na sequência de 
um trabalho execional de Frederico Santiago, 
que os descobriu nos arquivos da Valentim 
de Carvalho. O reconhecimento do fado pela 
UNESCO como património imaterial da huma-
nidade, e o interesse, paixão mesmo, pelo fado, 
das gerações mais novas por ele, deu-lhe uma 
surpreendente vitalidade, que acho constitui o 
acontecimento cultural português mais relevan-
te dos últimos tempos.

Houve de facto na carreira de Amália, como 
resulta da divisão do livro nessas três partes, uma 
primeira fase de “sagração”, uma segunda de 
“inquietação” e uma terceira de “ressurreição”?
Em toda a postura de Amália havia uma dimen-
são cósmica de religiosidade muito forte. Apesar 
de se dizer católica, sentia-se atraída por outros 
cultos, outros mistérios, na procura de expli-
cações para a sua  diferença – que atribuía ao 
domínio do sagrado. Para fugir à sua exceciona-
lidade mergulhava no concreto, rodeando-se de 
pessoas ligadas à terra, à simplicidade, à quietu-
de – na ânsia de se aquietar. Numa primeira fase 
Amália, não sabia que sabia; numa segunda, sa-
bia que sabia; numa terceira, sabia que os outros 
não sabiam que sabia. Isso provocou-lhe uma 
solidão intelectual terrível, dilacerada por uma 
inquietação atroz (fonte da sua genialidade?) 
que a condicionou toda a vida. As três partes em 
que divido o livro tentam refletir, reinterpretar 
isso. O volume é uma narrativa memorialista, 
nada tendo a ver com a biografia, a história, o 
ensaísmo, o academismo.

O livro está construído em curtas histórias/me-
mórias, algumas das quais poderão ser conside-

radas crónicas. A que obedeceu essa opção? 
- A um gosto meu pela crónica, o grande pilar 
(depois da poesia) da nossa literatura. A Carta do 
Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, e 
a História Trágico Marítima tornaram a crónica a 
expressão mais fascinante da língua portuguesa. 
A plasticidade da sua estrutura é a que a melhor 
se quadra com a projecção da memória. 

Neste livro junta jornalismo, literatura e uma 
vertente memorialista, dada a sua relação com 
Amália... 
O jornalismo é uma disciplina da literatura, 
daí a importância nele e nela da crónica. São as 
mesmas águas. O José Saramago antevia, com 
extrema lucidez, a substituição dos géneros 
literários por territórios literários. Os factos, 
as datas, os relatos, os documentos, não são 
suficientes para entrarmos na alma dos aconte-
cimentos e das pessoas. Para lográ-lo preci-
samos de outras abordagens, mais subjetivas, 
mais íntimas, mais cúmplices, mais criativas, 
mais arriscadas. Só quando se salta sem rede se 
atinge o profundo. Amália passou a vida, como 
quando cantou Camões, a fazê-lo.

Sublinha muito a excepcionalidade de Amália. 
Em que aspetos a admira mais, como artista e 
como mulher?  
Não sei separar. A sua grandeza como artista 
encontrou na mulher que era um espírito forte 
e livre, lúcido e sábio, dotado de uma elegân-
cia, de uma memória, de uma acuidade, de 
uma superioridade invulgares que lhe permi-
tiram construir e projetar a espantosa carreira 
que foi a sua. Profunda conhecedora da natu-
reza humana não tinha sobre ela (ideologias, 
regimes, bandeiras, convenções, comporta-
mentos) ilusões. Daí o seu posicionamento 
político, daí a suspeição que lhe votaram, por 
igual, instituições como a PIDE, o KGB, a CIA 
ou a Mossad. Publicamente assumiu gostar 
de Salazar. “Amália gostava de Salazar mas 
não era salazarista, como eu gosto de Cunhal 
e não sou cunhalista”, observava Natália 
Correia.

Tudo o que é contado no livro corresponde à 
realidade ou há algo de “ficção”? O que refere 
na pág.13 parece ficcão…
O que eu conto e testemunhei não é ficção. O 
que os outros me contam não sei. O evocado 
nessa página  foi observado por mim. Residindo 
então na Rua Castilho, eu atravessava com 
frequência a Rua de São Bento. Numa madru-
gada o trânsito estava parado defronte da casa 
de Amália: um grupo de pessoas escutava em 
silêncio a sua voz, saída de gravações que ela, 
impedida de cantar pela doença, ouvia sozinha 
em casa, madrugada fora, iludindo o sofrimen-
to e o desespero. Com frequência a realidade 
supera a ficção. Com Amália, a ficção segregava 
a realidade.

Escreve-se na capa do livro: “Camões deu-nos 
a língua, Pessoa o pensamento, Amália a voz”. É 
uma voz que não se apagará?
Talvez se apague quando se apagarem Camões 
e Pessoa, se apagarem a nossa língua e o nosso 
pensamento. Portugal é, porém, um país 
resistente, é mesmo  o mais antigo da Europa, 
com uma cultura e uma melancolia fortíssimas. 
Camões, Pessoa e Amália “constituem o triân-
gulo de luz da nossa identidade”, citando de 
novo Natália. A "ressurreição" de Amália não é, 
por certo, gratuita nem isolada, assim saibamos 
entendê-la. A urgência em recuperarmo-nos 
a nós próprios tornou-se vital no tempo de 
subcultura, subética, subjustiça, subdignidade, 
subportugalidade que nos quer destroçar. O 
canto de Amália pode ser uma seiva de resis-
tência..J

Amália Rodrigues Fernando Dacosta
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No próximo dia 30 inaugura em Paris, na delegação da Fundação Gulbenkian, uma exposição muito representativa da 
obra de uma das figuras mais destacadas da arte portuguesa atual. A mostra intitula-se “A violência e a graça”, e estará 
patente até agosto, no mesmo local se realizando, a 6 e 7 de junho, um colóquio, “O mito e a metamorfose”, sobre a 
obra da pintora, em especial a sua relação com a literatura. Além de ouvirmos a artista, aqui antecipamos o excelente 
texto, sobre ela e o seu trabalho, do catedrático de Literatura Comparada da Sorbonne (Nouvelle), escritor e crítico, 
codiretor da Revue de littérature comparée    

Graça Morais, em Paris
‘A violência e a graça’, sete olhares

n
1.  No início, como se fosse preciso ir 
à história da humanidade nos seus 
começos, era a caça. Ela preside aos 
primeiros quadros de família sob a for-
ma de miniaturas monocolores para se 
impor mais tarde com o corpo massivo 
do “Caçador”, uma imagem da força 
e da brutalidade. A caça muito cedo 
confrontou a criança com a violência, 
com a crueldade que atinge os animais, 
esses amigos saídos das fábulas e dos 
contos. O animal está no centro da pin-
tura de Graça Morais (GM), como está 
igualmente a mulher, porque se trata 
para começar de vítimas inocentes, 
encarnações de uma injustiça inerente 
ao mundo dos homens.

A caça não é, porém, apanágio do 
mundo masculino: ela assalta os pri-
meiros retratos de mulher, a começar 
pelo autorretrato que oferece, como 
uma tapeçaria, estranhas amazonas a 
lançar flechas ou a perseguir animais. 
Podemos desde então ler toda a pintura 
de GM como uma luta, paciente e dra-
mática, pela afirmação de uma huma-
nidade, ameaçada sem cessar pela força 
bruta, a violação, o sofrimento. A caça 
remete para o espaço rural, transmon-
tano, e pode, a este título, ser objecto 
de uma celebração: penso na grande 
tela intitulada precisamente “Caça”, na 
qual o corpo da ave morta se destaca 
numa torrente de luz loura, dourada, 
numa espécie de fundo de glória. Mas 
se a caça remete para o “local”, como 
em casa do seu grande velho Miguel 
Torga, a violência, essa é universal; ela 
ficou impressa no imaginário da crian-
ça, à espera de “ganhar forma”.

2.  “Ganhar consciência é ganhar 
forma.” Cito o historiador de arte Henri 
Focillon, num dos princípios da sua Vie 
des formes (Vida das Formas), conheci-
da em Portugal graças a Mário Dionísio, 

que soube explorar com talento este 
pequeno traço fundador em A Paleta e 
o Mundo, um título que seria também 
adequado para definir a empresa em 
simultâneo épica e lírica de Graça 
Morais. A violência, difusa no espaço 
natal, encontra, durante uma viagem 
a Madrid, ocasião de “ganhar forma”, 
no caso uma expressão hiperbólica: a 
Guernica de Picasso. 

O fresco bárbaro deixará marcas 
duradouras em certos motivos da pin-
tura de GM: cabeças arrancadas, mãos 
ensanguentadas, dedos crispados, 
membros cortados, deitados no chão. 
A animalidade encontra força nova na 
vizinhança perturbante do rosto femi-
nino com o focinho da besta, as linhas 
do corpo animal e do rosto feminino, 
outro diálogo insólito entre a mulher e a 
besta, ou primeira forma na sequência 
das “metamorfoses” , que vão obcecar 
a artista. Os dois temas conjugam-se, 
num tempo, numa vasta sinfonia 
erótica que não exclui nem o grotesco 
nem o demoníaco. As pulsões do corpo 
são satisfeitas na sua energia primor-

dial - penso naquela torrente generosa 
de esperma sobre fundo carmesim e 
nas formas femininas, nos entrepernas 
sublinhados por um debrum púrpu-
ra - e multiplicam-se os abraços e os 
acasalamentos no meio dos quais a faca 
de lâmina pontiaguda e ensanguentada 
afirma a permanência de uma ferida, 
ou de uma morte infligida, real ou 
simbólica.

3.  As mulheres de Graça Morais são as 
mais das vezes velhas. Podemos ir até 
ao grande retrato da “Avó Marquinhas”, 
sentada numa cadeira, as mãos cru-
zadas sobre o colo. Ela posou como no 
fotógrafo. Mas duas amplas cortinas 
de um azul sombrio, como velas, 
enquadram-na, como num palco de 
teatro, prelúdio de outras cenas onde se 
afirmará uma composição tripartida, 
vertical nas mais das vezes.

As mulheres são a memória do sítio, 
são o “génio do lugar”. Agasalhadas nos 
seus vestidos - túnicas sem idade - ou 
amarradas nos seus aventais, elas são 
por vezes um pouco masculinas. Penso 

Os cânones habituais da beleza 
feminina não se aplicam a estas pessoas 
ásperas, deformadas pelos trabalhos 
do campo, mas que arrancam a sua 
energia da terra, a qual devem, como 
os homens, trabalhar. Vê-las-emos 
depressa de rosto ornado, sulcado por 
ramos, lianas e raízes como que para 
as aproximar ainda mais da Natureza. 
Elas são apanhadas no grande ciclo das 
estações e posam muitas vezes com os 
seus atributos domésticos: tesouras, 
facas, chaleiras, espetos, ganchos. 
Mudarão de lugar, mas pouco de rou-
pas, quando a artista for a Cabo Verde, e 
manter-se-ão na sua função, essencial 
e silenciosa, milenar, a de afirmar, 
através da maternidade, um duplo 
princípio de vida e de amor.

4.  O retrato - o da mulher mais vezes 
- apela à série. Os rostos só existem 
na e pela variação. A pintura de Graça 
Morais aparenta-se a uma imensa e 
minuciosa partitura - no sentido mu-
sical do termo - fundada na repetição e 
variação, uma “arte da fuga” compará-
vel à de João Sebastião Bach. A pintura 
de GM é uma ampla improvisação 
concertada que deixa pouco espaço 
à inspiração, ao acaso, pelo que tem 
de hino contínuo ao trabalho no seu 
quotidiano repetitivo. 

Há uma série de autorretratos, de 
“Marias”, como houve aquela suscitada 
pela viagem a África, como haverá 
a série dos “Anjos”, mensageiros e 
mediadores entre a terra dos homens e 
aquilo a que foi convencionado chamar 
o céu: de facto, eles descem, na maioria 
das vezes, dos seus retábulos dourados 
ou de um qualquer imaginário popular. 
Há também a série de "As Escolhidas" 
na qual a sucessão de trabalhos e tarefas 
domésticas se inscreve sobre fundos 
monocromáticos, laranjas ou amarelos 
unidos que fazem pensar em espécies 
de ícones. Haverá a sequência das 
“Metamorfoses”, mas houve também 
as séries dos “Cães”, as cenas feéricas 
de  A idade de ouro e outras, tendo 
como único princípio de unidade a ob-
servação, a contemplação, por exemplo 
de mãos que passam sobre o cabelo 
para atar um carrapito, que descascam 
uma fruta ou depenam uma ave.

Com esta sequência sem fim de 
retratos, com esta hierarquização dos 
rostos num ritmo, uma ordem ainda 

Podemos ler toda 
a pintura de Graça 
Morais como uma luta, 
paciente e dramática, 
pela afirmação de 
uma humanidade, 
ameaçada sem cessar 
pela força bruta, a 
violação, o sofrimento

“
Graça Morais “Toda a minha pintura tem essa dimensão do drama humano”

Daniel-Henri Pageaux

›

nesse belo “romance de artista” de 
Charles-Ferdinand Ramuz, Aimé Pache 
peintre vaudois – o homem que decidiu, 
ele também, viver e pintar na aldeia - 
que põe a velha criada Marianne a dizer 
diante do seu retrato: “Será possível que 
eu seja tão feia?” Mas para responder 
seria preciso entrar no olhar do pintor 
ou penetrar o segredo do seu coração.
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aí ternária, com essa litania de nomes 
femininos, a artista compõe - usemos 
a palavra que une a pintura e a música 
- um prodigioso caderno de estudos - 
outra palavra pictórica e musical -, um 
diário em simultâneo íntimo e aberto 
ao mundo, oferecendo uma pintura que 
interroga, questiona, mas também que 
afirma : um privilégio que ela partilha 
com a palavra poética ou o verbo 
religioso.

5.  Pode defender-se que a pintura de 
Graça Morais é fundamentalmente 
religiosa, se nos referirmos à etimolo-
gia da palavra “religião”: não apenas 
veneração, respeito, mas também laço, 
relação. Recordaremos, no meio da 
tela, esta mão suspensa no ar, de onde 
pende um lenço, um laço que vai até 
ao chão para enlaçar um corpo jacente, 
um corpo que sofre, enterrado num 
escarlate insuportável.

Uma pintura portanto de união, de 
comunhão, enquanto que, de um ponto 
de vista técnico, são mais escolhidas a 
fragmentação, a dispersão, a explosão. 
Uma pintura feita não só para ajudar 
a viver - o que já não é pouco - mas 
também para melhor compreender o 
mundo, para melhor estar atenta ao 
mundo, para dar atenção às pessoas, 
aos animais, às coisas.

A pintura é religiosa em princípio 
por certos temas recorrentes ao longo 
das telas, estas santas famílias, antigas 
ou espantosamente contemporâneas, 
estes Cristos em sofrimento, tão próxi-
mos da criatura acabada, contingente, 
mas engrandecida, enobrecida pelo 
sofrimento, como o é este Homem, 
Ecce homo, que fascinou Miguel Torga. 
Pintura religiosa igualmente pela 
celebração simples e augusta do mundo 
criado. A artista, ela mesma, reconhe-
cia que se deixa comover com “o lado 
sagrado da vida”.

Na série intitulada “ Geografia do 
sagrado” que tenho por um dos cumes 
da sua arte, a artista transfigurou as 
pobres telas que servem para recolher 
as azeitonas em mortalhas, em sudá-
rios, em velas estranhas, amplamente 
abertas por mãos camponesas para um 
rito inédito. E diante de nós, avança, 
sustentada por uma mulher do campo, 
uma velha cega cujos olhos brancos 
nos convidam a contemplar a terra dos 
homens.

6.  Quando GM diz da sua pintura que 
ela é visionária, coloca, para o seu 
público, uma relação nova entre uma 
pintura sempre figurativa e um sentido 
que ultrapassa todo o princípio da re-
presentação, entendido como mimesis 
ou pintura no presente. O ritual das 
cenas de trabalho, os objetos quotidia-
nos adquiriram uma outra dimensão, 
sem que alguma experiência sensível 
possa ser invocada pelo espectador. Em 
compensação, este é como que chama-
do a formular um julgamento, a propor 
um sentido possível àquilo que foi visto 
e transcrito.

A pintura de Graça Morais rediz 
àquele que a vê e quer ler: “Diz-me o 
que vês, o que reconheces, e dir-te-ei 
quem és”. É no mínimo exigir-lhe, a 
ele, um olhar novo, trajetos inéditos 
entre as linhas traçadas, tão próximas 
do desenho, que se pressionam e se so-
brepõem em sobreimpressões que são 

“
›

›

  Nasceu no “Portugal 
profundo”, na aldeia do 
Vieiro, concelho de Vila Flor, 
distrito de Bragança, em 
1948. “Cresceu pelo mundo” 
e, ao longo de mais de quatro 
décadas, tem sido uma “luta 
constante no país” - agora 
a pintura de Graça Morais 
apresenta-se agora em Paris, 
no centro da Fundação 
Calouste Gulbenkian. La 
Violence et la Grace, que 
inaugura a 30 e abra ao público 
a 31, junta sobretudo desenho, 
do período compreendido 
entre 1982 e 2016, percorrendo 
vários momentos e temáticas, 
com um núcleo especial 
dedicado ao “encontro” da 
artista com escritores e poetas 
como Miguel Torga, Vasco 
Graça-Moura, Sophia de Mello 
Breyner Andresen, Agustina 
Bessa-Luís, José Saramago, 
Pedro Tamen, Nuno Júdice 
e Manuel António Pina, em 
diversos projetos editoriais.

No âmbito da exposição, 
comissariada por Helena de 
Freitas e Ana Marques Gastão, 
realiza-se a 6 e 7 o colóquio 
“Mito e Metamorfose”, com 
a participação de vários 
pensadores e especialistas 
portugueses e estrangeiros, 
entre os quais Edgar Morin e 
Eduardo Lourenço, que irão 
refletir sobre diferentes aspetos 
da obra de Graça Morais. 
Haverá ainda um recital de 
Pedro Caldeira Cabral.

São, por outro lado, exibidos 
permanentemente na mostra, 
que vai ficar patente até agosto, 
os filmes Na Cabeça de uma 
Mulher está a História de uma 
Aldeia, da filha da artista, 
Joana Morais, e, em estreia, 
Graça Morais e os Escritores, 
de Luís Alves de Matos, uma 
encomenda da Gulbenkian. 
Um rendez-vous que é uma 
“oportunidade única”, diz 
a pintora, de ter a sua arte 
“observada e pensada por 
diferentes olhares“.

Jornal de Letras: La Violence et 
la Grace é uma boa síntese da 
sua obra?
Graça Morais: Sim, toda 
a minha pintura tem essa 
dimensão do drama humano, 
da tragédia, de uma certa 
violência de uns seres sobre 
outros e simultaneamente de 
esperança e de graça, além 
dos aspetos da metamorfose, 

dos mitos. Foi, aliás, Eduardo 
Lourenço que o disse e ficou 
como título da exposição.

Também é uma ‘graça’ no seu 
percurso? Que significado tem?
É muito importante, até por 
não ser num espaço comercial, 
mas cultural, agora dirigido por 
Miguel Magalhães, que está a 
ser cada vez mais conhecido na 
cidade. Esta exposição nasceu na 
cabeça de Guilherme d’Oliveira 
Martins, que enquanto 
presidente do Centro Nacional de 
Cultura quis fazer uma mostra 
alargada da minha pintura no 
Brasil, no Museu da Língua 
Portuguesa, em São Paulo. 
Como houve aquela fatalidade 
do incêndio no museu, não foi 
possível. Mas ele não quis deixar 
cair a ideia e passou-a para 
Paris, embora repensada.

E focada no desenho. O 
desenho é fulcral no seu 
trabalho?

É onde nasce tudo. As ideias 
da minha pintura começam na 
linha, no desenho que, para 
mim, nunca é um esboço, mas 
uma obra completa. E a Helena 
de Freitas fez uma boa escolha.

A relação com a Literatura 
também vai estar em destaque.
Essa componente foi 
trabalhada pela Ana Marques 
Gastão. Entre outros, vão estar 
expostos os originais de dois 
livros feitos a quatro mãos, 
Orfeu e Euridice, de Sophia, e 
As Metamorfoses, de Agustina. 
Foram realmente encontros 
muito especiais que tive na 
vida. Sempre houve uma 
relação forte da minha pintura 
com a literatura. 

Porquê?
Tive a sorte de me encontrar 
com vários poetas e escritores. 
O primeiro foi Pedro Tamen. 
Depois Miguel Torga, que 
me pediu para usar pinturas 
minhas. Disse-me que não 

queria que ilustrasse O Reino 
Maravilhoso, mas que levasse 
o meu mundo ao seu. São 
livros de encontro. Mas, para 
José Saramago, fiz mesmo 
ilustrações. Houve uma grande 
curiosidade em relação à 
minha obra por parte de muitos 
escritores, mesmo alguns com 
quem não fiz qualquer livro, 
como é o caso de José Cardoso 
Pires. 

Recorda em especial algum 
desses encontros?
Com todos houve momentos 
de grande cumplicidade. A 
certa altura, por exemplo, 
quando acabava um poema, 
Sophia telefonava-me e lia-mo, 
com aquela sua voz… Era uma 
deusa. Tive esse privilégio e 
ficava tão emocionada que nem 
conseguia dizer nada. Pelo 
seu gesto, até de uma certa 
humildade, e pela alegria que 
manifestava em comunicar o 
que tinha escrito. 

Está curiosa em relação ao que 
vai ser comunicado, nos dois 
dias de colóquio sobre a sua 
obra?
Muito. Participantes como 
Jeanette Zwinberger não me 
conheciam, mas houve uma 
grande surpresa e aceitação. 
Certamente vão ser palestras 
interessantes que irão terminar 
com um encontro entre Edgar 
Morin e Eduardo Lourenço. É 
para mim muito honroso que, a 
partir da minha pintura, estes 
dois sábios conversem.

Esta exposição marca também 
o seu regresso a Paris, onde 
estudou no final dos anos 70 e 
já expôs. Que espera?
É uma cidade que tem um 
enorme significado para mim. 
Visito-a com frequência para 
ver arte. E há sempre muitas 
exposições que mostram 
como os artistas estão vivos 
e como a arte alimenta o que 
há de melhor no ser humano - 
contra a violência, a guerra, os 
infortúnios da Humanidade. 
Em Paris, sinto-me bem e 
assumo a minha identidade 
portuguesa, desde que cá 
estive, em 1978, como bolseira 
da Gulbenkian. E sempre senti 
que havia uma empatia entre 
mim, a cidade e as pessoas. 
Espero agora que haja também 
com a minha pintura. J MARIA 
LEONOR NUNES

‘Tudo nasce no desenho’
- e a relação com a literatura

A certa altura, quando 
acabava um poema, 
Sophia telefonava-me 
e lia-mo, com aquela 
sua voz… Era uma 
deusa. Eu ficava tão 
emocionada que nem 
conseguia dizer nada

Graça Morais “Em Paris, sinto-me 
bem e assumo a minha identidade 
portuguesa”
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talvez camadas de sentido a desvendar, 
palavras a acrescentar, a inventar, pa-
lavras para glosar o que não carece de 
nenhuma palavra para existir, o que só 
vive nos traços e nas manchas de cores. 

O tempo dilatou-se para ir em 
direção do primitivo, do arcaico; a 
representação fez-se transfiguração. A 
ordem do mundo alterou-se em mo-
numentais composições que rivalizam 
com antigos retábulos, forçando o olhar 
a entrar neste grande teatro do mundo, 
figurado, na ocasião, por uma imensa 
ferradura que domina, qual abóbada 
de um templo improvável, simples 
criaturas. Uma nova retórica se impõe, 
entre silêncio, meditação e contempla-
ção. Diria mais depressa que a pintura 
de GM é apocalíptica, uma vez que o 
Apocalipse é, no sentido primeiro do 
termo, revelação.
7.  Fronteira entre o homem (ou a 
mulher…) e o animal, a bestialidade 
sempre foi, na pintura de GM, indecisa, 
porosa. Uma nova etapa é franquea-

da com a série das “Metamorfoses”, 
começada em 2000 e exposta em 2016 
na Casa da Cerca de Almada. A besta, 
o inseto, invadiu o desenho e domi-
nou o homem. A artista pode dizer, 
com Montaigne (Ensaios III, 2): “Eu 
não pinto o ser, pinto a passagem.” 
Continuemos a citação: “Dia a dia, 
minuto a minuto. É preciso ajustar a 
minha história à hora.” Talvez valesse 
mais, então, falar de anamorfoses, uma 
vez que são instantâneos da vida que 
se sucedem, explorando o princípio 
poético da analogia universal, para citar 

“Os cânones habituais 
da beleza feminina 
não se aplicam a estas 
pessoas ásperas, 
que arrancam a sua 
energia da terra. Vê-
las-emos de rosto 
ornado, sulcado por 
ramos, lianas e raízes 
para as aproximar 
ainda mais da 
Natureza

A sua pintura é 
religiosa, se nos 
referirmos à etimologia 
da palavra: não apenas 
veneração, respeito, 
mas também laço, 
relação. E celebração 
simples e augusta do 
mundo criado

a intuição do poeta Octavio Paz: “Nisto 
ver aquilo” ("En esto ver aquello".)

Estranhos gafanhotos desenrolam 
as suas asas ínfimas, envolvem-se em 
opulentas capas, enquanto que as mãos 
continuam a manipular os instrumen-
tos de trabalho do campo - foice, pá de 
cabo. Mas a mão por vezes aproxima-

-se da pata, da garra. Silhuetas ainda 
humanas ou terrestres adquirem asas, 
mas evoluem, como as camponesas e 
aldeãs, na miséria e na solidão, numa 
longa teoria de esboços, de estu-
dos, suspensas entre o céu e a terra, 
aguardando novos reagrupamentos, 
composições novas. 

Elas lá estão, sentinelas no limiar 
de futuras pinturas, aguardando entrar 
nas vastas telas a que Graça Morais nos 
habituou, telas que, abraçando o mun-
do, são iguais à madrugada cantada por 
Miguel Torga (Diário, 1/7/1955), “como 
um poema que se derramou/ sobre o 
corpo da vida.”J

›

Duas das obras que estarão patentes na exposição de Paris

 O mito e a metamorfose (Le my-
the et la Metamorphose), Colóquio 
internacional Graça Morais, reali-
za-se a 6 e 7 de Junho, na delegação 
francesa da fundação Calouste 
Gulbenkian, em Paris, integrado na 
exposição A violência e a Graça (La 
violance et la Grace), da pintora na-
quele centro. É uma iniciativa com 
o apoio do Centre de Recherche sur 
les Pays Lusophones (CREPAL), da 
Univ. Sorbonne Nouvelle.

O documentário Graça Morais 
e os escritores, de Luís Alves 
Matos, marca a abertura do 
colóquio, a 6, com a presença de 
Miguel Magalhães, diretor daquela 
delegação da Gulbenkian, Olinda 
Kleimann, diretora do CREPAL 
e as curadoras Helena de Freitas 
e Ana Marques Gastão. Segue-
se a conferência de abertura 
por Jeanette Zwinberger, Les 
transformations de la femme-
paysage.

O primeiro painel, Graça 
Morais et Agustina Bessa-Luís - de 
l’initiation rituelle à la peinture 
de l’Histoire, terá intervenções 
de Raquel Henriques da Silva, 
Catherine Dumas e Isabel Ponce de 
LeãoO segundo, Sophia de Mello 
Breyner Andresen et Lídia Jorge. 
Les Eurydice en silence, de Pedro 
Eiras e Agnès Levécot.

Na terceira mesa, Secrets et 
masques – la poésie et la fiction de 
Nuno Júdice, intervêm Egídia Souto  
e Nuno Júdice. Na quarta, Figures 
du politique, mémoire et migration, 
Baltrusch Burghard e Irène dos 
Santos. O concerto de Pedro 
Caldeira Cabral encerra o primeiro 
dia de trabalhos.

Na segunda jornada, a 7, na me-
sa-redonda, Une certaine vision du 
féminin, participam Sylvie Sesé-
Léger e Sara Carmo. A finalizar, 
uma conversa entre Edgar Morin 
e Eduardo Lourenço, seguida de 
leitura de textos.  

Colóquio  
internacional
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da Câmara, e toquei um 
primeiro solo ao vivo. Aos 17 fui 
convidado para trabalhar numa 
casa de fados e comecei a fazer 
estudos musicais. Começou 
outra fase, mas nunca deixei a 
guitarra portuguesa.

E o seu interesse pela música 
antiga, foi paralelo?
Sim. No meu ambiente familiar, 
havia uma prática erudita 
quotidiana. O meu pai já tinha 
trazido para Portugal a música 
de Purcell, nos anos 20, tinha 
traduzido a Paixão Segundo 
São Mateus, de Bach, tinha 
inclusive cantado um papel, o do 
evangelista, numa altura em que 
não quase havia acesso a discos. 
Nessa época, fui com as minhas 
irmãs assistir a um concerto de 

Pedro Caldeira Cabral
Meio século no topo da música
e da guitarra portuguesas

 São 50 anos de um dos 
percursos mais invulgares e 
impressionantes da música 
portuguesa. Por um lado, o 
trabalho como intérprete, 
multi-instrumentista, 
condensado em dois eixos (a 
música antiga e a guitarra 
portuguesa), mas também 
ramificado em colaborações 
com, entre outros, José Afonso, 
Jorge Peixinho, Opus Ensemble 
e José Eduardo. Por outro, 
a composição, investigação 
musicológica, especialização 
em organologia e na construção 
de instrumentos. Convidado 
a tocar em muitos dos mais 
prestigiados festivais e salas 
de concerto do mundo e 
em centenas de discos de 
outros artistas, autor de uma 
discografia com uma vintena 
de títulos a solo, que ainda 
este ano deverá crescer com o 
lançamento dum novo CD, O 
Fado da Minha Guitarra, Pedro 
Caldeira Cabral não para. Em 
2016, festejou os 25 anos do 
Concerto Atlântico, um dos 
seus grupos de música antiga. 
Este ano,  em que celebra 50 de 
carreira, pretende recriar em 
concerto, no outono, um álbum 
histórico do seu agrupamento de 
música medieval, La Batalla, de 
que na altura falaremos.
Mas, antes, o mais destacado 
intérprete e investigador da 
guitarra portuguesa, que 
leciona agora pela primeira 
vez no ensino institucional, 
orientando o curso de Mestrado 
no instrumento na Universidade 
de Aveiro, celebra este meio 
século com a realização do 
evento “Guitarra de Ontem e 
de Hoje”. Vai ser amanhã, 25, 
e sexta-feira, 26, no Teatro 
São Luiz, em Lisboa, abrindo 
com um concerto, às 21h, em 

que participam Ricardo Rocha 
e outros músicos. O objetivo 
principal é o mesmo de sempre: 
através da criação artística, a 
valorização dum instrumento 
que constitui um importante 
património e ex-libris da cultura 
portuguesa - mas que é ainda 
muito depreciado.

Jornal de Letras: A guitarra 
portuguesa foi o seu primeiro 
instrumento? 
Pedro Caldeira Cabral: Não, 
iniciei-me com a flauta de 
bisel e a viola dedilhada, mas 
descobri a guitarra portuguesa 
aos 8 anos. Na casa da minha 
avó havia uma, que tinha sido 
oferecida ao meu avô pela fadista 
Adelina Fernandes. Quando fiz 
10 anos, o meu pai ofereceu-ma. 

Tive as primeiras lições com 
um parente que me ensinou na 
tradição de Coimbra e continuei 
a estudar. Aos 16 anos fiz o meu 
primeiro direto no Rádio Clube 
Português, com o Fernando 
Alvim, a acompanhar o Vicente 

um grande contratenor, Alfred 
Deller, e quando ele começou a 
cantar as pessoas desataram à 
gargalhada. Foi terrível, mas ele 
reagiu bem, disse que acontecia 
muitas vezes e explicou o que 
era a voz do contratenor. A 
partir daí as minhas irmãs e eu 
começámos a tocar e a cantar 
essas músicas e comecei a 
interessar-me por essa via. 

E pelo alaúde?
Em 1970 tive um contacto com 
um alaudista, na Alemanha, e 
trouxe o meu primeiro alaúde 
e livros sobre tablatura. Na 
altura ninguém em Lisboa 
tocava alaúde mas havia um 
agrupamento pioneiro, o 
Grupo de Música Antiga de 
Lisboa, que acompanhei com 
curiosidade e interesse. A 
minha madrinha, musicóloga, 
ofereceu-me uma cópia das 
Sonatas para guitarra e duas 
trompas, do António da Silva 
Leite, que ninguém conhecia e 
despertou em mim interesse. 
Comecei a estudar intensamente 
o repertório de guitarra clássica, 
em complemento da minha 
prática da guitarra portuguesa, 
e a fazer transcrições de 
peças, que do ponto de vista 
técnico permitiam alargar as 
possibilidades de execução. 

A sua colaboração com Jorge 
Peixinho é dessa altura?
É. Já o conhecia, e à música 
contemporânea, e comecei a 
tentar introduzir a guitarra 
portuguesa em pequenas coisas 
que fizemos em conjunto e no 
quadro dum curso que ele abriu 
na Universidade Nova, creio que 
em 1975. Nesse curso conheci 
o Luís Cília, que me pediu para 
o acompanhar e fazermos uma 
parceria. Depois trabalhei 
com o Vitorino, o que foi muito 
importante para mergulhar nos 
aspetos ligados à organologia 
popular portuguesa, sobretudo 
com o estudo da viola 
campaniça. Em 1978 fundo um 
primeiro grupo, o Musica Ficta, 
e principio a construir réplicas 
de instrumentos que não 
existiam em Portugal. 

Era um trabalho solitário?
Correspondia-me com 
investigadores em Londres, 
Amesterdão, Basileia, que 
tinham os mesmos problemas. 
Os Ségreis de Lisboa tocavam 
então instrumentos com 
palhetas de plástico e tentei 
encontrar os materiais com 
que na música de época se 
fazia as palhetas. Reconstituí 
as primeiras réplicas em 
Portugal dos baixões e das 
flautas renascentistas, mas 
também a primeira cítara e 
a primeira bândora. Já quase 
por necessidade de formar 
instrumentos para um projeto 
de investigação musical e 
organológica. A partir dos anos 
80, fiz viagens mais longas, 

Pedro Caldeira Cabral  Um dos percursos mais invulgares e impressionantes da música portuguesa

Manuela Paraíso

Compôs mais de cem obras para guitarra portuguesa, de que é um grande intérprete, e transcreveu 
muitas outras. Gravou centenas de discos com músicos de várias áreas, fundou os agrupamentos 
de música antiga La Batalla e Concerto Atlântico. Tem uma coleção de cerca de 750 instrumentos, 
mas é a guitarra que, aos 66 anos, continua a ser o centro do seu trabalho: 50 anos de carreira 
que agora se assinalam, mormente com um concerto amanhã, 25, no Teatro São Luiz, em Lisboa. 
Ouvimo-lo, e sobre ele e sua obra escreve o também músico e prof. da Universidade de Aveiro 
Paulo Vaz de Carvalho

Há compositores 
que estão a marcar o 
século XXI e ainda não 
descobriram a guitarra 
portuguesa. Quando 
isso acontecer, as coisas 
vão dar uma volta

“
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estágios em museus e tive acesso 
aos instrumentos originais sobre 
os quais realizei uma pesquisa 
com o prof. Macário Kastner. 
A partir daí inicio o estudo dos 
instrumentos e tento tornar 
de novo a guitarra portuguesa 
um instrumento de concerto, 
prática que se perdera. 

De quando fora essa prática?
Do século XIX. No anterior, 
ainda se chamava cítara e estava 
'desqualificada', associada a um 
grupo de marginais de onde surge 
a figura do fadista, termo que na 
altura era sinónimo de malandro, 
zaragateiro, frequentador de 
prostíbulos. A mudança de 
nome para guitarra deveu-se à 
necessidade da sua requalificação 
social. Num glossário de 1858, 
refere-se que a cítara ainda era 
usada entre os camponeses, 
enquanto a guitarra era usada pelas 
senhoras para acompanhar as suas 
modinhas antes da introdução 
do piano. Ou seja, havia dois 
instrumentos, um com estatuto 
baixo, o outro elevado.  A introdução 
da guitarra inglesa em Portugal, 
um tanto tardia, tem como alvo as 
senhoras, porque a própria rainha de 
Inglaterra a tocava. 

Qual é a relação com a guitarra 
portuguesa?
Tem a mesma origem, a 
cítara do Renascimento. Em 
Portugal, temos a guitarra de 

Lisboa e a de Coimbra, que se 
desenvolveram com sistemas 
construtivos, dimensões e 
funções diferentes – o primeiro 
ligado aos fadistas, o segundo, 
muito mais simples, associado 
aos estudantes da Universidade. 
A guitarra de Coimbra tem uma 
tradição sobretudo concertística, 
enquanto na de Lisboa predomina 
uma utilização mais melódica, em 
diálogo com o fadista. 

Conservam-se ainda 
exemplares dessa guitarra 
setecentista precursora da 
portuguesa?

Sobreviveram vários 
instrumentos e quase todas 
as semanas aparece um no 
comércio eletrónico, nos sítios 
mais incríveis. E revelam-
nos uma coisa muito simples: 
tínhamos uma tradição 
contínua, desde o século XVI 
até ao XIX, mas há uma altura 
em que esses instrumentos 
quase desaparecem, fabricam-
se quase só com materiais 
pobres, ao mesmo tempo 
em que emerge essa moda 
da guitarra inglesa, com 
instrumentos luxuosíssimos. 
Estes dois instrumentos vão 

retirar elementos um do outro 
e constituir-se como a nova 
guitarra portuguesa. 

O que faltou à guitarra 
portuguesa para obter a 
projeção da guitarra espanhola?
Por um lado, a valorização 
social. A associação com o fado, 
uma canção popular pobre, é 
traumática para o instrumento 
e os seus utilizadores - e os 
esforços que eu e outros temos 
feito, bem como a ocasional 
colaboração de compositores 
como Jorge Peixinho, Clotilde 
Rosa, Cândido Lima ou António 
Vitorino d’Almeida, passaram 
um bocado ao lado. O peso do 
fado, sobretudo deste fado que 
se tornou um produto comercial, 
incaracterístico, da indústria 
turística, tem sido limitativo 
para outro alcance da guitarra. 
Há também uma total falta de 
apoios. Eu tive o privilégio de 
ser convidado para tocar em 
grandes festivais de música 
erudita, aqui e no estrangeiro, 
em que apresentei obras para 
guitarra portuguesa, minhas 
e de outros compositores, do 
presente, do passado, e fiz 
o cruzamento entre música 
erudita e popular. Mas isso teve 
pouco efeito. E só nos últimos 
anos é que apareceu uma nova 
geração de guitarristas com 
muito mais formação musical, 
em boa parte meus alunos…

Em aulas particulares?
Sim, estive sempre fora das 
instituições académicas, por 
escolha própria e também 
porque quando me convidaram, 
a Universidade de Aveiro, 
eu sugeri algo que não teve 
resposta. Agora fui de novo 
convidado, para dar um 
mestrado. Estas coisas têm um 
tempo próprio e há resistências, 
às vezes corporativas, além 
de um olhar negligente sobre 
a nossa riqueza organológica, 
que é vista como uma espécie 
de pobreza. Graças a não 
termos tido nenhuma guerra 
no século XX, conservámos 
um repositório de saberes que 
nos tornou como um país-
museu – e as pessoas não têm 
consciência da riqueza desses 
conhecimentos. São muitas 
vezes os estrangeiros, de países 
que sofreram essa destruição, 
que descobrem a nossa riqueza 
e é através dessa valorização 
do exterior que começamos a 
olhar para o que é nosso com 
outra perspetiva. Temos de 
encontrar uma consciência 
da nossa identidade, do nosso 
património, que é importante 
valorizar. 

Voltando à guitarra: a 
classificação do fado como 
património imaterial da 
humanidade  ajudou a melhorar 
as coisas?
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Pelo contrário. Esse 
reconhecimento era justo desde 
que, como se passou em Espanha 
com o flamenco, se tivesse 
operado um fenómeno de estudo 
aprofundado do modelo e um 
movimento de aperfeiçoamento 
das formas com base nos 
modelos tradicionais. Em vez 
disso, o que aconteceu foi uma 
aplicação da fórmula do star 
system americano, em que 
os intérpretes deixaram de 
ser fadistas para se tornarem 
cançonetistas populares. 

Ao longo destas décadas tem 
encontrado muitas partituras e 
documentação ligada à guitarra 
portuguesa (gp)?
Encontrei partituras, 
instrumentos, documentos, 
referências históricas ligadas à 
literatura. Estou-me a lembrar, 
por exemplo, do trabalho que 
fiz com as obra de Gil Vicente 
e de Ferreira de Vasconcelos, 
em que fui descobrir coisas 
que complementam muita da 
informação que já tinha, de 
fontes secundárias.

Existe, para gp, um repertório 
considerável?
Existe um corpo muito 
importante, quer do património 

à música tradicional, incluindo 
um conjunto de peças que 
encontrei em manuscritos, que 
começam por ser fados, como o 
do Conde da Anadia, composto 
em 1860, e sempre reeditado em 
partitura. Apresentarei também 
um ex-aluno meu, da nova 
geração, o Luís Pedro Marques, 
que vai tocar três peças da 
tradição coimbrã.

E no dia 26?
Vou utilizar uma fórmula que 
criei em Coimbra há muitos 
anos, os Encontros da Guitarra 
Portuguesa. Desta vez, inicio 
com uma masterclass para um 
número restrito de participantes 
e também para ouvintes, depois 
uma mesa-redonda sobre um 
conjunto de temas e por fim uma 
audição de cada um daquele 
participantes.

Qual é a atual situação do ensino 
oficial da gp?
É ensinada nos conservatórios 
oficiais, desde o básico ao 
superior. Há uma licenciatura 
no Politécnico de Castelo 
Branco, mas creio que há mais 
escolas superiores com intenção 
de a introduzir. A aceitação 
não foi fácil, tudo isto leva 
bastante tempo mas deverá 
refletir-se na revalorização do 
instrumento. Sobretudo dar 
espaço a que os intérpretes 
mais talentosos e desenvolvidos 
possam ter presença pública. 
Lembro-me de que com a 
viola foi difícil impô-la nas 
diversas escolas, apesar de 
internacionalmente ser um 
instrumento enorme. A luta da 
afirmação dum instrumento 
passa por um diálogo constante 
entre instrumentistas e 
compositores. Se tivéssemos 
tido um Andrés Segovia, no 
século XX, que tivesse agarrado 
na guitarra portuguesa e ido 
ter com os compositores mais 
importantes, as coisas teriam 
sido diferentes.

Entre as gerações recentes 
de compositores portugueses 
há alguns a compor para o 
instrumento?
À parte jovens compositores, 
como o Hugo Reis, o Miguel 
Amaral, o Ricardo Rocha, que 
são também guitarristas, há 
poucos - por exemplo, o Carlos 
Marecos. Os compositores 
institucionais, que poderiam 
ter uma abordagem diferente, 
têm pouco contacto com a 
escrita da gp e também um 
certo preconceito de pegar num 
instrumento popular. Talvez 
seja preciso um impulso de 
fora para começar a haver uma 
redescoberta. Há compositores 
que estão a marcar o século 
XXI, andam à procura de outras 
formas e ainda não descobriram 
o instrumento. Quando isso 
acontecer, as coisas vão dar 
uma volta. Mas ainda vai 
demorar.J

 A luta da afirmação 
dum instrumento 
passa por um diálogo 
constante entre 
instrumentistas e 
compositores

“
escrito, quer das tradições 
diretas da guitarra de Lisboa e 
de Coimbra. E temos acesso a 
um conjunto de gravações que 
começam no início do século 
XX, muitas delas descobertas 
no Brasil. No meu concerto 
no dia 25 um dos objetivos 
é salientar esta ligação com 
a tradição afro-brasileira, 
registada desde o final do 
século XVIII, com uma peça 
chamada Fofa da Rosinha, com 
uma relação muito interessante 
de elementos rítmicos típicos 
da tradição afro-brasileira com 
outros que lembram música 
do período clássico, como a 
ópera italiana, e influência 
de compositores como Leal 
Moreira. 

Qual é o programa do concerto?
Vai ter três secções, a primeira 
dedicada à música dos séculos 
XVI ao XIX; a segunda à música 
nova, a minha e a do Ricardo 
Rocha, dois intérpretes de 
diferentes gerações, que criaram 
ruturas com a tradição da 
guitarra portuguesa; a terceira 

Identidade e sinais de viagem

 Na década de 70, chegado ao Rossio de 
Lisboa, onde às vezes tentava apanhar 
comboios, vi passar um sujeito novo, 
aprumado ao modo de então, vago 
e dirigido, traçando uma diagonal à 
praça, do Teatro até junto dos telefones 
públicos; carregava a tiracolo vários 
pequenos estojos que, pelo formato, 
deviam ser de instrumentos corda. 
Sumiu-se entre gente e foi à vida. Não 
caminhava em passo apressado nem 
parou no Rossio. Iria para algum ensaio 
ou concerto? De quê? Não sei, mas era 
a figura de um qualquer  artista que eu 
precisava de conhecer.

E vim a conhecer, primeiro, nos 
arranjos de  discos do Adriano Correia 
de Oliveira e do Vitorino, entre vozes 
populares e instrumentações que 
reacendiam, em novos palcos, costumes 
musicais antigos. Vi-o depois na sua 
oficina de construção e reparação de 
instrumentos - galeria de artes e ofícios 
- entre placas finíssimas de madeiras 
eleitas, cortadas de árvores com seus 
nomes em latim que o pai e os livros lhe 
ensinaram, distinguindo-as consoante 
o perfume, as propriedades, os traços 
e manchas da figura, falando delas da 
rama até ao cerne e agoirando-lhes um 
som, quando feitas instrumento.

Voltei a  conhecê-lo enquanto ia 
trazendo à tona da nossa atenção os 
violeiros, guardadores de um Portugal 
esquecido, resgatando do abando-
no os instrumentos que eles faziam, 
restaurando cada um a preceito, sem 
intrusão no íntimo das matérias ou do 
som. Comparava fragmentos de rótulos 
carcomidos, travessas, colagens ou en-
talhes - que são a coisa de que o mistério 
do som se desprende - para delinear os 
percursos do saber da construção, por 
oficinas, mesteirais e gerações. Na rua 
do Salitre, a pequena diferença pode 
ser mais importante que as maiores 
igualdades e cada identidade mais 
importante ainda do que todas as dife-
renças. Por isso, sobre o estirador busca  
minúcias guiado pela  importância que 
dá a cada coisa que, levada ao cúmulo, 
faz a importância do mundo, como a de 
cada arpejo faz a importância do mar. 
Por isso levou a guitarra portuguesa ao 
laboratório dos doutores da acústica 
para lhe ver o som por dentro durante o 
encontro da ciência experimental com a 
prática intuitiva e secular.

Vi-o também, a partir dos anos 70, 
na primeira vaga de estudiosos portu-
gueses de música antiga, praticando-a a 
solo no seu alaúde, em conjuntos, a que 
chamou La Batalla, Concerto Atlântico e 
em duos ocasionais como os que fez com 
Maria Repas ou Hopkinson Smith. Se 
bem me parece,  na sua  expressão pes-
soal declina os fulgores do romantismo,  
mesmo quando este se prenuncia na voz 
de Maria Repas a cantar, de Silva Leite 
“Ó tempo que breve passaste”.

As erudições do Zeca, Adriano, Vito-
rino, Fausto, Eunice, Mário Viegas, Ruy 
de Carvalho, Sérgio, Cília, em viagens 

cheias de canto, palavras, sílabas, de 
letras percutidas e outras sibiladas, umas 
arrastadas, outras breves, embalaram-
-lhe o pulso e foram-lhe dando o mote 
para golpear a corda ferindo-a com a 
unha ou só tangendo, para ajuste do 
sabor do som à razão do verso. De tudo 
isso vem boa parte do seu dedilhar 
sensível e cultivado.

Atinando sempre, à custa da 
análise formal, com o desenrolar de 
um qualquer enredo  que está a tocar, 
inventa músicas de tempos díspares, 
livrando-as das cordas pela respiração 
que aprendeu nos sopros antigos e pelos 
gestos de braço que lhe vêm de enunciar 
lendas em arcos arcaicos.  Na sua guitar-
ra herdeira de tudo, as melodias, textu-
radas a dedilho de fadista, levantam-se 
e repousam como ventos e arcadas,  pelo 
traço do músico inspirador da labuta de 
um dedilhador sem descanso. 

Voltei a conhecê-lo na guitarra 
inglesa de Silva Leite, quando lhe ouvi 
as sonatas de estilo clássico e depois, no 
cavaquinho, instrumento melódico do 
salão oitocentista, talvez mais causador 
dos desenvolvimentos sul-americanos 
do que o gritante irmão minhoto.

Se na guitarra seguiu os preceitos 
do mestre portuense, no cavaquinho  
respeitou as particularidades do toque 
dos cavaquinhistas de antanho, em que 
os dedos principais se encolhem à fun-
ção de sustentar a pequena caixa pelas 
ilhargas, e se incumbe o grosso polegar 
de desenhar lesto as melodias fugidias 
de valsas e demais danças.

Na guitarra portuguesa procura a 

luz de Coimbra, sem sofrer a sombra 
do Paredes a quem ouviu, estudou e 
com quem chegou partilhar palcos. Ao 
abordar o repertório do Paredes, exalta 
o perfil de compositor do mestre guitar-
rista, que reaparece idêntico na escrita 
mas renovado no som e na intenção 
final: intérprete novo de Paredes, evita 
a acolitagem, demarcando-se dos ar-
roubos que na aparência são imperiosos 
para o  êxito da toada Coimbrã e mostra 
dele uma música  resistente às antíteses 
de se materializar no som de outro corpo 
movido pela  alma de um estranho. 
Assim a música de Paredes ressoa nesta 
sua natureza nova, onde nada se acaba e 
tudo se transpõe.

Reconheci-o, apesar da mudança 
de terreno, em Momentos Memória, 
de Cândido Lima, quando, em 1984, o 
som límpido da  guitarra  se oferece à 
evocação do cravo em  comemoração do 
nascimento de Scarlatti, Bach e Handel. 
A duo com a guitarra espanhola de 
Piñero Nagy, tocam em contraponto as 
duas  guitarras que fazem uma penínsu-
la, para armar um cordão complexo de 
som barroco e futuro.

Toque o que tocar ou com quem quer 
que seja, encontro o Pedro (Caldeira 
Cabral) sempre num exercício exemplar 
para a reflexão dos etnomusicólogos. 
Sabe que faz sempre parte de uma His-
tória mas, na discrição dos seus dedos, 
vence a tentação comum de chamar as 
atenções para a raiz exposta, e usa-a 
só para nutrir o som liberto, deixando 
implícita a identidade que se encastra 
em sinais claros de viagem - porque a 
identidade profunda persiste e revive 
nos sulcos da raiz em movimento.

Volto a vê-lo na Universidade de 
Aveiro, lugar de ensino, reflexão e prá-
tica musical, beneficiária recente dessas 
andanças intrincadas que fazem do 
Pedro uma fonte singular e cosmopo-
lita  de cultura portuguesa. Volto a ver 
esse artista que precisava de conhecer, 
quando ele, de estojo a tiracolo vem para 
cumprir alguns versos  da canção de um 
amigo “Ir ao fundo e voltar/ Ó minha 
cana verde/ Navegar navegar.../ Adeus 
morenas de Goa / Já é tempo de voltar/ 
Tenho saudades tuas/ Meu amor/ De 
Lisboa”.J

Paulo Vaz de CarValho

Na sua guitarra herdeira 
de tudo, as melodias, 
texturadas a dedilho de 
fadista, levantam-se e 
repousam como ventos 
e arcadas,  pelo traço do 
músico inspirador da 
labuta de um dedilhador 
sem descanso

“

Pedro Caldeira Cabral Um artista (e ‘construtor’) de muitos instrumentos
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à sua concentração no combate, 
vem das profundas entranhas do ser 
humano. Não é qualquer espécie de 
medo do adversário, é antes o amor. 
Olli apaixona-se perdidamente por 
Raja, e a sua presença (assim como 
a sua ausência) fazem com que se 
desconcentre do seu grande objetivo 
desportivo. Encontramos assim um 
homem partido em dois. E intuitiva-
mente convencemo-nos que mais do 
que a vitória no combate, ele deseja 
que ele finalmente termine, pois tem 
a ambição banal de levar uma vida 
simples, casar e ter filhos, como um 
homem comum.

Filmado a preto e branco, em 

O dia mais feliz na vida de Olli Mäki
O boxeur enamorado

 A ação do filme passa-se 
num tempo em que, por cá, os 
futebolistas apanhavam o elétrico 
no final dos desafios, e iam de 
regresso a casa juntamente com os 
adeptos a populaça, entre bem-hajas 
e palmadas nas costas, como se a 
sua profissão não fosse assim tão 
diferente das demais. Na Finlândia, 
terra de gente loira e muito gelo, na 
periferia diametralmente oposta da 
Europa, mas não necessariamente 
menos periférica, as coisas não 
haveriam de ser muito diferentes no 
início dos anos 60. Já nos Estados 
Unidos, claro, na vanguarda nestas 
e noutras matérias, o desporto já 
crescia enquanto negócio. Mais 
ainda o boxe que sempre teve 
em volta o mercado especulativo 
gerado pelas apostas. Tudo isto para 
chegarmos ao pacato O dia mais feliz 
da vida de Olli Mäki, do finlandês 

Juho Kuosmanen, que venceu em 
Cannes o prémio da secção Un 
Certain Regard. Conta a história 
de Olli, porventura o maior mito 
do boxe finlandês, centrando-se 
sobretudo na preparação para o 
combate com o campeão americano 
Davey Moore, que decorreu em 
1962. Foi a primeira vez que a 
Finlândia recebeu um combate 
com um campeão em título e 
gerou-se uma imensa expectativa 
em termos desportivos mas 
também financeiros. O resultado 
é suficientemente relevante para 
a economia do filme para não o 
revelarmos aqui, embora o filme seja 
muito mais do que isso. 

Em O dia mais feliz da vida de Olli 
Mäki há um contraste de ambien-
tes. Por um lado, um mundo de alta 
finança, prémios chorudos, negó-
cios fáceis, por outro a simplicidade 

campónia de Olli, um pasteleiro de 
Kokkola, uma vilória finlandesa, 
que se vê obrigado, mais do que a 
defrontar um campeão do mundo, 
a enfrentar os holofotes e inúmeros 
compromissos de marketing, exigi-
dos pelos patrocinadores.

O ambiente de Helsínquia, mais 
ainda do que o de Kokkola, revela-se 
extremamente provinciano, mas a 
sua inevitável satirizarão ainda cria 
eco em alguns casos contemporâ-
neos, mesmo no desporto profissio-
nal (e até fora do desporto). 

Enfim, histórias de boxe já vimos 
muitas, e até temos as nossas. Esta 
tem a vantagem de saber tirar o me-
lhor partido do ambiente finlandês, 
assim como era no anos 60 (quando 
não a prosperidade que conhecemos 
agora na Escandinávia), onde sobres-
saía uma certa pacatez. O verdadeiro 
problema de Olli, o maior obstáculo 

estilo independente, mas com traços 
de revivalistas, do cinema da época, e 
um leque de bons atores, O Dia mais 
feliz de Olli Mäki é um filme de boxe 
fora do ringue, com um naturalismo 
discreto, sem nos querem deslum-
brar com a estético do pugilato, entre 
ganchos e punchs. No final de contas, 
dentro ringue, entre as cordas, não 
se passa nada de especial. A vida 
acontece cá fora.J

› O DIA MAIS DELIZ NA VIDA 
DE OLLI MÄKI 
de Juho Kuosmanen, com  Jarkko Lahti, Oona Airola, 
Eero Milonoff, Joonas Saartamo, Olli Rahkonen, 
96 min

O dia mais deliz na vida de Olli Mäki O Rocky finlandês

 Estreou na Sala Garrett do Teatro 
Nacional D. Maria II, com a presença 
do ministro da Cultura, uma grande 
e belíssima produção d’O Bando, 
em cena até 4 de junho: A Divina 
Comédia – Inferno, com encenação de 
João Brites. Obra-prima da literatu-
ra mundial e italiana e do seu autor 
Dante Alighieri (1265- 1321), escrita ao 
longo da sua vida de exilado político, A 
Divina Comédia, poema alegórico, as-
senta nos mitos das civilizações antigas 
à luz do imaginário cristão medieval. A 
sua estrutura simétrica ternária, com-
preende três livros: Inferno, Purgatório 
e Paraíso, cada um com 33 cantos, e 
mais um introdutório, perfazendo o 
número cem da perfeição divina; o 
sistema métrico também múltiplo de 
três, símbolo da Santíssima Trindade. É 
essa trilogia que O Bando se propõe le-
var ao palco, apresentando Purgatório 
em 2019 e Paraíso em 2021.

Para esta primeira parte, Inferno, 
João Brites e a equipa d’O Bando, fiel 
ao seu perfil artístico, oferece-nos 
a visão dramatúrgica do poema de 
Dante na forma de uma monumental 

cenografia a toda a “amplitude” do 
palco, uma floresta de metal e acrílico 
em vários planos espiralados a assina-
larem os nove círculos que integram 
a geografia deste lugar de punições 
várias. Para além da beleza autónoma 
da peça cenográfica (Rui Francisco), 
ela constitui-se como eixo de uma 
representação coletiva, musicalmente 
estruturada em solos e tutti, a permitir 
acompanhar a evolução dramática das 
ações, integrando-as a cada momen-
to numa imagem una do mundo dos 
mortos onde acompanhamos a jornada 
da personagem Dante, guiada pelo 
poeta Virgílio, em busca de sua amada 
Beatriz. 

Não obstante a grande dimensão, 
é uma peça que adquire movimento e 
emite som ao ser habitada. Plastica-
mente leve, pelo perfil dos elementos 
verticais e pela transparência das 
plataformas horizontais, permite uma 
dramaturgia de iluminação (João Ca-
chulo) que propicia a contextualização 
do imaginário dantesco de cavernas, 
fossos, pontes, rios, lagos de fogo e 
gelo, pântanos, chuvas ardentes e as 

aparições fantásticas de serpentes, 
aves, monstros e outros seres bestiais. 
Neste sentido, são de assinalar os 
adereços usados pelos atores, como os 
fabulosos chapéus confecionados como 
escultóricos emaranhados de ramos 
secos de árvores que afinal são almas 
de suicidas, constantemente arranha-
das por aves, as harpias, que aí fazem 
os ninhos.

Todas as instâncias da dramaturgia 
dos figurinos e adereços (Clara Bento) 
e da música (Jorge Salgueiro) dialogam 
com o discurso das atores, o sistema 
ternário do poema transposto através 
de trípticos, da associação da pintura, 
música e poesia às três personagens 
principais. A corporalidade (Stephan 

e guia, Dante - João Grosso, lírico e 
compassivo, estupefacto e curioso, 
inexcedível de precisão na sua múltipla 
dimensão de único vivente num mun-
do de mortos. 

Com mais de 40 anos de atividade, 
O Bando, sediado numa quinta em 
Palmela, verdadeiro laboratório de 
investigação teatral, apresenta um 
espetáculo de maturidade, a fazer jus 
aos seus pressupostos estéticos e polí-
ticos. Tendo por base o tratado moral, 
filosófico e político de Dante, metafo-
ricamente atualizado pela dramatur-
gia deste espetáculo magnífico, um 
trabalho rigorosamente transdiscipli-
nar que envolve um grande número de 
profissionais e o desejo de um mundo 
melhor. J

› A DIVINA COMÉDIA  
– INFERNO 
de Dante Alighieri, Dramaturgia e Encenação João 
Brites,  dramatografia João Brites e Rui Francisco, Ce-
nografia Rui Francisco, Dramatofonia e música Jorge 
Salgueiro, Figurinos e Adereços Clara bento, Desenho 
de luz e vídeo mapping João Cachulo/Contrapeso, De-
senho de som Sérgio Milhano/Pontozurca, Direção de 
fotografia Alexandre Nobre, Tradução e investigação 
histórica Susana Mateus, com João Grosso, Carolina 
Dominguez, Rita Brito, Manuel Coelho, Sara de Castro, 
Bruno Bernardo, Ana Brandão, Sara Belo, Lara Matos, 
Lúcia Maria, Guilherme Noronha, José Neves, Paula 
Mora, João Neca, Catarina Claro, Raul Atalaia, Cirila 
Bossuet, Tomás Varela, Juliana Pinho, Rita Gonçalves 
e Bonifácio.

Criação e produção O Bando. Coprodução 
TNDMII, Câmara Municipal de Coimbra/
Convento São Francisco, Teatro Nacional São 
João.
Teatro Nacional D. Maria II, quarta às 19h, 
quinta a sábado às 21h e domingo às 16h. Até 4 
de junho.

Divino Inferno

A Divina Comédia - Inferno, de Dante, no Teatro Nacional S. Maria II

Jurgens) e os movimentos dos 21 
atores são realizados a par com os seus 
enunciados e com todos os elementos 
do espetáculo, criando uma verdadeira 
máquina de cena viva e atuante.
O teatro como espaço de experiência 
coletiva, como prática social inclu-
siva e de interação com o público, 
permanece como premissa artística 
d’O Bando; coerentemente o público é 
conduzido até ao seu lugar na plateia, 
passando pelo palco, ou seja, pelo in-
ferno, como uma iniciação necessária 
para se apropriar e participar desse 
evento especial que é a representação 
teatral. Já iniciado, assiste à descrição 
dos castigos infligidos aos pecadores, 
através da interposta personagem 
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 Nem a II Guerra Mundial nem a morte 
prematura apagaram a memória do pianista 
romeno Dinu Lipatti e das suas interpreta-
ções de Bach, Bartók, Chopin, Mozart, Ravel 
ou Schumann, tantas vezes retomadas pela 
antiga EMI Classics. Quando passam cem 
anos sobre o nascimento do pianista, a War-
ner, que acumula as gravações da desapa-
recida editora, publica “Immortal Lipatti”, 
uma caixa de três CD que inclui os concertos 
de Schumann e de Mozart, gravados com o 
maestro Herbert von Kara-
jan, e o derradeiro recital do 
pianista, no festival francês de 
Besançon. A alemã Hänssler, 
porém, vai mais longe e, além 
destes dois marcos históri-
cos, reúne ainda mais dez CD, 
que testemunham momentos 
determinantes da carreira de 
Lipatti, incluindo gravações 
com figuras fundamentais no 
seu percurso como a pedagoga 
Nadia Boulanger, o compositor 
e violinista Georges Enesco, 
seu mentor, ou o maestro Er-
nest Ansermet.

Dinu Lipatti nasceu em 

março de 1917, em Bucareste, e morreu 
33 anos depois, em dezembro de 1950, em 
Genebra. A coletânea da Hänssler tem início 
em 1936, no termo do período de formação 
em Paris, com Alfred Cortot, Boulanger, 
Paul Dukas e Charles Munch, quando Lipatti 
soma 19 anos, e segue até ao derradeiro re-
cital do pianista, realizado em setembro de 
1950, a pouco mais de dois meses da morte, 
no festival francês de Besançon. Os 12 CD 
que compõem esta caixa acusam o peso das 

gravações originais de Lipatti: 
o mono, as 78 rotações, as 
emissões radiofónicas. Mas 
o conjunto está muito perto 
de permitir uma perspetiva 
global sobre todo o percurso 
de Lipatti. A recolha remonta 
aos recitais na École Normale 
de Musique de Paris, com um 
raríssimo Johann Sebastian 
Bach, em cravo, e aos arqui-
vos da antiga editora romena 
Electrecord, e resgata precio-
sidades como as Sonatas para 
violino e piano de Enesco, 
gravadas com o compositor, 
ou como o “Concertino em 

estilo clássico, para piano e orquestra de 
câmara”, do próprio pianista, com o maestro 
Hans von Benda (mesmo que sacrificado 
pela passagem do tempo). Aqui se encontra 
também a parceria com Nadia Boulanger, 
nas Valsas de Brahms, e com o violoncelista 
italiano Antonio Janigro em Fauré, Ravel e 
Rimsky-Korsakov, ou o mais tardio recital 
de julho de 1950, na Rádio Genève, num 
desafio ao avanço da própria doença (de 
Hodgkins), que lhe seria fatal. No conjunto, 
são obras de Bach, Bartók, Brahms, Chopin, 
Enesco, Fauré, Grieg, Liszt, Mozart, Ravel, 
Rimski-Korsakov, Schumann, Domenico 
Scarlatti e Schubert, por um dos pianistas 
que marcaram a interpretação no século XX, 
e alguns dos seus mais importantes parcei-
ros: os maestros Herbert von Karajan, Otto 
Ackermann, Eduard van Beinum, Ernest 
Ansermet e Paul Sacher, os cantores Irène 
Kedroff, Marie-Blanche de Polignac, Hu-
gues Cuenod, Paul Derenne e Doda Conrad, 
além de Nadia Boulanger, Georges Enesco e 
Janigro.

“Immortal Lipatti”, da Warner, também 
inclui os concertos para piano e orquestra de 
Robert Schumann e Mozart (Concerto n.º 21, 
K.467), com Herbert von Karajan, as valsas de 
Brahms, com Nadia Boulanger, a 3.ª Sonata de 
Chopin, além de Bach, Liszt, Ravel e Enescu, 
e essa despedida em Besançon, em nova 
mistura, sujeita a um extraordinário trabalho 
de “restauro digital”, que constitui o trunfo 
desta edição. J MARIA AUGUSTA GONÇALVES 

Os cem anos de Dinu Lipatti

› Dinu Lipatti –
 100TH ANNIVERSARY 
EDITION
12CD Hanssler

O novo JP
 Artista de 

muitas vidas 
ou espírito 
camaleónico, JP 
Simões acaba de 
se reinventar em 
nova persona-
gem musical. 

Chama-se agora Bloom e canta 
em inglês, como fazia no século 
passado nos Belle Chase Hotel. 
Mas o que mais impressiona é que  
Bloom  parece acordar deveras um 
novo músico, que não fica total-
mente impermeável ao percurso 
(parece-me equidistante de todas as 
experiências anteriores), mas que se 
envolve num estilo mais intimista, 
distanciando-se até daquela queda 
para o humor musical que sempre 
o caracterizou. Aqui resgata um 
outro cardápio de influências. A 
base desta canções já não está no 
balanço tropical da música brasileira 
(embora às vezes ainda sobre de lá 
qualquer coisa), tão pouco do estilo 
de cabaret weilliano. Tremble Like a 
Flower bebe dos grandes escritores 
de canções anglo-saxónicos dos 
anos 60 e 70, como Tim Buckley,  
Tim Hardy, Nick Drake, Syd Barrett 
ou Kevin Ayers. Mais interessante 
se torna porque, perante uma cons-
trução etérea mas relativamente 
relativamente simples, surpreende-
-nos em fundo com arranjos diver-
sificados, a meio caminho entre o 
psicadelismo e o jazz. 

› Bloom
TREMBLE LIKE A FLOWER
CTL
MANUEL HALPERN

Acordo 
Hipopográfico

 A música 
atalha por entre os 
oceanos e celebra 
a língua que une 
Portugal e Brasil. 
Isto já foi celebra-
do das mais di-

versas formas, mas este Língua Franca, 
promovido pelo popular MC paulista 
Emicida ganha atualmente particular 
pertinência. Porque se é de língua que 
falamos, não há nada como celebrar a 
palavra, na sua mais possante expres-
são contemporânea: o rap. Ainda para 
mais porque, sendo Emicidaum grande 
rapper e produtor musical escolheu 
alguns dos melhores para se juntarem a 
ele. Do lado brasileiro, o cúmplice na-
tural, também do Estado de São Paulo, 
Rael. Do lado português, nada mais 
nada menos do que Capicua e Valete, 
dois dos rappers portuguesas que mais 
de destacam não só pela qualidade das 
rimas, mas também pela aguçada e in-
teligente consciência política e cultural. 
Mais ainda, como hip-hop não se faz 
só da palavra debitada, Língua Franca 
muniu-se bons produtores/DJ, como o 
português Fred Ferreira (Orelha Negra) 
e os brasileiros Kassin Nave. O resulta-
do é um glamoroso abraço transatlânti-
co, onde as realidade se misturam sem 
fricção, apercebendo-nos que, talvez 
seja mais o que nos une do que aquilo 
que nos separa. Ou como diz Caetano 
Veloso: "Gosto de ver a minha língua 
roçar a língua de Luís Vaz de Camões". 

› Vários
LÍNGUA FRANCA
Sony

brilhante. Nunca 
pôs limites à 
sua curiosida-
de e procurou, 
desde cedo, 
outros estilos, 
recusando-se 

a cerrar-se no fado tradicional. 
Começou por integrar temas do rico 
folclore português no seu reportório. 
Mas, à medida que se foi interna-
cionalizando, com muitos concertos 
no estrangeiro, foi arriscando aos 
poucos reportórios autóctones dos 
países que visitava, para delírio do 
público local. Um dos casos mais 
fantásticos foi a Itália onde, com uma 
naturalidade até difícil de explicar, 
interpretou temas do folclore italiano 
como se de uma italiana se tratasse, 
descobrindo até afinidades melódi-
cas e harmónicas com o fado. Neste 
novo volume da reedição e reorga-
nização da obra completa de Amália, 
encontramos, em três discos, as mais 
emblemáticas gravações de Amália 
em Itália, a que se acrescentam vá-
rias outras nunca dantes editadas. É 
uma magnífica forma de (re)desco-
brir uma Amália bilingue, com uma 
capacidade de adaptação ao meio 
única, sempre comovente, aliando o 
virtuosismo vocal a uma capacidade 
interpretativa genuína e rara. Temas 
como La Tarantella, Ciuri Ciuri,  La 
Tramontana, Canzone para Te; mas 
também Povo que Lavas no Rio, 
Gaivota, Coimbra, Vou dar de Beber à 
Dor. Em português ou em italiano, 
Amália é soberba, única, original.

› Amália Rodrigues
AMÁLIA EM ITÁLIA
Valentim de Carvalho

contrabaixo (Quintino, que conhece-
mos como líder, no disco Prólogo, que 
já elogiei nas páginas do JL). Marcante 
é a participação de João Paulo Esteves 
da Silva, aqui não ao piano, mas como 
precioso autor de dois arranjos. Quem 
toca estes temas com arranjos de 
João Paulo é o Quarteto de cordas de 
Matosinhos, a dar um toque clássico 
a este disco, que de resto é predomi-
nantemente jazz. A variedade sonora 
é sublinhada pela guitarra portuguesa 
de Bernardo Couto, também a dar 
um ar de sua graça. O tema Demais, 
original de Tom Jobim, fecha o disco 
de uma forma estranha. É uma boa 
versão, em guitarra solo. O problema 
é que, com a presença constante (e 
boa) da cantora Rita Maria ao longo do 
disco, estamos sempre à espera da voz 
e fica-nos (apenas) um tema…instru-
mental. No entanto, não é o suficiente 
para manchar o resultado final: um 
belo disco de poesia e música.

› Afonso Dias e Rita Maria
ALÉM DAS HORAS
Enja
ANDRÉ PINTO

POP

Bravo, Amália
 Calhou Amália nascer em Lisboa 

e tornou-se a maior fadista que 
Portugal já conheceu. Nascesse ela 
no delta do Mississipi e seria uma 
cantora de blues excecional. O seu 
talento é absolutamente transver-
sal, não se limita a um género, a um 
estilo. Amália era um daqueles raros 
casos em que se podia dar ao luxo 
de cantar o que lhe fosse na alma e 
fazê-lo de forma invariavelmente 

CLÁSSICA

Os segredos  
de Orfeo

 Três grandes 
compositores ita-
lianos do século 
XVII – Claudio 
Monteverdi, Luigi 
Rossi, e Anto-
nio Sartorio -, 
a afirmação da 

ópera, do barroco inicial à maturação 
do barroco intermédio, e intérpretes 
tão à vontade no repertório, como 
o contratenor Philippe Jaroussky, a 
soprano Emöke Baráth, a orquestra I 
Barocchisti e o maestro Diego Fasolis, 
cruzam-se para dar forma ao mito de 
Orfeo, num só CD. A ideia era ir além 
de uma coletânea de árias e recitativos, 
a partir de diferentes obras de dife-
rentes épocas, sobre Orfeo. O objetivo 
era definir uma sequência que valesse 
por si mesma, como uma “nova” 
ópera ou uma cantata dramática que, 
de algum modo, reescrevesse a lenda, 
concentrando a ação nos protagonistas 
– Orfeo e Euridice – e no seu destino 
fatal. O propósito foi tão bem ou me-
lhor conseguido que as óperas dos três 
compositores, colocadas lado a lado, se 
combinam sem que grandes diferen-
ças se manifestem, pesem as origens 
tão distintas como a corte de Mântua 
de Monteverdi, em 1607, e os teatros 
de Sartorio, em Veneza, em 1672. Da 
abertura de Sartorio à ária final de 
Rossi – “Amor vero e salda fé” – tudo 
faz sentido e se apresenta único, numa 
só obra. O sucesso da demanda deve-
-se obviamente aos intérpretes, em 
particular a Baráth e Jaroussky, mas 
também a Diego Fasolis que conduz 
I Barochisti e o Coro della Radiotele-
visione Svizzera pelos mais estreitos 
caminhos que ia sobreposição das 
obras impõe. No final, é possível uma 
outra visão dos segredos de Orfeo, ou 
da sua própria história –  sobretudo 
a história da afirmação da ópera no 
século XVII –, como propõe aliás o 
título de tão sofisticada empresa: “La 
storia di Orfeo”.

› Monteverdi, Rossi, Sartorio
LA STORIA DI ORFEO
CD Erato

MARIA AUGUSTA GONÇALVES

JAZZ

Sensibilidade  
e bom senso

 A responsabi-
lidade musical é 
de Afonso Pais, 
guitarrista, prin-
cipal compositor 
e autor dos arran-
jos. O outro nome 
central deste 

Além das horas, é naturalmente o da 
cantora Rita Maria, sendo o disco cre-
ditado a ambos. Uma ótima referência, 
com uma bela voz (notável em scat) e 
acima de tudo, grande sensibilidade na 
interpretação. Mas também é essencial 
referir a presença segura da banda: 
Albert Sanz ao piano, o baterista Luís 
Candeias e António Quintino em 
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"Em tudo e por tudo obra de Pilar" - assim se refere José Saramago à Fundação que criou com a jornalista, tradutora e 
sua companheira, no texto intitulado "Presidenta". No ano em que a fundação celebra o 10.º aniversário, o JL ouve a sua 
principal responsável e grande animadora, em entrevista em que se fala do muito trabalho desenvolvido pela instituição 
e por si - dentro e fora dela. Trabalho pelo qual Pilar foi distinguida com o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura, que 
lhe será entregue na sexta-feira, 26, na sede da Biblioteca Nacional, em Madrid, na presença do Presidente da República 

português e dos ministros da Cultura dos dois países. Num texto escrito especialmente para o JL, a "presidenta" recorda ou 
destaca ainda dez "momentos" destes dez anos da Fundação, cujas comemorações se prolongam até dezembro 

Pilar del Río
‘Nós tínhamos um projeto comum

- contribuir para um mundo melhor’

v
Vê a Fundação José Saramago (FJS) 
como “uma jangada” que navega por 
vários lugares de Portugal e do mundo, 
ao serviço do “projeto comum” que 
criou em conjunto com o escritor. Uma 
jangada comprometida com a defesa 
dos Direitos Humanos e do meio am-
biente; a divulgação da literatura por-
tuguesa; e o intercâmbio das culturas 
portuguesa, espanhola e latino-ame-
ricana. No ano em que se assinala o seu 
10.º aniversário, Pilar del Río fala, ao 
JL, sobre o passado, presente e futuro 
da “Casa” a que preside e que é um ver-
dadeiro ‘universo’ em expansão.

Aliás, foi recentemente inaugura-
da uma nova sede da FJS - o espaço 
“Nasci na Azinhaga” -, na terra natal 
de Saramago, que vem assim juntar-
-se à ‘rota’ do escritor de que fazem 
parte lugares como a Casa dos Bicos, 
em Lisboa, e A Casa, em Lanzarote. E, 
mesmo à distância, Pilar está sempre 
em cima do acontecimento - ora a 
acompanhar a visita do filósofo Sami 
Naïr à Casa de Lanzarote via Twitter, 
ora a colaborar, via email, com a Feira 
do Livro de Madrid, que decorre entre 
os próximos dias 26 de maio e 11 de ju-
nho e este ano tem Portugal como país 
convidado. É no dia da sua abertura, 
26, que receberá, como acima se refere, 
o Prémio Luso-Espanhol de Arte e 
Cultura, que lhe foi atribuído em 2016, 
pelos governos dos dois países, pelo 
trabalho que desempenha enquanto 
presidenta da FJS e como jornalista, 
tradutora e promotora da cultura luso-
-espanhola. 

Jornal de Letras: No ano em que a 
Fundação José Saramago celebra o seu 
10.º aniversário, qual o seu ‘sentimen-
to’ dominante?
Pilar del Río: É um sentimento con-
traditório. Por um lado, uma grande 
emoção em ver como nós - uns ‘pobres 
diabos’, em época de crise - consegui-
mos chegar até aqui. Por outro, tenho 
muita pena de que tudo isto não tenha 
sido acompanhado por José Saramago.

Como se “continua” alguém que já cá 
não está?
Nós tínhamos um projeto comum: 
Saramago dedicava-se à sua literatura 
e eu fazia um trabalho de organização 
e coordenação. Continuá-lo não seria 

nunca literariamente - os seus livros já 
estão escritos. Além de escritor, ele era 
um intelectual, um humanista, que so-
fria com um mundo que massacra seres 
humanos, países e continentes inteiros, 
e que queria combater isso como se a 
‘solução’ dependesse de nós. Morria 
por dentro sabendo que ia embora de 
um mundo que não estava melhor. Tem 
sido essa a luta da Fundação: através de 
uma série de iniciativas, contribuir para 
a construção de um mundo melhor. 

Costuma colocar-se no ‘lugar’ de 
Saramago quando, por exemplo, tem 
de tomar certas decisões em nome da 
Fundação?
Não. Falávamos muitas vezes sobre o 

Saramago morria por 
dentro sabendo que ia 
embora de um mundo 
que não estava melhor. 
Tem sido essa a luta da 
Fundação: contribuir 
para a construção de 
um mundo melhor

“

Pilar del Río É preciso distinguir as minhas posições políticas do papel específico da Fundação. A Fundação não me limita, mas 
também não a comprometo

Carolina Freitas

futuro da Fundação e o José dizia sem-
pre que era eu que tinha de tomar as 
decisões. Aliás, deixou-o escrito num 
texto chamado “Presidenta”. Quando 
olho para os últimos cinco anos [desde 
que a Fundação está na Casa dos 
Bicos], sinto que talvez devesse ter 
estado mais presente. Foram anos em 
que fiz muito trabalho de represen-
tação: editámos livros de Saramago; 
apresentámo-los ao mundo; estivemos 
envolvidos na criação de peças de 
teatro e numa série de atividades em 
diversas instituições em que a minha 
presença era importante. Viajei muito 
estes anos e por isso não estive tanto 
na Casa dos Bicos como talvez devesse. 
Mas não procuro pôr-me no lugar de 

Saramago; coloco-me sempre no lugar 
da Fundação.

O texto de que fala é, nas palavras de 
Saramago, uma espécie de “testamen-
to”, no qual ele escreve: “Deixo nas 
suas mãos o destino da obra que criou, 
o seu progresso, o seu desenvolvimen-
to”. É um legado difícil de ‘gerir’?   
Esse texto marcou-me muito. É uma 
declaração de intenções da Fundação 
que é bastante assustadora para mim. 
A verdade é que não faz com que queira 
pôr-me no lugar de Saramago. Gostava 
era de ter a sua cumplicidade. Mas te-
nho a cumplicidade das pessoas que ele 
quis que fizessem parte da Fundação, e 
que são fundamentais.

“SOMOS COMO UMA JANGADA”
Que ‘balanço’ faz dos 10 anos da 
Fundação?
Temos organizado as iniciativas pos-
síveis, tendo em conta que estamos na 
Casa dos Bicos há apenas cinco anos, 
e quase sempre em obras - dentro 
do edifício ou na rua. Ainda assim, 
fizemos debates, congressos, apresen-
tações de livros, exposições, concer-
tos, peças de teatro… Fizemos O Ano 
da Morte de Ricardo Reis e Clarabóia 
com o Teatro d’A Barraca, e criámos 
os Dias do Desassossego com a Casa 
Fernando Pessoa. Tanta coisa! Não só 
em Portugal mas por todo o mun-

›  F u n daç ão  Jo s é  Sa r a m ag o ,  de z  a no s  ‹

›
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“O objetivo é que a 
Declaração Universal dos 
Deveres Humanos esteja 
pronta no verão para que, 
no último trimestre do 
ano, possamos levá-la às 
Nações Unidas

Estou aqui porque 
tínhamos um projeto 
comum no qual 
trabalhávamos todos 
os dias. Saramago 
ocupava-se da sua  
obra literária dava-me 
as páginas e eu 
traduzia. Em tudo o 
resto, trabalhávamos 
juntos. Só assim se pode 
compreender quando 
diz que gostava que eu o 
‘continuasse’

do - desde a Fundação Kennedy, em 
Washington, até vários países de África 
e da América.

Na última vez que falámos, há três 
anos, disse-me que a Fundação traba-
lhava “contra a indiferença”. Continua 
a ser esse o seu maior desígnio?
Sim. É que os livros de Saramago são 
sempre contra a indiferença. É lite-
ratura pura - aliás, recentemente um 
conjunto de universidades anglo-saxó-
nicas elegeu 100 obras fundamentais 
da literatura universal e considerou 
que, na Península Ibérica, havia dois 
romances a destacar: Dom Quixote, de 
Cervantes, e  Ensaio Sobre a Cegueira. 
Não há dúvida de que Saramago faz 
literatura pura, mas é sempre uma 
literatura contra a indiferença; que 
reflete sobre a responsabilidade, o erro, 
a História, o fator Deus. Isso está em 
todos os seus romances. Por exemplo, 
n’A Jangada de Pedra…

De que forma?
A Jangada de Pedra é uma proposta 
de ‘Ibéria-exit’, mas é uma saída que 
vai ao encontro de outros povos e civili-
zações, no sentido de tirar a Península 
Ibérica da Europa, que está mergulhada 
num tremendo egotismo, dizendo-lhe: 
estamos aqui para contar que o mundo 
existe e não para servir de ponte a 
determinados interesses. A literatura de 
Saramago é uma maravilha.

Continua a lê-lo?
Claro. Ainda há dias tive que escrever 
um texto sobre o Caim e o Evangelho 
Segundo Jesus Cristo para uma tese de 
doutoramento no Brasil, então voltei a 
lê-los.

E fora do contexto de trabalho?  
Também. Por acaso neste momento só 
tenho um livro ‘seu’ na minha mesa 
de cabeceira, uma tradução que fez de 
Anna Karenina. 

O que está agora mais a ler?
Ultimamente tenho lido mais livros de 
pensamentos. Neste momento, estou a 
ler Curso Urgente de Política Para Gente 
Decente, do meu amigo Juan Carlos 
Monedero. Tenho muitos romances 
pendentes, os mais recentes do Valter 
Hugo Mãe e do Bruno Vieira Amaral... 
Também quero ler a Nova Teoria do 
Pecado, do Miguel Real. Quando estou 
muito cansada, chego a casa e pego 
num policial. Estou a embrutecer com 
policiais. [risos]

Ao longo destes anos têm trabalhado 
em parceria com muitas instituições 
nacionais e internacionais. Qual a 
importância desses ‘laços’? 
Para nós, é fundamental. Vejo a 
Fundação como uma espécie de elefan-
te Salomão que caminha pelo mundo 
fora ou como uma jangada que navega. 
Como dizia o outro, “navegar é preciso, 
viver não é preciso”. Pois nós estamos 
navegando, por vários lugares do país e 
do mundo.

Essa ‘viagem’ valeu-lhe o Prémio 
Luso-Espanhol de Arte e Cultura, pela 
“defesa dos Direitos Humanos”, a 
“promoção da literatura portuguesa” e 
o “intercâmbio da cultura portuguesa, 
espanhola e latino-americana”. Que 

significado tem para si este galardão, 
que receberá na Feira do Livro de 
Madrid? 
É um reconhecimento que me deixa 
muito feliz, precisamente por o júri 
considerar que a Fundação serve de 
ponte entre Portugal, Espanha e a 
América Latina. Recebi a notícia com 
grande surpresa e emoção, ainda por 
cima no momento que foi: em 2016, no 
30.º aniversário d’A Jangada de Pedra, 
dão-me um prémio porque ando de 
país em país a tentar facilitar a comu-
nicação e o encontro com a América 
Latina… Emocionou-me tanto que 
ainda não consigo pensar nisso.

O júri deixou claro que é um reco-
nhecimento não só pela atividade 
da Fundação, mas também pelo seu 
“amplo trabalho intelectual” como 
jornalista, tradutora e promotora da 
cultura luso-espanhola. É também 
uma conquista pessoal?
Sim. Como disse, eu e Saramago tínha-
mos um projeto comum. Por isso é que 
não suporto quando se referem a mim 
como ‘a mulher de’ ou ‘a viúva de’. Se 
antes tivesse sido médica ou arquiteta 
até poderia compreender, mas não. 
Estou aqui porque tínhamos um projeto 
comum no qual trabalhávamos todos 
os dias. Ele ocupava-se da sua obra 
literária - dava-me as páginas e eu tra-
duzia. Em tudo o resto, trabalhávamos 
juntos. Só assim se pode compreender 
quando Saramago diz que gostava que 
eu o ‘continuasse’. Como tínhamos um 
projeto comum, posso continuá-lo.

A FUNDAÇÃO EM ‘EXPANSÃO’ 
A Fundação José Saramago tem 
estado a trabalhar numa proposta 
de Declaração Universal dos Deveres 
Humanos. Em que fase está esse 
projeto?
A ideia surgiu do discurso de receção 
do Nobel, depois o projeto foi assu-
mido pela Universidade do México 
- uma pequena Universidade com 
meio milhão de pessoas [risos], que 
conseguiu inclusivamente um fundo 
para financiar parte do projeto -, em 
colaboração connosco e com uma 
série de outras instituições. Já fizemos 
muitas reuniões em vários sítios do 

instruirmos. Queremos declarar que 
todos os seres humanos são importan-
tes na codireção do mundo. É preciso 
lutar contra a crescente indiferença 
e abstenção política. A cidadania é 
algo muito importante, não podemos 
deixá-la apenas nas mãos dos partidos 
políticos. Nós, cidadãos, também temos 
esse dever.

Tanto a Fundação como a Pilar, 
individualmente, têm dado provas de 
um comprometimento social, cívico e 
político, como aconteceu, por exem-
plo, no caso do impeachment de Dilma 
Rousseff...
No caso de Dilma, assumi uma posição 
em nome próprio, enquanto cidadã. 
A Fundação tem na sua Declaração 
de Princípios a defesa dos Direitos 
Humanos e se isso é posto em causa 
nalgum país, nós respondemos. Dilma 
veio a Portugal e deu uma conferência 
da imprensa na Fundação - nesse caso, 
não foi uma tomada de posição minha, 
mas sim da Fundação. No sentido de 
dar oportunidade a uma pessoa, eleita 
democraticamente por 54 milhões 
de pessoas, de se expressar. É preciso 
distinguir as minhas posições políticas 
do papel específico da Fundação. A 
Fundação não me limita, mas também 
não a comprometo.

A atenção aos “problemas do meio 
ambiente e do aquecimento global do 
planeta” é outro princípio orientador 
da Fundação, como deixou escrito 
Saramago. De que forma têm trabalha-
do essa dimensão? 
Esteve mais presente numa fase inicial: 
fizemos várias jornadas dedicadas ao 
meio ambiente em que reunimos am-
bientalistas e entidades internacionais 
como a Greenpeace, entre outras. Mas, 
de repente, caíram-nos muitas coisas 
em cima relacionadas com vários livros 
de Saramago e com a Casa dos Bicos. 
Queremos retomar essa dimensão num 
futuro próximo, a partir da nova sede 
da Fundação na Azinhaga. 

Em que sentido?
Tínhamos um pequeno espaço na 
Azinhaga, que foi inaugurado ainda 
com Saramago, em 2007. Mas era um 
espaço muito limitado, não dava para 
fazer grande coisa lá. Como a antiga 
escola primária estava fechada e a 
deteriorar-se, pensámos em restau-
rá-la e transformá-la na nova sede da 
Fundação. Tivemos todo o apoio da 
Junta de Freguesia e abrimos final-
mente, a 8 de abril, o espaço “Nasci 
na Azinhaga”. No entanto, o projeto 
é muito mais amplo do que aquilo 
que já pode ser visto. Queremos fazer 
obras em toda a parte detrás (onde era 
o recreio da escola) e construir outra 
ala, com camaratas, para fazermos 
cursos de verão para estudantes. A 
ideia é conjugar a aproximação à obra 
de Saramago com o contacto com a 
Natureza, que a Azinhaga tão bem 
permite.  

E para ‘A Casa’ de Lanzarote, há novos 
projetos?
Temos um apartamento que queremos 
aproveitar para residências literá-
rias. Concorremos a um apoio, mas 
não o conseguimos obter, então por 
agora vamos convidando um ou outro 

escritor, a título individual. De resto, 
continuam a fazer-se as visitas à Casa. 
Há sete pessoas a trabalhar lá e nós 
vamos acompanhando tudo pelas redes 
sociais. Infelizmente vou poucas vezes 
a Lanzarote... Se não tivesse que estar 
aqui, era lá que vivia.

Em 2018, faz 20 anos que o Nobel 
foi atribuído a Saramago. Como vão 
celebrar?
Com uma série de iniciativas a decorrer 
no mês de aniversário, em dezembro. 
Saramago dizia que o prémio Nobel nos 
tinha feito crescer a todos três centí-
metros. Espero que o que estamos a 
preparar nos faça olhar com satisfação 
os três centímetros que crescemos. 

Como recorda esse tempo?
Foi um pesadelo maravilhoso. Tivemos 
logo a sensação de que era algo que ia 
transformar definitivamente as nossas 
vidas. O princípio foi horrível. Depois, 
nem tanto. 

Cansativo?
Não, a grande questão era a responsabi-
lidade. Tanto que muitos escritores blo-
queiam depois de receberem o Nobel. 
Saramago continuou a escrever - e que 
livros maravilhosos! Ele dizia-me: “Vou 
fazer um ano de ‘miss’ e depois volto 
à escrita”. E a verdade é que demorou 
pouquíssimo.

Publicou A Caverna, em 2000, dois 
anos depois de receber o Prémio...
Sim. E é incrível porque, mesmo quan-
do parece que está “na mó de cima”, 
Saramago continua a interessar-se 
pelos desprotegidos. E a ‘dizer’ que jul-
gamos conhecer a realidade, mas que, 
na verdade, só estamos a ver sombras 
- como contou Platão n’A República. 
O próprio discurso na Academia Sueca 
era sobre literatura, mas dizendo como 
as personagens foram o mestre e o 
autor o seu aprendiz.

Há textos inéditos que queiram publicar?
Sim, há algumas coisas que se poderão 
publicar: contos de juventude, con-
ferências… Romances não. Estamos a 
preparar volumes de conferências sobre 
justiça e Direitos Humanos, entre as 
quais há uma particularmente maravi-
lhosa que deu no Palácio de la Moneda, 
no Chile. Além disso, há os textos que 
Saramago e eu trocávamos, mas nunca 
se vão publicar. Quando eu morrer, já 
há quem saiba o que tem de fazer. Não 
destruí nada porque pode apetecer-me 
ler um dia destes.

O contrato de cedência do espaço, com 
a Câmara Municipal de Lisboa, termina 
no próximo ano. Vão renová-lo?
Se a Câmara encontrar um destino 
melhor para a Casa dos Bicos - que tem 
400 anos de vida, a maior parte dos 
quaisesteve fechada ao público -, nós 
ajudamos a tirar as coisas e vamos em-
bora. Mas não creio que vá acontecer. 
Nestes últimos cinco anos, invertemos 
completamente a situação: criámos 
postos de trabalho; contribuímos para 
a dinamização de toda esta zona da 
cidade; e mantemos a Fundação com 
os direitos de autor de Saramago (uma 
fortuna aqui investida). No fundo, 
habitámos e demos a habitar a Casa dos 
Bicos.J

mundo. Entretanto, houve um grande 
encontro no México, com centenas 
de pessoas, para redigir uma proposta 
que foi posteriormente trabalhada por 
especialistas. No passado mês de abril, 
alguns desses especialistas (mexicanos 
e portugueses) estiveram reunidos aqui 
na Fundação para continuarem esse 
trabalho. O objetivo é que a Declaração 
Universal dos Deveres Humanos esteja 
pronta no verão para que, no último 
trimestre do ano, possamos levá-la às 
Nações Unidas.

É uma Declaração ‘irmã’ da Declaração 
dos Direitos Humanos?
Precisamente. O primeiro dever é fazer 
com que se cumpram os direitos. Um 
dos deveres fundamentais é o de nos 

›

José Saramago e Pilar del Río Um projeto, e uma fundação, a dois
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Pilar del río

 Às vezes um jornalista pode ser um assal-
tante. Foi o que aconteceu (um assalto) quan-
do, quase sem preâmbulos, me perguntaram 
pelos dez projetos/iniciativas que justificam 
os dez anos da Fundação José Saramago. Sem 
saber se a vida precisa de justificação, respon-
di simplesmente que colocaria as dez questões 
que estão na primeira linha do coração, que é 
onde se abriga a razão e a consciência. 

1 – AOS QUE FORAM
Talvez a primeira lembrança destes dez anos 
seja a última tristeza: a perda de Baptista-
Bastos, companheiro de José Saramago (JS) 
de ofício e de resistências. Colega e amigo, BB 
é um indispensável da vida portuguesa destes 
últimos 50 anos que por ele, pela sua capa-
cidade de contar e de não transigir, foram 
melhores para todos - também para aqueles 
que, por não o conhecerem, não o amavam. 

Nesta década de vida da fundação sentimos 
a morte de amigos que seriam, e de alguma 
maneira são, nossos suportes e motores. David 
de Almeida, Rogério Ribeiro, Bartolomeu dos 
Santos, cada um num momento e de maneiras 
diversas puseram luz à fundação.

2 – AZINHAGA
Azinhaga é um desejo satisfeito. Que a FJS 
tivesse um pólo nessa aldeia ribatejana era 
um sonho que JS compartilhava com gente 
de boa vontade, que nunca desanima. Vítor 
Guia, presidente da Junta de Freguesia de 
Azinhaga, é o fazedor do assombroso milagre 
que é a fundação ter uma sede no lugar que 
o escritor, nos seus livros, sempre pediu que 
constasse ser a aldeia de seu nascimento. A 
fundação moveu móveis e ilusões, colabo-
rou com os vizinhos, hoje a antiga escola 
tem una nova vida, está aberta e recebe os 
visitantes com alegria. Viajar até à Azinhaga 
é encontrar-se duas vezes com a origem de 
José Saramago: o lugar que o viu nascer, o 
espaço escolhido livre e voluntariamente. 
Azinhaga é um lugar literário, encontra-
do não só no Ribatejo, mas também n’As 
Pequenas Memórias e no início do discurso 
do Prémio Nobel, lido em Estocolmo. 

3 – MÉXICO 
A exposição organizada por Fernando Gómez 
Aguilera, intitulada A Consistências dos 
Sonhos, foi apresentada no Palácio da Ajuda, 
em Lisboa, e posteriormente viajou para São 
Paulo para ocupar as salas do Instituto Tomie 
Ohtake. Depois, já sem JS, voltou a cruzar o 
oceano para chegar a uma terra de acolhimen-
to de todas as culturas e pessoas. No Colégio de 
San Idelfonso, no centro da Cidade do México, 
durante vários meses, ouviu-se a voz do autor 
de Todos os Nomes, foram exibidas imagens de 
momentos emblemáticos da sua vida e, natu-
ralmente, os seus livros junto a outros objetos 
expositivos que convidavam à ação e ao sonho. 
Emocionava ver o enorme Paseo de la Reforma 
a anunciar a exposição e sentir, tão vivo, num 
país ardente e contraditório, um autor portu-
guês que falecera dois anos antes. 

Conjuntamente com a exposição, fo-
ram representadas as obras de teatro Don 
Giovanni e Voces de mujeres en la obra de José 

Saramago, realizaram-se debates em torno 
da sua obra, publicaram-se livros inéditos, 
incentivando os leitores a continuarem a ler 
para aumentar o tamanho da esperança.

4 – CASA DOS BICOS
Uma manhã, em casa, tocou o telefone. O 
presidente da Câmara de Lisboa, António 
Costa, e o ministro da Cultura, José António 
Pinto Ribeiro, queriam jantar com JS. No 
Solar dos Presuntos, sem preâmbulos, pro-
puseram que a fundação fosse instalada na 
Casa dos Bicos, naquele edifício então prati-
camente sem uso. Recomposto da surpresa, 
veio o susto: “Seremos capazes de, com as 
nossas forças, manter esse monumento?”, 
perguntou-se José Saramago sem falsa 
modéstia. Passaram-se cinco anos desde que 
a fundação habita o edifício e, na opinião de 
muitos, inclusive da subscritora deste texto, 
JS pode estar tranquilo: com o seu patrimó-
nio pessoal, as forças dos que aí trabalham e 
a energia daqueles que a frequentam, a Casa 
dos Bicos, aberta por fim ao público, é uma 
realidade na vida cívica de Lisboa.  

5 – MEMORIAL DE JOSÉ SARAMAGO
A morte não é inteligente nem é bela, como 
a descreve JS n’As Intermitências. A morte 
é absurda e inconveniente. José Saramago 
não chegou a habitar o gabinete que com 
tanto esmero lhe estava a ser preparado pelos 
arquitetos Manuel Vicente – outra perda que 
dói – e João Santa-Rita.  Pela janela do 2º 
andar da Casa dos Bicos, o autor d’ A Jangada 
de Pedra veria passar os barcos, foi o que 
confessou, com infantil alegria, a Manuel 
Vicente. Esse “ver passar os barcos” foi o 
que motivou que os restos de José Saramago 
hoje estejam depositados em frente à Casa 
dos Bicos, com o Tejo ao fundo e debaixo de 
uma oliveira, vinda de Azinhaga. A frase final 
do Memorial do Convento - “Não subiu às 
estrelas se à terra pertencia” -, esculpida em 
pedra de Pêro Pinheiro, completa um espaço 
destinado aos leitores que, protegidos pela 
sombra da árvore, podem ver, pelo escritor, 
os barcos que passam.

6  - LANZAROTE
Escreveu JS n’O Ano da Morte de Ricardo 
Reis que o esquecimento chega nove meses 
depois da morte, o mesmo tempo que os 
seres humanos se anunciam sem ainda cá 
estarem. Quisemos contradizer o escritor e 
nove meses depois da sua morte abrimos a 
sua casa ao público, para demonstrar, com 
mais obstinação que ele, que no seu caso 
não há esquecimento possível mas sim um 
incontrolável afã de compartilhar. Desde en-
tão, a fundação vela sentimentalmente pela 
humilde casa de Lanzarote, que se fez grande 
porque nela foram escritos livros imprescin-
díveis como Ensaio sobre a Cegueira, Todos 
os Nomes e A Caverna, entre outros. Dizem 
que em Lanzarote, em certas noites, se pode 
ver um estranho brilho que surge da terra e 
se expande pelo céu aberto: é o maravilhoso 
fulgor das páginas com as quais se construiu 
esse complexo – Casa e Biblioteca – que 
legalmente se chama Balsa de Piedra e senti-
mentalmente apenas A Casa, em português.  

7 – PARATY
A FLIP (Festa Literária Internacional de 
Paraty) terá este ano, pela primeira vez, 
uma casa portuguesa. Casa que nasce para 
celebrar a literatura e a amizade entre duas 
maneiras diferentes de se expressar em 
português. Sendo assim, não podiam faltar 
os nomes de Jorge Amado e José Saramago, 
grandes escritores que compartilhavam  a 
capacidade para reconhecer o trabalho e o 
talento alheio, e aplaudi-lo. A Fundação José 
Saramago estará no grande encontro literário 
do Brasil ao lado da Fundação Casa de Jorge 
Amado com um espaço que possibilitará 
que escritores dos dois lados do Atlântico 
se conheçam, se reconheçam, e convivam 
com leitores únicos e plurais. Na casa haverá 
café português para ser saboreado enquan-
to decorrem conversas, debates de ideias, 
sessões de leituras, concertos e apresenta-
ções de livros  - como o da correspondência 
entre Amado e Saramago, a ser publicado na 
altura da FLIP. Será uma casa portuguesa no 
Brasil, terá bons patronos e tentaremos ser 

discípulos adequados. A iniciativa conta com 
a força de trabalho de pessoas generosas que 
militam no entendimento, cá e lá. 

8 – TEATRO
Desde 2013, um elefante percorre a Ibéria, 
Espanha e Portugal, levado pela Trigo Limpo 
– Teatro ACERT. Na Barraca, o prédio de 
Claraboia, com os seus rancores, suspiros e 
ansiedades, foi reconstruído. Semanalmente, 
em Mafra e na Fundação José Saramago, a 
Blimunda ganha vida com a interpretação 
do Memorial do Convento pelo Grupo Éter. A 
Jangada de Pedra foi um trabalho primoroso 
levado a cabo pelo Bando. O Ano da Morte de 
Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira, O Conto 
da Ilha Desconhecida, enfim, uma série de 
outras obras proporcionaram que as persona-
gens saíssem das páginas escritas e adquiris-
sem corpo para, dessa forma, olhar os leitores 
nos olhos. José Saramago definiu-se como 
um “dramaturgo acidental”. Escreveu obras 
teatrais e aceitou que os seus romances fossem 
levados aos palcos. Na fundação não pode-
ríamos permanecer indiferentes diante dessa 
expressão clássica e moderna que é o teatro. 

9 -  BLIMUNDA
Durante nove anos a Blimunda percorreu 
Portugal e assim conheceu a dimensão de seu 
país. Agora, além de seguir sendo a mulher 
que vê o interior das pessoas, a Blimunda é 
uma revista digital que cada mês percorre 
Portugal e chega ainda mais longe, porque os 
assuntos que trata têm que ver com a literatura 
universal e com a necessidade de apren-
der e de nos encontrarmos com os demais. 
Uma redação pequena está atenta a projetos 
interessantes que ocorrem na Colômbia, na 
Argentina ou nos Açores. Grandes nomes da 
literatura mundial, como Cortázar, García 
Márquez e Carlos Fuentes foram homena-
geados nestes 60 números já disponíveis. 
Mensalmente dedica páginas e páginas à lite-
ratura infanto-juvenil, e abre espaço para que 
vozes plurais se expressem, porque sabe que 
para que o mundo melhore é preciso contar 
histórias.  A Blimunda é a personagem femini-
na de que a literatura necessitava e é a revista 
que se faz para aqueles que queiram partilhar 
o espírito da Fundação José Saramago.

10 – DEVERES HUMANOS
Nenhuma organização nasce sem objetivos. 
A fundação, de acordo com a sua declaração 
de princípio, nasceu para assumir e procurar 
expandir a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Essa é a nossa obrigação, e para 
realizá-lo trabalhamos na elaboração da 
Declaração Universal  dos Deveres Humanos, 
simetria fundamental dos necessários direi-
tos conseguidos com tanto esforço. A redação 
da Carta, assumida por personalidades de 
diversos países, caminha com bons pés. Para 
difundi-la é precisa a união de cidadãos do 
mundo todo, aqueles que José Saramago cha-
mou de “a outra grande potência mundial”, 
capaz de fazer frente ao poder económico. 
Às vezes é necessário recordar o óbvio: po-
demos mais do que imaginamos. O primeiro 
dever que a Carta enuncia é fazer com que 
se respeitem todos os direitos. Outro dever, 
imprescindível, é instruir-nos. Só assim o 
mundo será um lugar mais habitável.J

Dez anos, dez momentos

Casa dos Bicos, em Lisboa, sede da Fundação; A Casa de José Saramago, em Lanzarote; sala do pólo 
da FJS na Azinhaga; A Viagem do Elefante, pela Trigo Limpo
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ECOLOGIA
VIRIATO SOROMENHO 

MARQUES

À MARGEM... EDUARDO LOURENÇO

“

Este texto, inédito, escrito em pequena agenda de bolso, datado de 9 de outubro de 1971, faz 
parte de um vasto conjunto escolhido e transcrito pela prof.ª Barbara Aniello, organizadora 
do volume Espelhos Imaginários, da série Obras Completas de Eduardo Lourenço.  A primeira 
visita de EL a Veneza é de 1961. Num texto posterior, ao qual dará o título “Dos lados de 
Veneza (Tintoretto)”, escreve designadamente o que publicamos em caixa 
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Um poeta 
ecologista

Conheci Afonso Cautela (n. 1933) 
no final de 1974, quando este se 
deslocou a Setúbal, penso que à 
Casa Bocage, para proferir uma 
conferência sobre o movimento 
ecologista e as grandes questões 

ambientais desse tempo (que hoje apenas 
se aprofundaram e alargaram). Era já uma 
figura pública de relevo. Como jornalista e 
líder do Movimento Ecológico Português, 
cujo órgão de imprensa, Frente Ecológica, 
foi também por ele orientado. Recordo a 
profunda impressão que as suas palavras me 
causaram. Estava prestes a completar 17 anos 
e as questões ambientais já não eram para 
mim uma novidade. Seguia com atenção, 
desde 1972, o programa televisivo “Há só uma 
Terra”, apresentado por Luís Filipe Costa, que 
não teria sido possível sem os bons serviços 
do presidente da Comissão Nacional do 
Ambiente (fundada em 1971), José Correia da 
Cunha. Mas nesses tempos febris de revolução 
e teologias políticas desenfreadas, Afonso 
Cautela (AC) demonstrava, com uma clareza 
sem rival, que a maior das urgências estava 
em colocar a justiça entre os homens numa 
rota de harmonia com a tarefa de estabelecer 
a justiça entre a humanidade e a Terra, como 
nossa única morada existencial. Querer fazer a 
primeira contra a segunda seria, e é, a receita 
para o desastre. Voltei a reencontrar AC em 
1985 no I Encontro Nacional de Ecologistas. 
Desde aí, apenas notícias esparsas. 

Foi com enorme e muito agradável surpresa 
que recebi, através do editor e também amigo 
de longa data, José Carlos Costa Marques 
(JCCM), uma verdadeira pérola poética: o 
1º volume de uma obra intitulada Lama e 
Alvorada, que reúne poesia de AC escrita entre 
1953 e 2015. Desconhecia completamente 
essa sua faceta literária, tão bem analisada 
neste número do JL por António Cândido 
Franco (ver p. XX). Psicologicamente, o 
efeito não poderia ser mais intenso. Vejo, e 
os leitores que me quiserem seguir poderão 
sentir o mesmo, erguer-se à minha frente um 
poeta maduro e completo, de um só folego. 
Concordo em absoluto com o que escreveu 
JCCM na abertura deste 1º volume: “Estou em 
crer que será difícil encontrar alguma outra 
[poesia] nesse período [terceiro quartel do 
século XX] com idêntica vastidão temática, 
dimensão humana e cósmica, multiplicidade 
de perspetivas e de visões” (p. 15). Para 
deixar ao leitor, apenas um breve aroma da 
escrita poética de Afonso Cautela, aqui ficam 
os derradeiros versos do poema que abre a 
antologia. Um texto de 1953 (tinha o autor 
20 anos de idade), intitulado “Juventude”: 
“E se um dia voltares da caminhada/ à casa 
donde foste pequenino,/ donde partiste 
nada,/ verás que foi preciso perder tudo/ para 
tudo achares/ para te encontrares a ti e ao teu 
destino.”J

 “E dizer que parti de Veneza sem ver esta Scuola que só por si justifica-
ria uma viagem ao fim do mundo. Os mais belos quadros de Tintoreto estão 
aqui. Os mais interessantes também para uma meditação de conjunto sobre 
uma estética que é, ao mesmo tempo, visão. Acrescentar do ‘mundo’ seria 
pedantesco não só porque toda a visão  criadora  o é, como porque ‘o fazer’ 
dos grandes artesãos da Pintura, como Tintoreto, exclui no seu princípio e na 
sua realização esse relento de abstração que se colou ao famoso conceito de 
Dilthey. Deixemo-nos antes arrastar por este tumulto silencioso que vibra em 
cada quadro de um dos mais fabulosos operários da Pintura” J

Veneza em pintura de Canaletto

Veneza é um sonho 
petrificado, um passeio 
sonâmbulo por um espaço 
entre água e céu, entre vida 
e morte. A bem dizer não é 
um espaço mas um tempo

Veneza, um retrato

As virgindades 
são sempre 
um pouco 
imaginárias. 
Toda a 
virgindade se 
torna um sonho. 
Houve tanta 
ou ilustre ou 

anónima gente que apaixonando-se 
se apaixonou por esta cidade que teria 
de ser vítima do amor dos outros. 
Dupla vítima, amando por procuração 
ou detestando ferido por tanto 
amor que antecipou o meu. Afinal 
qualquer coisa que se pode comparar 
à graça, um instalar de um golpe no 
coração veemente e musical da cidade 
singular: quando me olhei nos seus 
espelhos soube que navegava nos olhos 
de um amor sem idade. Coup de foudre 
que durou sete dias numa Veneza 
quase deserta, hesitante entre um sol 
esquivo, os aguaceiros e um imenso 
rumor da sua água na grande Praça. 

Chegara atrasado mas a tempo. 
Veneza é um sonho petrificado, 
um passeio sonâmbulo por um 
espaço entre água e céu, entre vida 
e morte. A bem dizer não é um 
espaço mas um tempo. De ponte a 
ponte, de rio a rio, de cale a cale, 
o que vem ao nosso encontro são 
fantasmas sumptuosamente vivos, 
olhares extintos que nos convocam 
para esplendores abolidos. O que a 
arquitetura teria por função, esconder 
a fragilidade dos nossos passos sobre a 
terra imóvel, aqui se inverte: o sólido 
emigra no efémero, o reflexo absorve 
a imobilidade da fachada. Sem cessar 
Veneza escorre para a sua morte como 
um fogo-de-artifício tirado do fundo 
das águas.

Sem falar das Venezas que cada 
um inventou, passeando nela há 
duas Venezas distintas: a do dia e a 
da noite. Não são opostas como se 
poderia supor, mas dois graus da 
ilusão diferente. Colada à noite e à 
sua noite Veneza adquire como que 
uma visão sobrenatural, cidade morta 
consagrada às dunas mortas. É o 
seu máximo de vida. As ruínas têm 
algo de tranquilizante: são só o que 
parecem. Algumas, como Palmyra, 
gritam pelo que lhe falta e reenviam 
à vida.

A Veneza noturna agora vive 
uma espécie de vida à rebours.  É 

o que morreu nela que grita no 
interior das igrejas espectrais 
vazias, nos palácios desertos, na 
praceta afogada em sombra, um 
silêncio coalhado de gatos, nas 
pontes que parecem não ligar 
a cidade a si mesma, mas cavar 
entre os seus bairros afastamentos 
desesperados. De noite Veneza 
lembra um navio amarrado à 
beira de um cais que se chama 
tempo. O sol solidifica a visão 
desmisticando-a mas não a abole. A 
lepra das fachadas recolhe o mesmo 
tempo como na sua veia de uma 
exceção […]J

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:48)



Jjornaldeletras.pt   *   24 de maio a 6 de junho de 201728 * IdeIas   CRÓNICA, LIVROS

A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

“

José de Almada Negreiros é uma personalidade complexa e 
multifacetada que não pode ser compreendida nem através 
de interpretações conjunturais nem de simplificações 
anacrónicas. A sua vida e o seu tempo foram plenos de 
contradições que devem ser encarados com uma prudente 
distância que permita usar o rigor da análise e o entendi-
mento relativo dos compromissos. A história portuguesa 
do início do século XX foi demasiado carregada de fatores 
paradoxais, correspondentes a uma tensão evidente entre 

a situação de um país periférico e as aspirações de um escol urbano que 
estava em contacto com a evolução da Europa culta. E não podemos 
esquecer que também nesse campo aberto ao exterior havia o confronto 
entre aqueles que assumiam uma pers-
petiva aberta e cosmopolita e os que, em 
consonância com a hipervalorização dos 
nacionalismos, punham a tónica na lógica 
identitária… 

Antero de Quental e a sua geração, na 
sequência dos grandes românticos, como 
Garrett e Herculano, já prenunciara, na 
célebre conferência sobre as Causas da 
Decadência, profeticamente, a necessidade 
de haver um sobreaviso relativamente às 
simplificações cosmopolitas e identitárias. 
Muito do debate do bom senso e do bom 
gosto está nas conferências de Almada 
Negreiros e na escolha de um símbolo, 
Dantas, como noutro tempo fora escolhi-
do Castilho. E a verdade é que a geração 
de Orpheu representa uma encruzilhada 
onde, naturalmente, encontramos todas as 
contradições, que conduzem tantas vezes 
à desvalorização ou à hipervalorização do 
significado criador desses artistas. 

Eduardo Lourenço fala de Almada como 
o “único autêntico modernista em sentido 
estrito de sintonizado com o vanguardismo 
(ou sucessivos vanguardismos) da época”. E 
sobre Fernando Pessoa, salienta, ao invés do 
delírio, a “consciência das insolúveis con-
tradições do mundo moderno e da mesma 
modernidade, porventura até, rejeição do 
seu próprio espírito”… (Cf. O Labirinto da 
Saudade). Se virmos o percurso de Almada 
compreendemos que esse gosto absoluto da 
novidade o leva a crer, menos na lógica dos 
sistemas, e mais na força da criação. Nesse 
sentido, quis ser ele mesmo, permanente-
mente interrogante, ávido da busca. “Os 
sistemas e os programas servem para con-
duzir e jamais para criar”. Quem, por isso, 
suscita a hipótese de se estar perante um 
artista do regime, deve dizer-se que, para além do seu pensamento po-
lítico, não deve esquecer-se a ideia de autonomia da arte que defendeu e 
que Gustavo Rubim refere a propósito de um texto importante publicado 
nos cadernos SW - Sudoeste (nº2, 1935): “A Arte não pode viver antes 
de criar a sua própria autoridade de autonomia dentro da coletividade”. 
Contudo o artista é o primeiro a reconhecer que essa capacidade criado-
ra tem “dias melhores e outros piores”. Em 1945, com Fernando Amado 
no Centro Nacional de Cultura insiste, aliás, nessa ideia de autonomia do 
artista na sociedade. Eis por que razão há sempre uma luta na capacida-
de criadora – e essa luta obriga a uma exigente demanda. Dêem-se dois 
exemplos: o dos painéis da Gare da Rocha do Conde de Óbidos (1945-48) 
e o da obra “Começar” na Fundação Calouste Gulbenkian (1968-69). 
Estamos perante duas abordagens bem diferentes, mas que representam 
facetas complementares da mesma atitude. 

Hoje sorrimos perante o relato das pressões exercidas por aqueles que 

consideraram esses painéis perigosos, não só pela eventual influência de 
Portinari, mas também pelos temas dos saltimbancos e da emigração, 
supostamente inconvenientes para receber visitantes estrangeiros. E 
foi a intervenção de João Couto, diretor do Museu de Arte Antiga, que 
poderá ter evitado (quem sabe?) a destruição dos painéis. A verdade, 
porém, é que estamos diante de obras-primas da pintura portuguesa de 
sempre, que Almada considerou como as mais próximas da sua pró-
pria capacidade criadora, “pinturas da nossa solidão”, onde o sentido 
criador assume plenamente a autonomia da Arte que o artista defen-
dia. Se o cubismo se faz sentir inequivocamente, há também a procura 
de alternativas no domínio do espaço pela geometria. Na composição 
“Começar” temos uma verdadeira síntese de vida e de incessante 

pesquisa, dando continuidade à tapeçaria 
“O Número” executada para o Tribunal de 
Contas (1958). Há uma procura do cânone 
geométrico e simbólico, que “não está ex-
clusivamente nos exemplos da Idade Média, 
não está só nos exemplos da Suméria, não 
está só nos de Creta, Gregos, Bizantinos, 
Árabes, Hebraicos, Romanos ou Góticos. 
Ele está sempre e é por isso mesmo que ele 
é cânone. E cada época tira do cânone as 
suas regras…”. A obra é impressionante e 
pretende demonstrar que “a arte precede 
a ciência, a perfeição precede a exatidão”. 
Afinal, “a perfeição contém e corrige a 
exatidão”. E, como salienta Mariana Pinto 
dos Santos, “em Almada a abstração ma-
temática e geométrica não é um fim em si 
mesmo, mas sim meio para encontrar uma 
linguagem comum, sem pátria, intemporal 
e imemorial da comunicação visual, raiz de 
toda a representação”. Na busca do cânone 
não há recusa de representação. A abstração 
corresponde, assim, a uma fase superior da 
reflexão.

A paixão de Almada pelo teatro, referida 
por Ana Vasconcelos, invoca ainda a preo-
cupação do encenador, designadamente 
quando dispõe as figuras nos painéis, como 
o da Rocha do Conde de Óbidos. É a socie-
dade heterogénea, multifacetada e incon-
formista que se manifesta. Essa paixão tea-
tral recorda as suas peças, Antes de Começar 
(1919), Deseja-se Mulher (1928) e Pierrot e 
Arlequim (1931), bem como a amizade mui-
to próxima e quase familiar com Fernando 
Amado, com especial destaque para os 
tempos do Centro Nacional de Cultura e 
da criação da Casa da Comédia. É signifi-
cativo o Diálogo entre Almada Negreiros e 
Fernando Amado, de 1946 (Cidade Nova, 

nºs 5 e 6, 1950). Por seu lado, os 64 desenhos de O Naufrágio da Ínsua 
(1934) mostram-nos um verdadeiro ensaio entre a banda desenhada e 
os desenhos animados – onde o humor e a ironia revelam a “linha clara” 
do caricaturista exímio que ilustra a ligação entre o cinema e a ilustração 
narrativa. José-Augusto França fez a síntese adequada sobre o artista: 
“Almada situa-se na história da arte portuguesa contemporânea como 
uma figura única, no seu valor estético tanto quanto no valor referencial 
da sua mensagem poética”. Se em 1993, por ocasião do centenário não 
foi possível realizar a grande exposição retrospetiva, o certo é que agora 
temos um repositório de inequívoca qualidade. A expressão “português 
sem mestre” caracteriza plenamente o artista completo que procurou 
abrir caminhos novos – “chegar a cada instante pela primeira vez” – 
com originalidade e um sentido próprio de praticar diferentes artes 
com subtil mestria, tendo na galáxia dos modernismos não um lugar de 
escola, mas uma posição de múltiplos caminhos e influências… J

Português sem mestre…

O artista completo que procurou 
abrir caminhos novos com 
originalidade e um sentido 
próprio de praticar diferentes 
artes com subtil mestria, tendo 
na galáxia dos modernismos uma 
posição de múltiplos caminhos e 
influências…  

Almada Negreiros  A sua grande retrospetiva na 
Fundação Calouste Gulbenkian está aberta até 5 de 
junho e já teve mais de cem mil visitantes

Portugal, visto 
do UK e dos EUA 

 Portugal, saído das 
sombras, de Neill 
Lochery, é um livro 
sério, e de certo modo 
ambicioso, que dá 
uma visão global da 
política portuguesa 
e “Da revolução de 

1974 até ao presente”, como se lê 
na capa, em espécie de subtítulo. 
Sendo este “presente” o final do 
ano de 2014, isto é: não chegando, 
naturalmente, às últimas legisla-
tivas e ao atual governo socialis-
ta, com sustentação à esquerda, 
delas emergente. Destinado em 
primeira mão a leitores de língua 
inglesa, sobretudo britânicos (mas 
saído agora, quase em simultâneo, 
no Reino Unido e em Portugal, 
aqui pela editora de Francisco 
Espadinha, que já deu a lume vá-
rios outros livros do autor), aquela 
visão é muito essa, a de um cida-
dão/historiador inglês, digamos 
que com os seus “conservadores” 
valores próprios. Aliás, tratando-
-se, repetimos, de um trabalho 
sério, necessariamente “sintéti-
co”, e que poderá cumprir aquele 
objetivo primeiro, para quem 
tenha vivido este período histórico 
português a obra não “acrescenta” 
e não tem novidades. 

Ou melhor, e corrigindo: tem 
– exatamente a de mostrar, com 
numerosas referências e citações, 
a perspetiva e/ou opinião daquele 
país e dos EUA sobre o que ocorreu 
e a situação em Portugal. Aliás, 
no prefácio o autor sublinha-o: 
“… tive a sorte de poder usar 
os documentos recentemente 
tornados públicos nos Arquivos 
Nacionais dos Estados Unidos 
e da Grã-Bretanha”. De resto 
Neill Lochery, apesar de prof.
de Estudos do Médio Oriente e 
de Mediterrâneo - da University 
College, de Londres – é um 
estudioso da nossa história recente, 
tendo publicado antes, e saído 
entre nós também pela Presença, 
dois livros sobre Lisboa, entre 1933 
e 1974; como sucedeu também 
com a sua interessante obra Brasil 
- A Segunda Guerra Mundial e a 
Construção do Brasil Moderno.

› Neill Lochery 
PORTUGAL, SAÍDO  
DAS SOMBRAS
Presença, 384 pp., 19,50 euros

registo
› Cristian Felber, A Economia do 
Bem Comum, Presença, 232 pp., 
14, 90 euros - Prof. de Economia 
em Viena e bailarino, a ‘singula-
ridade do autor está também em 
defender que há mais mundo para 
além do capitalismo e do socialismo: 
o que chama de Economia do Bem 
Comum,”modelo alternativo de eco-
nomia de mercado ético” pelo qual se 
vem batendo na teoria e na prática.
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As Presidenciais francesas  
e a crise das democracias 

 As duas voltas das recentes eleições 
presidenciais francesas mostraram 
vários traços típicos da crise das de-
mocracias, nomeadamente na Europa. 
Antes de apresentar os resultados 
e sublinhar tais sinais, vale a pena 
lembrar que essas eleições, como as 
portuguesas, se disputam segundo 
um sistema eleitoral que exige maioria 
absoluta para se ser eleito: se ninguém 
a tiver na 1ª volta realiza-se uma 2ª 
à qual só passam os dois candidatos 
mais votados, assegurando assim que 
um deles terá a maioria absoluta dos 
votos válidos. Sendo assim, na 1ª uma 
grande parte das pessoas «vota com o 
coração», no partido de que se sente 
ideologicamente mais próximo; e na 
2ª «vota com a cabeça», com base em 
considerações estratégicas tais como 
quem tem mais hipóteses de vencer, 
ou votar no second best para evitar a 
eleição do candidato mais preterido.  

Tendo em conta o contexto, as regras 
do jogo e as grandes tendências espe-
radas, com tal sistema, no comporta-
mento eleitoral, sublinhemos alguns dos 
sinais da prolongada crise das democra-
cias (europeias) nestas eleições:

Primeiro, os candidatos mais 
eurocéticos, Marine Le Pen (Front 
National) e Jean-Luc Melenchon 
(Front de Gauche), tiveram resultados 
notáveis: na 1ª volta, 21,3% e 19,6%, 
respetivamente, o que significa que 
o voto eurocético «com o coração» 
atingiu (só com estes dois candidatos) 
mais de 40% do eleitorado francês;

Segundo, os dois candidatos mais 
votados oriundos do centro político e 
associados aos partidos mainstream, 
François Fillon (centro-direita, Les 
Républicains) e Emmanuel Macron 
(centro-esquerda, ex-ministro do PSF 
com François Hollande), obtiveram 
dos piores scores de sempre para os 
dois grandes (24% e 20%, respetiva-
mente), tendo Fillon ficado inclusive 
fora da 2ª volta; 

Terceiro, o candidato oficial do PSF, 
Benoit Hamon, não só ficou também 
fora da 2ª volta, como teve um resul-
tado humilhante para os socialistas 

(6%), evidenciado bem a crise que 
grassa nesta família política europeia, 
sobretudo quando governa ao centro 
do centro (como fez Hollande, herança 
que Hamon teve de suportar, apesar 
da pouco credível guinada para a 
esquerda do candidato); 

Quarto, houve um declínio sig-
nificativo da participação entre a 1ª 
(77,7%) e a 2ª volta (74,56%), tendo a 
abstenção no 2º turno (25,44%) sido a 
mais alta desde 1969; 

Quinto, entre a 1ª e a 2ª volta os 
votos brancos (0,78% para 2,96%) 
e nulos (1,78% para 8,51%) subiram 
exponencialmente (para níveis nunca 
vistos). Estes dois últimos pontos 
mostram bem que, apesar do temor 
face à direita radical, muita gente 
preferiu ficar em casa ou votar branco 
ou nulo a expressar o seu voto contra 
Marine Le Pen, o que obrigaria a apoio 
o outsider, social-liberal, Emmanuel 
Macron (sobre as orientações ideológi-
cas de Macron, ver Libération, 13 e 14 
de maio de 2017).

É verdade que, por um lado, a 
2ª volta deu uma grande vitória ao 
europeísmo republicano de Macron, 
65,8%, face ao euroceticismo extremo 

da direita radical protagonizada por Le 
Pen, 34,2%, o que é um dado positivo. 
Por outro lado, a vitória de um jovem 
(39 anos) com fraca ancoragem parti-
dária, fortes convicções europeístas e 
que, na arena socioeconómica, mistura 
liberalismo económico com preocu-
pações sociais via intervenção estatal 
corretora das desigualdades mercantis, 
parece evidenciar uma forte maioria 
europeísta do eleitorado francês e a 
capacidade de regeneração do sistema 

político, apesar da clara implosão do 
sistema partidário tradicional. 

Todavia, os sinais de preocupa-
ção são em dimensão pelo menos 
igualmente relevante, quiçá em maior 
número do que os sinais positivos:

a) Macron representa um certo 
populismo soft: por um lado, apesar de 
ter sido ter sido ministro da Economia 
de Hollande, apresentou-se como um 
candidato sem ancoragem partidária, 
ou seja, numa crítica velada aos partidos 
típica do populismo, e propondo-se 
regenerar o sistema a partir de fora, 
também como qualquer usual candidato 
populista; por outro lado, declara não 
ser «nem de esquerda, nem de direita», 
outro traço que o une aos populistas (de 
várias orientações ideológicas);

b) A votação em Macron é em boa 
medida um voto de recusa de Marine 
Le Pen: 43% dos que votaram nele, na 
2ª volta, admitiram que não o fizeram 
por convicção mas para barrar a can-
didata da direita radical;

c) De acordo com o politólogo 
Peter Mair, no seu livro Ruling the 
Void (Verso Editions, 2013), duas das 
razões da crise das democracias são a 
colusão entre a esquerda e a direita, 
algo para que parece apontar também 
o centrismo ideológico de Macron, e 
a colusão entre os sistemas políticos e 
os sistemas económicos, algo para que 
parece também apontar a sua extração 
profissional (a elite da banca);

d) A incapacidade de Macron em re-
presentar as classes baixas, os eleitores 
dos estratos sociais desfavorecidos, 
os chamados «perdedores da globa-
lização» (sobre o perfil do eleitorado 
ver L’OBS, 27-4-2017). Aliás, esta 
incapacidade dos partidos e candidatos 
do mainstream, sobretudo os das áreas 
socialista e social-liberal, é uma das ra-
zões fortes da crise e do euroceticismo.

QUE FAZER? A REFORMA DAS 
INSTITUIÇÕES EUROPEIAS E A 
RECUPERAÇÃO DAS CLASSES 
BAIXAS
A crise das democracias europeias tem 
no seu epicentro a própria construção 
europeia, como evidenciou a centra-
lidade do tema Europa nas eleições 
francesas, o fortíssimo voto em candi-
datos eurocéticos e a incapacidade dos 
candidatos/partidos do mainstream em 
representar as classes baixas (domes-

ticamente, tal como no PE). Por um 
lado, os soberanistas, à esquerda e à 
direita, clamam a recuperação do poder 
soberano do povo, face à Europa tecno-
crática, no policy making. Por outro lado, 
tais soberanistas reclamam proteção 
do cidadão comum, «dos de baixo», 
face à globalização neoliberal, por vezes 
apelidada de «capitalismo selvagem». 
Mais do que derramarem «lágrimas de 
crocodilo» com o crescimento do eu-
roceticismo e das forças políticas forte-
mente eurocéticas, entre os eleitorados 
europeus, as forças políticas do mains-
tream, seja no campo socialista, seja no 
campo social-liberal, fariam melhor 
em levar a sério as «queixas» das forças 
eurocéticas de modo a responder-lhes 
de facto mas sem ceder à eurofobia.

É preciso trazer as ‘classes baixas’ 
para dentro dos sistemas políticos, 
domésticos e europeu, tomar medidas 
que protejam os chamados «perdedores 
da globalização» da fúria do capitalismo 
neoliberal em contexto de plena liber-
dade de movimentos de capitais (o statu 
quo, que favorece duplamente o capital, 
seja porque este é mais móvel que o 
trabalho, seja porque a sua liberdade 
de movimento lhe permite escolher a 
melhor localização em termos de custos 
sociais, dada a ausência de uniformiza-
ção social e fiscal). Tal passa por tomar 
medidas eficazes para combater as 
desigualdades sociais e por combater 
a prioridade dada ao livre câmbio e à 
liberdade dos movimentos de capitais, 
de modo a restaurar alguma soberania 
económica dos estados, ou da União 
Europeia (UE), face aos mercados. 

É preciso também democratizar a 
UE - reduzindo o peso das entidades 
sem pedigree democrático no policy 
making, reforçando os poderes do 
Parlamento Europeu, legitimando elei-
toralmente as entidades político-tec-
nocráticas como a Comissão Europeia 
(ver Freire, André, O Futuro da 
Representação Política Democrática, 
Nova Vega, 2015). 

Finalmente, é precisa uma nova 
política de alianças capaz de combater 
a colusão entre a esquerda e a direita, 
seja a nível nacional, seja a nível euro-
peu. Tal é crucial para restaurar a cla-
reza de alternativas entre a esquerda e 
a direita e combater a pasokização dos 
socialistas. Até porque, sem que isto 
possa ser uma solução «tamanho úni-
co» em toda a Europa, na maioria dos 
países a direita radical é muito mais 
radicalmente anti Europa, eurofóbica 
portanto (combatendo quer as derivas 
do mercado livre, quer a ideia de sobe-
rania partilhada, quer a imigração), do 
que a esquerda radical, amiúde mais 
eurocética do que eurofóbica (com-
batendo as derivas do mercado livre, 
mas não necessariamente a ideia de 
soberania partilhada, e muito menos 
a imigração) (ver Freire, André, et al, 
«Workers’ EU Political Alignments 
during the Great Recession», Transfer: 
European Review of Labour and 
Research, 2017). Portanto, para uma 
Europa mais social e mais democrática, 
sempre que possível uma aliança dos 
sociais-democratas com a esquerda 
radical (e/ou com os Verdes e os libe-
rais de esquerda) é desejável face a uma 
aliança com a direita. J

 * André Freire, Politólogo, Professor do ISCTE-IUL

Emmanuel Macron Novo Presidente de França: expectativa e preocupações

A crise das democracias 
europeias tem no seu 
epicentro a própria 
construção europeia, 
como evidenciou  
nas eleições francesas 
a centralidade do tema 
Europa e o fortíssimo 
voto em candidatos 
eurocéticos 

As eleições presidenciais francesas, cuja 2ª volta ocorreu no passado dia 7, tendo sido eleito 
Presidente Emmanuel Macron, que já tomou posse a 14, revestiram-se de grande importância e 
significado não só para a França como para toda a Europa. Aqui, nesta nova coluna, a análise dos 
seus resultados pelo conhecido politólogo, doutorado em Sociologia pelo ISCTE - IUL, de que é 
professor, e investigador do CIES, autor de vários estudos e livros, o último dos quais Para lá da 
‘Geringonça’, com prefácio de António Costa

HETERODOXIAS POLÍTICAS
André Freire
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Sofreu de tudo mas 
nada lhe enganou o 
coração. Que glória 
tremenda, essa, a de 
sucumbir corpo  
inteiro sem nunca 
permitir que o amor 
fosse negado. Ela 
não perdeu o sentido 
fundamental, o da 
expressão das suas 
paixões

“
das serras, a cauda aos cães. Roubou muitas palavras, 
quase todas. Criou silêncio para caber melhor no vazio.

Com o tempo, sabemos bem que o vão é impossível 
porque a memória é uma coisa cheia. A falta de alguém 
que nos merece o amor não permite, afinal, o vazio. 
Muito ao contrário. Nós somos a sua própria plenitude. 
Estamos como que grávidos dessa pessoa para sempre. 
Andamos bojudos porque significamos um plural, mais 
do que nunca. Somos plurais. Então, cada evidência 
pode continuar tendo um defeito, mas por excesso. Cada 
prédio é o prédio e algo da avó Graciete. A água do mar 
é a água do mar e algo da avó Graciete. Todas as coisas 
de todos os lugares para todo o tempo futuro são uma 
espécie de consciência que não escapará jamais da grata 
lembrança da avó Graciete. Ela estará em tudo. Aludirá ao 
que é muito, nunca ao que é nada. A avó Graciete é uma 
abundância sobre nós.

Dizia-me o Isaque que todas as dez irmãs eram  muito belas. 
De entre todas, escolheu a mais bela. Cada coração vê por si, 
mas quem vê os que amam pode sobretudo apreciar como 
opera de modo mágico o amor. O Isaque, seguro e fascinado, 
há muito que não podia passear com a Graciete mas nem por 
isso, como de hábito, se destituíram de representarem um 
ser de quatro pernas, braço dado, o mesmo sorriso. Não sei 
se poderia haver beleza maior do que essa fidelidade. Não 
pode haver elogio maior, o de sermos acompanhados. O de 
nunca sermos abandonados, mesmo quando o corpo, já nosso 
inimigo, nos proíbe de respondermos: também te amo. Ou: 
obrigado. Que era o que diziam os olhos da Graciete. Que 
também amavam, e seguiam gratos.

Vai fazer-nos falta, mas nunca nos deixará. Agora, ela é 
a mais pura companhia.J

Costumava encontrar a avó do 
meu afilhado Pedro a passear de 
braço dado ao marido. A Graciete 
e o Isaque eram um ser de quatro 
pernas, sorriso do mesmo modo, 
cor. Eram cor. Talvez fosse pelo 
batom vermelho da Graciete nos 
lábios grandes que eu os visse 
indistintamente de luz, fruto, 

criança, fogo. Eram diurnos, meninos, incandesciam. 
Poucas vezes conheci um casal tão pleno. Creio que 
essa é a palavra para quem encontra no par a solução 
para cada lacuna, até haver nada falhando, apenas um 
entendimento, uma potenciação de quem se é, isso da 
cumplicidade, da felicidade.

Sempre me impressionou o detalhe que existe na 
mulher que é naturalmente bonita, de gestos femininos e 
cuidados sem hesitação, e a mulher tensamente vaidosa. 
Há uma candura na vaidade que vira gesto simples, 
puro, coisa profunda de bem estar, de segurança e 
alegria. Essas mulheres são as que nos fascinam, as que 
verdadeiramente parecem distraídas de serem como são. 
Sei que as mulheres não 
se distraem, elas têm o 
dobro dos sentidos. Mas 
algumas são para lá dos 
limites, são livres. São 
mulheres livres.

A avó Graciete 
era assim. 
Impreterivelmente 
elegante, ela precisava 
apenas do brilho do 
olhar. Agradecerei 
sempre o carinho que 
nunca escondeu do 
olhar. Ela esteve sempre 
inteira no modo como 
nos viu. Já sem palavra, 
sem gesto, o corpo não 
foi capaz de lhe roubar 
o afeto. A avó Graciete 
sofreu de tudo mas nada 
lhe enganou o coração. 
Que glória tremenda, 
essa, a de sucumbir 
corpo inteiro sem nunca 
permitir que o amor fosse negado. Ela não perdeu o 
sentido fundamental, o da expressão das suas paixões.

A vida insiste em nos trazer lições cruéis, mas a sua 
crueldade é também a amplitude das nossas forças e o 
manifesto do nosso amor. Somos solicitados à essência, 
lúcidos subitamente em relação a tudo quanto, afinal, é 
menor. A crueldade da vida ergue-nos no que temos de 
mais incondicional. Magoa mas convida-nos para efetivos 
heróis dos nossos amores. Quem está acossado pela vida 
não tem tempo a perder nem se desperdiça de esforços.

Há dias, quando a avó Graciete precisou muito de não 
sofrer mais, ficámos todos auscultando o mundo para 
saber se o vazio súbito era coisa de pousar em algum 
lugar. Coisa de ficar em algum lugar. Como se pudéssemos 
dizer: este vão foi aberto pela falta que aquela pessoa nos 
faz. A morte das pessoas é uma impressão na arquitetura, 
uma impressão na paisagem, um defeito nas evidências. 
A notícia da avó Graciete roubou pedaços aos prédios, 
metade da água do mar, asas dos aviões, as árvores todas 

Avó Graciete  

Old Couple Pintura de James Coates
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Descobrir a relação 9/10 como esqueleto 
essencial do corpo literário poderá ser 
fascinante, mas é comparável a em vez de 
ver um leão correr na savana matá-lo e 
abri-lo num laboratório para descobrir-
lhe as entranhas

“

A irracionalidade é uma afronta ao 
espírito humano: não é apenas o 
famoso desabafo de Voltaire, ao 
comentar o terramoto de Lisboa, es-
candalizando-se com o modo como 
a Natureza, em pleno Século das 
Luzes, da Razão, ainda se portava 
de um modo tão bárbaro. Voltando 
um pouco mais de dois milénios 

atrás: quando o pitagórico 
Hípaso de Metaponto desco-
briu um número irracional, 
o descontentamento da seita 
de Pitágoras fez-se sentir, 
resultando na expulsão do 
herético. O número que Hípaso 
alegadamente (como é que 
ainda ninguém tinha pensado 
nisto?) teria descoberto era tão 
simples quanto a diagonal de 
um quadrado cuja medida do 
lado seja um. Ou seja, a raiz 
quadrada de dois. O resulta-
do é um numero irracional, 
infinito. Ao retornar a casa, 
Hípaso morreu num naufrágio. 
Os pitagóricos aplaudiram, 
classificando a tragédia como 
um castigo divino por ter posto 
em causa a racionalidade das 
suas crenças.

Almada Negreiros tentou 
encontrar um cânone, um 
elemento comum a toda a arte, 
uma chave ou analogia univer-
sal. É uma demanda quimérica, 
semelhante à da partícula ele-
mentar ou à da teoria de tudo. 
O objetivo incluía harmonizar 
e conciliar opostos e explicar 
o revelar o segredo imanente 
na arte. Os polígonos regulares 
de três, quatro e cinco lados e 
consequentemente o heptágo-
no, o octógono, eneágono e o 
decágono, inscritos na circun-
ferência, seriam todos abra-
çados pela relação 9/10, o tal 
elemento essencial e constante. 
O Phi, em todas as suas mani-
festações, fosse na proporção 
divina ou número de ouro ou 
triângulo de Pascal ou sucessão 
de Fibonacci, etc., seria parte 
integrante do cânone. Mas 
este cânone tem um problema 
irracional no seu seio, está 
grávido de infinito e escapa-se 
a qualquer tentativa de clausu-
ra, de certeza, de definição. É 
curioso que numa disciplina tão exata como a matemática, 
haja tanto número irracional. Os pitagóricos expulsariam 
da sua seita Almada, bem como Luca Pacioli ou Alberti ou 
Leonardo de Pisa ou Vasari ou Ghyka. Todos estes, de algu-
ma maneira, seguidores ou herdeiros de Pitágoras (a quem, 
a propósito, Heráclito acusava de ser um charlatão).

Os pitagóricos, apesar do horror à incerteza, à ambi-
guidade, enfim, a tudo o que não fosse friamente racional 
e exato, tinham uma profunda admiração pela música, 

que seria, na sua essência, matemática. O problema é que a 
música, na sua manifestação, provoca catarses, faz dançar, 
faz chorar, faz pular. É de uma irracionalidade estonteante. 
A música pode ser geometria e proporção, mas o que acon-
tece quando a matemática é cantada ou tocada no piano 
ou na guitarra ou na bateria, começa a ficar mais parecida 
com uma diagonal de um quadrado de lado um ou um Phi 
ou um Pi. Começa a escapar-nos do cérebro para o resto 
do corpo. Pode ser razão na teoria, mas é completamente 

irracional nos seus efeitos. 
Cito Agnese Guzman, que 
vislumbrou o problema 
e imaginou Pitágoras a 
vivê-lo: "A matemática e 
a música são exatamente 
a mesma coisa (excetuan-
do, talvez, um ou outro 
sucesso pop). Todavia, 
num baile em Crotona, 
Pitágoras percebeu a atroz 
realidade. A música era 
capaz de fazer dançar a 
mais bela rústica, bem 
como a mais certeira pítia 
de Delfos. Feito que ele 
nunca conseguiria igualar 
exibindo o seu áspero 
teorema."

Ao olhar para a obra 
de Almada, pergunto de 
seria possível – ou dese-
jável – encontrar aquilo 
que ele tanto se esforçou 
por demonstrar: ao ler A 
Invenção do Dia Claro ou 
A Engomadeira desco-
brir a relação 9/10 como 
esqueleto essencial do 
corpo literário. Poderá ser 
uma descoberta fasci-
nante, mas é comparável 
a em vez de ver um leão 
correr na savana, matá-lo 
e abri-lo num laboratório 
para descobrir-lhe nas 
entranhas a sua verda-
deira natureza. Ou em 
vez de dançar num baile, 
elucubrar sobre a relação 
teórica das notas musi-
cais, dos tons, ritmo e 
melodia. Evidentemente, 
tudo isto faz parte do 
processo de conhecer, 
mas não vamos encontrar 
a essência do leão nas suas 
vísceras mais do que o fa-
ríamos a observá-lo a ser 
leão. O cânone e a razão, 
por muito que isso custe 

a um pitagórico, não dispensam a experiência irracional, 
emocional e sensorial.

Felizmente que, mesmo nos trabalhos mais explicita-
mente geométricos de Almada Negreiros, como o fas-
cinante painel "Começar" ou "A Porta da Harmonia" ou 
"Quadrante", podemos maravilhar-nos com várias coisas, 
mas algumas delas são precisamente as que transcendem a 
razão. E fazêmo-lo muito provavelmente porque estas obras 
a têm.J

Almada: ter razão

Ilustração de Afonso Cruz

Eu disse-lhe que se ele não 
experimentasse vaguear 
um bocadinho pela Internet 
não lhe comprava mais 
livros. Ele respondeu: "Está 
bem, está bem, deixa-me 

só acabar o capítulo". E, depois, quando 
finalmente se apercebeu dos termos da 
ameaça, grunhiu qualquer coisa dentro 
dos próprios lábios, e finalmente procla-
mou que queria lá saber, que se eu não 
lhe comprasse mais livros ele voltaria a 
ler os mesmos, voltaria a ler os mesmos 
vezes sem conta. E tive sorte em não ter 
apanhado com uma citação de James 
Joyce ou La Montaigne, como tantas 
vezes lhe apraz fazer.

Estou muito preocupado com o meu fi-
lho. É que ele já leu para cima de dez vezes 
Eurico, o Presbítero, livro que muito me fez 
sofrer no plano de leitura obrigatória no 
meu tempo de escola. Diz que se apaixo-
nou pela Hermengarda e que a única forma 
de estar com ela é lendo, já que ela não 
existe na realidade. "Mas ela enlouque-
ce, digo-lhe, por mais vezes que leias ela 
acaba louca, enquanto ele morre no campo 
de batalha". Ele diz que é sempre diferente, 
que embora seja igual, é sempre diferente. 
Que a cada leitura se descobrem coisas 
novas. Que, apesar das palavras serem as 
mesmas, adquirem agilmente significados 
diferentes, como se fossem outras. 

Não sei se já disse, mas estou muito 
preocupado com o meu filho. Eu digo-lhe 
que a Hermengarda talvez exista. Como 
é que ele pode saber? Pode ser que esteja 
no Facebook, no Twiter ou no Instagram. 
Só que como ele se recusa a abrir o 
computador, como se recusa a abrir o 
tablet, nunca saberá. Por muito que leia 
nunca descobrirá a sua Hermengarda. 
Ele diz que eu estou a delirar, que passo 
demasiado tempo online e isso faz-me 
mal, que confundo ficção com a reali-
dade. E diz também que as redes sociais 
são coisas de velhos, da minha geração. 
Digo-lhe que não, que são ferramentas 
magníficas, que nos aproximam de quem 
está distante. Ele diz que os livros ainda 
mais, porque vivendo a Hermengarda 
no século VIII, está muito mais distante 
do que qualquer domadora de crocodilos 
australiana com quem me conecte no 
Facebook.

Estou muito preocupado com o meu 
filho. O médico disse que ele devia usar 
a tecnologia pelo menos uma hora por 
dia. Convenci-o a navegar no ipad, mas 
quando dei por ela já estava na versão 
digital da Ilíada. Pu-lo a jogar ao FIFA na 
playstation, mas passados dez minutos 
adormeceu. Estou muito preocupado 
como o meu filho. Já não se fazem crian-
ças como antigamente, é uma falta de 
respeito, no meu tempo é que era bom. 
JL

Hermengarda
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Assim, para uns, o exercício da lucidez é um 
desafio pessoal; para outros, uma antecipada 
resignação. 
Nos primeiros, corresponde a uma mais-valia. 
Nos restantes, a uma conclusão.

*
Sim, todo o rio é nostalgia do mar. 

*
A estatística é a melhor maneira de ocultar a 
realidade do sofrimento humano.
Entre parêntesis, há por aí gente que acredita nas 
estatísticas.

*
Governar hoje não consiste apenas em gerir o 
imprevisível, mas em antecipá-lo.

*
Não tem ideias próprias, é apenas um fanático 
ideológico, isto é, um imbecil com leituras mal 
digeridas. Um aleijado com muletas.

*
Nunca se viu “cidadão do mundo”, nem entende 
verdadeiramente o que isso possa significar. 
Em contrapartida, atendendo ao contexto 
internacional de hoje, e embora de crente tenha 
pouco, sente-se, politicamente, um cristão no 
mundo. E orgulha-se de o ser. 

*
Os otimistas deprimem-me. Os pessimistas 
consolam-me.
A cada um, os seus estímulos. 

*
A memória e os seus fantasmas.
Sobreviver é trair-se?

*
A pontualidade – querer chegar sempre a horas 
– é uma forma de ansiedade, que a dita pontuali-
dade não soluciona.

*
Tenho por hábito, consoante as circunstâncias, de 
me condenar ou absolver. Tanto num caso, como 
noutro, dispenso padres e psicólogos.
A cada um, a sua escala de valores; a cada um, os 
seus métodos de sobrevivência.

*

Marcello Duarte Mathias
Brevíssimas coisas soltas

Não chegou a ter vida 
própria.
Toda a sua existência 
foi um longo e penoso 
rascunho nunca passado 
a limpo.

*
Estimulante acrobacia: 
falar de um livro de que 

não se gosta sem dele dizer mal.

*
As más notícias reconfortam o pessimista nas suas 
previsões e angústias – afinal, bate tudo certo. 
Deixam, porém, indiferente o otimista que nelas 
apenas encontra redobrada motivação para as 
contrariar e passar adiante.
É coisa conhecida: as nossas opções são o reflexo 
do nosso temperamento bem mais do que da 
nossa inteligência.

*
Lê o que ninguém lê e sabe o que pouco gente 
sabe, mas o que sabe e o que lê não tem o menor 
interesse.
É o erudito do inútil.

*
À semelhança do colecionador que se compraz 
no valor da sua última aquisição, e não se cansa 
de a contemplar, também o cirurgião acaricia 
com gosto a longa cicatriz do seu paciente, visível 
assinatura da sua perícia profissional. 

*
Frustrado com a boa saúde do paciente que 
parece ter recuperado de vez, o médico recorre a 
esquemas vários, multiplicando testes, exames, 
diagnósticos, análises, ecografias, com vista a 
tornar-se novamente indispensável - ele, seus 
pareceres e competência.
Aos olhos do clínico, o doente apenas pode 
registar melhorias. A mais, porém, não está 
autorizado.

*
Sempre a par de tudo. E sempre desatualizado.

*
Méritos e reconhecimentos.
Nas nossas sociedades, o talento depende da 
ideologia que se professa. 
As ideologias mudam, mas o critério mantém-se.

*
No plano pessoal, as grandes vitórias são quase 
sempre uma forma de íntima aprendizagem. De 
progressão, melhor dito. Implicam, por isso, du-
ração e inscrevem-se no tempo longo. E guardam 
sempre qualquer coisa de confidencial. 

*
Morreu como viveu: entre duas portas. Sem nun-
ca levantar a voz.
Como se a morte fosse um dia igual aos outros.

*
Com maior ou menor convicção, aceitamos mil 
coisas, aderimos a mil outras, comprometemo-
-nos com outras tantas, mas a linha de fronteira 
que verdadeiramente nos define é aquilo que 
recusamos – ponto luminoso de onde tudo o mais 
irradia.

*
O suicida/bombista triunfa ao morrer. 
Porque ao sacrificar-se, redime-se.

*
Frente à adversidade, quantas vezes não é o ponto 
de partida, já um ponto de chegada?

Homem de resoluções mais do que de decisões.
Daí parecer um hesitante, embora não o seja. A 
razão é simples: as resoluções são raras, as deci-
sões são quotidianas. 

*
No exercício da ação, há dois tipos de homens que 
pouco têm em comum. 
Os que agem, pontualmente, em função de 
determinado objetivo; alcançado este, dão-se por 
satisfeitos. 
E aqueles para quem qualquer ação, por mais 
gratificante que seja, constitui uma renovada 
frustração, que requer sempre um complemen-
to de ação. E assim por diante, repetidamente. 
Formas de impaciência, afinal.  

*
Há os velhos que foram jovens, e os outros desde 
sempre iguais a si mesmos. Ou seja, sempre velhos.

*
Pormenores que delimitam uma época.
Exemplo: sou de um tempo em se viajava sem 
garrafinha de água.

*
A verdade de um homem, ninguém a conhece, 
nem sequer o psicanalista, perito em escombros 
alheios. 

*
Tem a inteligência opaca e os óculos embaciados. 
Dia a dia, lá se vai tornando na caricatura de si 
mesmo.

*
Antigamente, havia flagelos, epidemias, catástro-
fes provindas de causas inesperadas mas naturais. 
Hoje, o terrorismo introduziu nas nossas socieda-
des uma outra dimensão do imprevisível. 

*
Tem, porém, uma qualidade rara: a sabedoria dos 
falhados. 

*
Gente com alma, mas sem fibra – quem será?

*
Lembro-me de uma estrada interminável, toda 
ela cinzenta cor da paisagem, que ia dar ao fim do 
mundo… quando o fim do mundo existia.J

DIÁRIO
GONÇALO M. TAVARES

Pintura de Matisse

1Fernanda Fragateiro e os livros 
tornados objetos. A obra de FF 
e o livro a mostrar que ocupar 
espaço ainda é uma qualidade, 
não uma falha ou uma avaria.

Ocupa espaço: sê um volume 
– eis o que o texto diz a si próprio, como 
que ao espelho. 

O texto feito volume inicia o mundo 
das relações entre as coisas. 

O texto não é apenas o que diz: é tam-
bém a caixa onde está guardado.

Na elegantíssima obra de Fernanda 
Fragateiro, capas grossas de livros fazem 
de mesa ou de cortina espessa.

Percebemos, assim, a força das bi-
bliotecas de livros de papel. Tudo está no 
exterior – o livro está cá fora, não dentro 
de uma máquina.

Entramos numa biblioteca, somos 
cercados pela biblioteca e não o inverso. 
Uma biblioteca que cabe numa mochila é 
um erro de proporções inaceitável. Uma 
biblioteca dentro de um aparelho técnico 
não é uma biblioteca, é um aparelho 
técnico. 

Não é uma biblioteca, é um Ipad, 
senhorita.

A verdadeira biblioteca é maior que tu, 
claro - é uma gruta, para onde entras. 

A ocupação do espaço, eis o impor-
tante. 

Fernando Fragateiro e a forma como 
faz da forma dos livros escultura e 
cor. Não apenas o que dizem os livros. 
Biblioteca como escultura e pintura. Cor 
e forma.

2Revista NADA. Diante do número 
8, número já antigo. A revista Nada 
mistura tecnologia, literatura e 

pensamento – e o resto, claro. Alguns 
títulos de alguns destes textos: “Da 
arquitetura flutuante à produção do 
Extraterrestre”, “Mundo em segunda 
mão, espaço público e ridículo”, “A 
quarta era da ficção interactiva”. 
Número 9 – “Da consciência quântica 
aos mundos tecnoxamânicos”, “Corpos 
fragmentados e domesticados na 
reprodução assistida”. Uma revista 
alucinada e alucinante. João Urbano é o 
senhor que deixa passar as alucinações 
pensantes. É uma revista com pontos de 
vista tão invulgares que desconcerta. 
Devia continuar, tornar-se mensal, 
exigir cada vez mais leitores.

3Começa assim o texto sobre o 
Surrealismo: “As correntes do 
espírito podem alcançar um 

declive suficientemente acentuado para 
que o crítico possa instalar nelas a sua 
fábrica.”

Walter Benjamin – Ensaios so-
bre Literatura, Assírio e Alvim (Obras 
Escolhidas nº 6, tradução de João 
Barrento).J
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É um tema, o da intervenção das autarquias nas Escolas da sua área territorial, que está na ordem do dia, inclusive no 
Parlamento, a partir de uma proposta de lei do Governo, resumida, em caixa, nas Inquietações Pedagógicas  
(pp. 6/7), onde também uma presidente de Câmara escreve sobre a sua experiência concreta. Aqui, a abrir,  

um especialista na matéria faz a história, a análise e o enquadramento (opinativo) do tema, desde o 25 de Abril  
até à atualidade, considerando que “o que está hoje em debate são os meios e o modo de reconduzir a descentralização 

aos seus princípios constitucionais”   

Jorge Martins

o enquadramento dos municípios 
na organização política do país, 
sendo que a nova autonomia 
municipal democrática lhes 
conferia apenas o papel de 
serviço periférico de apoio à 
educação básica obrigatória e 
ao pré-escolar. A relação das 

desenvolvimento tardio, confuso 
e, em grande medida, aparente 
da descentralização ocorrida 
(e em curso), bem como as suas 
sucessivas fases e instrumentos 
jurídico-administrativos.

De facto, durante as décadas 
de 70 e 80, a prioridade tinha sido 

o

autarquias com a educação 
pouco mais era, então, do que 
a relação fria e burocrática dos 
municípios com as escolas e 
com a administração central, 
assim se generalizando a ideia 
de que a ação educacional das 
câmaras se resumia à construção, 

O que está hoje em debate? Nos 
43 anos de democracia, a relação 
do Estado com os municípios em 
matéria de educação foi marcada 
por dois traços permanentes que 
evoluíram em sentidos contrários: o 
primeiro, como modo de assegurar 
a função macrorreguladora, foi 
a subordinação e subalternidade 
dos poderes locais ao poder 
central; o segundo, traduziu-se 
no reconhecimento do papel dos 
municípios como gestores de 
algumas componentes e funções 
chave dos subsistemas educativos 
locais.

Por força dos sucessivos 
contextos sociais, económicos, 
políticos e administrativos 
que Portugal viveu desde 1974, 
enquanto o primeiro desses 
traços foi diminuindo, o 
segundo cresceu e afirmou-se 
como dimensão incontornável 
da política e da ação públicas, 
ditas agora de proximidade e 
subsidiariedade. A tentativa de 
conjugação destas evoluções 
explica o essencial do 

A preponderância da 
desconcentração sobre 
a descentralização 
alimentou a 
conflitualidade entre 
poderes central e 
local, com as câmaras 
a revelarem-se 
os protagonistas 
apropriados para a 
execução de (algumas) 
políticas 

conservação e equipamento de 
jardins de infância e escolas do 1º 
ciclo, à ação social escolar para os 
mais pequenos, aos transportes 
escolares, à organização de 
atividades de complemento 
educativo e, nalguns casos, 
à criação de condições para 
a educação recorrente e 
extraescolar dos adultos. 

Nos meados de 80, com o 
pacote legislativo descentralizador 
e na ausência de um poder político 
e administrativo regional, a 
estratégia estatal consistiu em 
dividir tarefas, poderes e encargos 
entre administração central 
e municípios. Enquanto estes 

“

Das margens do sistema para  
o centro das políticas

Os poderes locais e a educação 
Nº 1217  *  Ano XXXVII  *  24 de maio a 6 de junho de 2017  *  Diretor José Carlos de Vasconcelos  

Filinto Lima
Avaliação 
Externa p. 3

Escola da Ponte 
Os 40 anos de um 
projeto único p. 4

Paulo Guinote
Educação, estatística 
e política  p. 5
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passaram a dispor do poder de 
execução sobre um amplo leque 
de competências em domínios 
variados (desde o ordenamento 
do território e do urbanismo até 
à educação, cultura e desporto, 
passando pela saúde, ação social 
e proteção civil), o Estado, 
libertando-se dessa carga logística 
e através da sua desconcentração, 
manteve na mão a exclusividade 
dos poderes de conceção, avaliação, 
financiamento, coordenação e 
fiscalização.

Em matéria de política educativa, 
este desequilíbrio de forças 
ficou plasmado em 1986, com a 
normalização produzida pela Lei 
de Bases do Sistema Educativo 
(LBSE). Embora esta tenha 
considerado o município como um 
parceiro com um estatuto idêntico 
aos privados, não lhe reconhecia 
mais do que uma função supletiva 
em relação ao sistema educativo 
público. 

A preponderância 
administrativa da 
desconcentração sobre a 
descentralização alimentou 
a conflitualidade entre poder 
central e poderes locais, embora 
rapidamente as câmaras se 
tivessem revelado como os 
protagonistas apropriados 
para a execução de políticas 
orientadas pelos princípios da 
especialização, da diferenciação e 
da subsidiariedade. 

A LBSE contribuiu, então, 
para uma descentralização 
educativa mitigada e incompleta, 
geradora de um jogo político de 
sedução e desconfiança mútuas. 
Entre elogios à capacidade de 
iniciativa dos municípios e o 
seu afastamento intencional 
das questões educativas 
principais, vigorava a imposição 
de novas responsabilidades 
sem o apoio financeiro 
considerado necessário pelas 
câmaras. Ou seja, prometendo a 
modernização mas esquecendo 
muitas prémodernidades e 
assimetrias municipais, o 
Estado continuava a gerir 
centralizadamente as principais 
variáveis da administração 
educativa.

Contudo, propugnando a 
regionalização administrativa 
e as respostas regionais, a LBSE 
abriu a porta para um novo 
posicionamento dos municípios 
como executantes educacionais do 
princípio da diferenciação, ou seja, 
como responsáveis pelas políticas 
de apoio aos mais carenciados e 
isolados, às nee’s, aos que tinham 
saído precocemente do sistema 
ou que queriam uma segunda 
oportunidade. No entanto, os 
governos e a administração 
central continuavam a definir 
o tempo e o modo daquela 
diferenciação.
Foi já nos finais da década de 90 
que surgiram alguns sinais de 
mudança acerca da importância 
dos municípios na educação, com 
as medidas ligadas à expansão 

da educação pré-escolar, às 
medidas de combate prioritário ao 
insucesso, à organização de redes 
e associações escolares locais e 
ao estabelecimento de parcerias 
visando o desenvolvimento local. 
Ultrapassando o quadro limitador 
da LBSE, a característica 
forte desta segunda fase foi o 
surgimento do município como 
um agente público na promoção 
e coordenação local da política 
educativa.

Ao mesmo tempo, no plano 
internacional, faziam-se sentir 
os efeitos da globalização da 
economia e dos mercados, o que 
obrigava o Estado a encolher-se 
e a dar espaço aos emergentes 
poderes locais num quadro de 
descentralização mais informal 
do que formal. A diminuição do 
Estado, em particular no domínio 
social, e a rápida ascensão das 
lógicas liberalizantes nas esferas 
produtiva, de consumo e do 
trabalho, criaram as condições 
para a confirmação de um novo 
quadro descentralizador. 

Assim, de entre as novas ações 
educacionais dos municípios com 
maior significado e visibilidade 
públicas, há que destacar o 
lançamento de medidas que, 
apenas esboçando políticas 
educativas próprias, procuravam 
compaginar determinadas 
conceções do bem público 
local com os défices societais e 
culturais crónicos. 

Algumas dessas medidas, 
como seja a criação de conselhos 
locais de educação, pretendiam 
aumentar a participação dos 
parceiros na definição de 
objetivos e na melhoria dos 
processos da ação municipal. 
Outras, como a promoção de 
projetos em parceria com as 
escolas, a criação de centros 
escolares e de dispositivos 
de formação profissional, a 
contratação de professores 
e a oferta de atividades de 
complemento e enriquecimento 
curricular, investiam diretamente 
em alternativas educativas 
locais, adaptadas às respetivas 
necessidades. Outras ainda, como 
a elaboração de cartas educativas 
e o reordenamento da rede, 
apropriavam-se legitimamente 
de uma parte do poder de 
planeamento não exercido pela 
administração central.

Estas dinâmicas municipais 
foram assimétricas e estabelecidas 
sobre contextos sociais e 
económicos muito diversos. 
Nuns casos, corresponderam 
à realização do quadro 
formal da descentralização, 
complementando o papel do 
Estado, mas sem pôr em crise 
os princípios da igualdade e da 
equidade. Noutros, assumiram-se 
em vários graus como modos de 
administração próprios, exercidos 
com distanciamento face à tutela, 
com justificações alternativas 
às orientações instituídas e 
questionando a regulação 
nacional.

Floresceram, assim, exem-
plos de boa gestão e casos de 
assumida desresponsabilização, 
de incompetência e de demago-
gia eleitoralista e cruzaram-se 
lógicas de ação diversas, umas 
mais próximas da mobilização 
social, outras mais próximas da 
mobilização pelo mercado, mas a 
maioria com mobilização híbrida 
e não polarizada (Martins, Jorge, 
O papel dos Municípios na constru-
ção das políticas Educativas)  

Ou seja, desenvolveu-se de 
forma desigual, mas combinando 
diversas influências, uma nova 

relação dos municípios com a 
educação que, não passando 
apenas pela relação formal com as 
escolas, abarcava já domínios que 
eram reserva da administração 
central.

De meados da década de 2000 
para cá, correspondendo a 
uma nova fase, damos conta do 
aprofundamento daqueles sinais 
já que, nas margens do sistema, 
surgem novos atores e políticas 
educativas municipais concretas 
que lhe introduzem alterações 
de sentido e alcance, nuns casos 
complementando a ação do 
Estado no assegurar do serviço 
público, mas, noutros casos, 
ultrapassando-a.

Dois sinais caracterizam esta 
terceira fase da descentralização: 
por um lado, a gradual 
substituição da regulação 
universal do sistema pelo 
hibridismo da microrregulação 
local dos subsistemas (Barroso, 
João, org., A Regulação das 
Políticas Públicas de Educação. 
Espaços, Dinâmicas e Atores), e, 
por outro, a mudança de alvo da 
conflitualidade entre o Estado e 
os municípios, produzida pelo 
afastamento daquele em relação 
a estes e pelo aparecimento de 
novos atores locais no centro das 
políticas: (mega)agrupamentos, 
CIM ś, AM ś, grupos de interesses, 
serviços educativos privados.

Hoje já não há dúvidas sobre 
as dificuldades da administração 
central coordenar, controlar e in-
fluenciar de alto a baixo o sistema. 
Enquanto o conseguiu fazer, o 
Estado assegurou a democratici-
dade da escola pública e das suas 
oportunidades, sem, contudo, 
conseguir torná-la mais eficaz no 
balanço entre custos e benefícios. 
Perante as transformações da 
globalização, o Estado já não pode 
arcar sozinho com a regula-
ção universal, sendo obrigado a 
dividir essa função com as outras 
fontes de poder e de legitimação. 
Fê-lo através de contratos de exe-
cução em 2008 e voltou a reincidir 
com os contratos interadminis-
trativos de 2015, em plena crise 
económica e austeritária. 

Por esta via, a microrregulação 
local ganhou cada vez mais 
espaço e alguns atores no terreno 
cada vez mais força. Ora, tal 

“O Estado já não pode 
arcar sozinho com a 
regulação universal, 
sendo obrigado a 
dividir essa função 
com as outras fontes de 
poder e de legitimação

A diversidade hoje 
reinante obriga a que 
o Estado seja capaz de 
arbitrar a interação 
dos dispositivos 
microrreguladores 
locais e dos conjuntos 
de competências e 
meios distribuídos

aumento de espaço e de força 
advêm do facto das novas fontes 
de poder instituírem novas 
legitimidades, em especial a 
satisfação mais rápida de algumas 
expectativas, mesmo que para tal 
haja perda de garantias e direitos.

A diversidade hoje reinante 
obriga a que, mais do que 
uma coordenação feita em 
nome de normas e orientações 
da administração central, o 
Estado seja capaz de arbitrar a 
interação dos vários dispositivos 
microrreguladores locais e dos 
vários conjuntos de competências 
e meios distribuídos, sem pôr em 
risco a escola. Esta á a questão 
principal que hoje está em 
causa, no debate público sobre a 
descentralização. 

Como alerta Barroso, a questão 
já não é apenas a existência de 
um efeito mosaico no sistema 
educativo nacional, que contribui 
para acentuar a diversidade, mas 
também, o desenvolvimento, por 
arrasto, das desigualdades educa-
tivas e da perda de competências 
da escola pública, sobretudo com 
os contratos de 2008. De facto, a 
análise feita em cada município 
mostra que as decisões tomadas 
pelos responsáveis locais às vezes 
contribuíram objetivamente para 
o aumento das desigualdades, 
outras vezes anularam-se ou re-
lativizaram a relação causal entre 
objetivos, processos e resultados 
invocados.

Quanto à mudança de alvo 
de conflitualidade nas relações 
entre o Estado e os municípios, 
a questão prende-se com a 
crescente desresponsabilização 
da administração central em 
relação ao ensino público e à sua 
qualidade – fenómeno também 
designado por desestatização 
das escolas e municipalização 
da gestão do sistema público 
educativo – agravada pelo 
simultâneo favorecimento do 
ensino privado.

Sintomaticamente, nos 
municípios com maior poder 
político, financeiro e técnico 
(AM ś de Lisboa e Porto), os custos 
de recuperação do parque são 
apresentados como argumento 
para o encerramento das escolas, 
para a venda dos terrenos, 
alienação dos equipamentos sem 
uso e privatização de ofertas 
específicas. Ao mesmo tempo, 
nos municípios com menos poder, 
não se inverteu a má imagem da 
escola pública: muito insucesso 
e abandono, fracas condições de 
trabalho, concursos e mobilidade 
docente discutíveis, pouco 
pessoal auxiliar, redes de oferta 
incompletas, etc. 

No entanto, face à iniciativa 
privada, o Estado continuou 
prisioneiro de compromissos 
há muito tempo injustificados, 
mantendo contratos de associação 
leoninos com colégios de 
oferta superveniente e procura 
seletiva que, gerindo dinheiro 
público, contribuem para a 
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persistência da divisão social do 
ensino. Nos últimos anos e num 
contexto marcado por sucessivos 
programas de austeridade e 
um empréstimo financeiro 
internacional draconiano, em 
vários municípios assistimos 
à diminuição drástica do 
orçamento da educação sobretudo 
na construção, equipamento e 
apetrechamento das escolas, 
bem como nos recursos humanos 
docentes e não docentes. 

Neste quadro de dualismo edu-
cativo, o papel dos atores locais 
tende a mudar no pior sentido: 
menos Estado nas escolas do topo 
dos rankings e mais municí-
pio nas piores escolas; menos 
administração central no apoio 
às redes escolares locais e mais 
controlo burocrático informati-
zado nos mega-agrupamentos; 
menos regulação uniforme e uni-
versal e mais microcoordenação 
municipal e intermunicipal; me-
nos investimento público direto 
e mais dependência financeira de 
contratos-programa nacionais 
e comunitários e de parcerias 
público-privado; mais CIM ś e 
AM ś (novos níveis de poder edu-
cativo não escrutinado) e menos 
escolas. 

As críticas à escola pública, 
aos professores e aos resultados 
escolares naturalizaram as 
ideias-chave do novo liberalismo 
educativo: a subsidiação pública 
do direito de escolha, a gestão 
privada das partes mais rentáveis 
do sistema público e a passagem 
definitiva para os municípios e 
para as IPSS ś das menos rentáveis. 

Ora, concluindo, o que está 
hoje em debate na sociedade 
portuguesa são os meios e o modo 
de reconduzir a descentralização 
aos seus princípios 
constitucionais, de corrigir 
a perversa divisão de tarefas 
educativas e formativas que se 
foi cristalizando no processo de 
equilíbrio entre centralização 
e desresponsabilização, de 
esclarecer a quem compete o 
quê  e de (re)ganhar a qualidade, 
a coesão e a confiança social da 
escola pública. 

A educação pública deve 
continuar a ser o principal 
instrumento do desenvolvimento 
civilizacional. Assim, combater a 
dualização educativa, realinhar a 
descentralização pelos objetivos 
constitucionais, reverter os 
mega-agrupamentos para a 
escala humana, apoiar as escolas 
nos seus projetos e planos e 
redignificar o papel que os 
municípios e as suas associações 
pretendem para si próprios, 
constituem os desafios atuais que, 
se conseguidos, melhor defendem 
as conquistas educativas da 
democracia. J

• Jorge Martins é doutorado (com uma 
tese sobre este tema) pela Faculdade de 
Ciências da Educação da Universidade do 
Porto e  prof. da Universidade Lusófona do 
Porto, CeiED

Avaliação Externa das Escolas  
Mais vida, para além dos resultados

Filinto lima

 I. INTRODUÇÃO
O sistema de avaliação dos estabe-
lecimentos de educação pré-escolar 
e dos ensinos básico e secundário, 
aprovado pela lei n.º 31/2002, de 
20 de dezembro, estrutura-se com 
base na autoavaliação e a avalia-
ção externa. A autoavaliação “tem 
caráter obrigatório, desenvolve-se 
em permanência, conta com o apoio 
da administração educativa e assenta 
em cinco pontos de análise, previstos 
no artigo 6.º do citado diploma legal. 
O artigo 8.º prevê a avaliação externa 
e enumera os elementos em que 
assenta.

A lei não estabelece primazia de 
uma avaliação em relação à outra, 
antes indica a complementariedade: 
“O processo de avaliação deve as-
sentar numa interpretação integrada 
e contextualizada dos resultados 
obtidos”, conforme artigo 10.º. O 
Programa “Avaliação Externa das 
Escolas” (AEE) vai terminar neste 
ano letivo o 2º ciclo, iniciado em 
2011, após cinco anos letivos (o 1º ano 
compreendeu uma fase piloto) em 
que decorreu o 1.º ciclo.

II. IMPORTÂNCIA DA AEE E 
CONSEQUÊNCIAS
Trata-se de um importante ins-
trumento de trabalho em que as 
escolas prestam contas públicas dos 
resultados do seu desempenho com, 
pelo menos, duas consequências 
para aquelas: nas quotas a atribuir 
na Avaliação de Desempenho dos 
Docentes e nas matrículas ou renova-
ções das mesmas ou transferência de 
alunos por parte de um encarregado 
de educação mais atento (imagem 
institucional). Adivinham-se outras?

Esta avaliação poderá ser ana-
lisada numa lógica de ranking das 
escolas e, seguramente, muitos 
pais e encarregados de educação já 
consultam os respetivos resulta-
dos. Curiosamente, a imprensa, ao 
contrário do que faz em relação ao 
erradamente denominado “ranking 
das escolas” (gradua os estabeleci-
mentos de ensino de acordo com os 
resultados dos exames), despreza 
um trabalho que, apesar de alguns 
constrangimentos, possui mais cre-
dibilidade e mérito tendo em conta 
esse objetivo.
Reputamos de importante este 
Programa, merecedor de maior 
consistência técnica e organizacio-
nal, por forma a que seja reconhe-

cida a mais valia que pode trazer 
à Educação de um modo geral, e à 
unidade organizacional (UO), de 
modo particular. Os agentes educati-
vos devem acreditar cada vez mais no 
mérito deste Programa (melhoria dos 
serviços prestado pelas escolas) e, 
isso só acontecerá, se o mesmo sofrer 
algumas mudanças, que a seguir 
apresentamos.

Se a constituição dos agrupamen-
tos não constitui constrangimento, 
pois concluiu-se antes do seu início, 
já o mesmo não se pode dizer em 
relação às agregações de agrupa-
mentos, vulgo mega-agrupamentos. 
Parece-nos que deveria existir maior 
cuidado na aplicação deste Programa 
em escolas que foram alvo de agre-
gação, sob pena dos resultados serem 
enviesados e diferentes, comparati-
vamente com escolas que não foram 
alvo desta modificação organizativa 
(rede escolar), ou mesmo em relação 
às escolas secundárias não agrupadas, 
que mantém uma consistência nas 
suas práticas e ações, indiciadoras de 

possibilidade de melhores resultados 
na AEE. As UO resultantes demoram 
tempo a produzir resultados.

III. 3.º CICLO DA AEE - 
PROPOSTAS DE MUDANÇA
O despacho n.º 13342/2016, de 
9/11, criou o Grupo de Trabalho de 
Avaliação Externa das Escolas que 
“tem a missão de analisar os refe-
renciais e metodologias do programa 
de Avaliação Externa” a partir do 
próximo ano. Não fazendo parte 
deste Grupo de Trabalho, apontamos 
alguns constrangimentos, seguidos 
de proposta de mudança.

1. Constituição da equipa avaliativa 
- A IGEC deve continuar a coordenar 
este Programa, não só pela expe-
riência e conhecimentos que detém, 
como pela credibilidade que lhe é 
conferida na sua ação; para além dos 
dois elementos facultados por esta 
entidade, a equipa avaliativa deverá 

ser reforçada com elementos externos 
ao ME (neste momento a equipa de 
trabalho é formada por 2 inspetores 
e 1 elemento externo, normalmente 
ligado à Universidade).

2. Recurso/Entidade de recurso - No 
primeiro ciclo da AEE, as escolas 
recorreram em número apreciá-
vel ao contraditório, discordando 
das menções atribuídas, resultante 
sobretudo de alguma subjetividade 
que qualquer processo de avaliação 
contém; contudo, este expediente 
não modificou a opinião da equipa 
avaliativa, pelo que, talvez por isso, 
no 2.º ciclo da AEE esse mecanismo 
tem sido menos usado, já que a sua 
apreciação é feita, na prática, pela 
mesma entidade. É fulcral dotar este 
Programa de uma entidade de 2.ª 
instância, independente, que aprecie 
e se pronuncie sobre o contraditório 
apresentado pela escola avaliada.

3. Instrumentos de registo - Os instru-
mentos de registo das equipas avalia-
tivas devem ser universais, uniformes, 
de fácil operacionalização de modo a 
afastar o mais possível a subjetivida-
de de uma avaliação que se pretende 
justa, credível e proporcional.

4. Dados estatísticos/cluster - Os 
dados estatísticos utilizados são do 
penúltimo ano letivo, existindo assim 
uma discrepância temporal nada 
aconselhável em qualquer avaliação. 
Estes dados são fundamentais para 
definir o cluster da escola; contudo, 
a equipa avaliativa só tem em conta o 
que é exportado para o MISI sobre os 
alunos e agregados familiares, com os 
seguintes constrangimentos:

Os encarregados de educação nem 
sempre revelam as suas habilitações 
e/ou as suas profissões (reais); o pro-
grama do JPM & Abreu tem uma série 
de opções de escolha de profissões 
que, de tão específicas, impedem, ou 
induzem em erro o operador, levan-
do-o a tomar a decisão de clicar sobre 
a opção “desconhecida”.

A par disto, não é tida em qual-
quer consideração estudos, prove-
nientes dos Censos, ou das autarquias 
sobre a realidade social, cultural, 
dinâmica da população onde se 
insere a UO.

5. Tempo e lugar - Parece ser uma 
metodologia relativamente apro-
priada, mas deveria contemplar mais 
dias (estão previstos três dias) para a 
realização do trabalho e a assistência 
a aulas. A agenda de trabalho é am-

Deveria existir maior 
cuidado na aplicação 
deste Programa (de 
Avaliação Externa) em 
escolas que foram alvo 
de agregação, sob pena 
dos resultados serem 
enviesados e diferentes, 
comparativamente com 
as que o não foram

O presidente da direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas 
faz aqui uma análise do Programa de Avaliação que vai entrar num novo ‘ciclo’ e apresenta 
detalhadas propostas de mudanças relativamente ao que nele está previsto
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Filinto Lima
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biciosa necessitando de, pelo menos, 
mais um dia para que a sua execução 
não seja posta em causa.

Alguns painéis têm 11 represen-
tantes para entrevista com a duração 
de uma hora, o que é manifestamente 
insuficiente.

Parte deste trabalho deveria ser 
efetuado dentro das salas, assistindo 
a aulas, habilitando a equipa a avaliar 
com mais dados alguns campos de 
análise explicitados por referentes.

6. Fatores externos - Não é tido em 
consideração os recursos que são 
postos à disposição das UO para a sua 
atuação, nomeadamente:

Estruturas de edifícios: uma escola 
com excesso de alunos e uma com 
falta, tem o mesmo tratamento, 
tal como uma escola com edifícios 
velhos, degradados, adaptados aos 
níveis escolares que leciona, e uma 
intervencionada pela Parque Escolar;

Se a escola foi equipada há pouco 
tempo, ou se utiliza equipamentos 
que os diretores conseguem obter de 
escolas que foram equipadas.

Recursos profissionais: Não é ana-
lisado se o crédito horário tem sido 
esgotado, ou porque é que não tem 
sido esgotado (a falta de salas para 
albergar grupos de nível, ou projetos 
que possam desenvolver competên-
cias, por vezes impede o esgotamento 
do crédito); não é tido em consi-
deração se a UO tem o pessoal não 
docente necessário.

Recursos financeiros: Qual o preço 
por aluno resultante da atuação 
daquela escola, comparativamente 
com a média nacional de preço/alu-
no/ciclo.

7. Âmbito dos estabelecimentos 
de ensino a abranger na avaliação 
externa - O âmbito do Programa 
deverá ser alargado, pelo menos a 
outros estabelecimentos de ensino, 
que funcionam com dinheiros públi-
cos, como por exemplo os Colégios 
com Contrato de Associação que, ao 
que sabemos, nunca reclamaram a 
adesão.

IV. CONCLUSÃO
O 3.º Ciclo do Programa “Avaliação 
Externa das Escolas” deverá conse-
guir elevar, também, as escolas que 
com inúmeras dificuldades (fracas 
condições físicas, falta de profissio-
nais – psicólogos, outros técnicos, 
inseridas em meio sócio econó-
mico desfavorecido…) conseguem 
resultados positivos relativamente 
aos discentes que servem e ao valor 
que lhes acrescenta durante a sua 
escolarização. É fácil obter bons re-
sultados quando se tem tudo; o difícil 
é obtê-los quando, diariamente, não 
se tem quase nada.

Um dos pilares do próximo ciclo 
do Programa AEE deverá perceber 
que há mais vida para além dos resul-
tados escolares, facilitando também a 
atuação da equipa avaliativa, quantas 
vezes amarrada a uma ideia redutora 
e injusta penalizadora de algumas 
escolas.J

Filinto Lima, presidente da direção da 
Associação Nacional de Diretores de 
Agrupamentos e Escolas Públicas.

Escola da Ponte
Os 40 anos de um projeto único

 “Cultura e sensibilidade, talvez estas 
duas palavras, juntas, sejam uma boa 
divisa para a Escola da Ponte”, diz An-
tónio Sampaio da Nóvoa a certo passao 
do seu prefácio a este Voltemos à Escola, 
acabado de publicar. Mas a seu propó-
sito também se pode ou deve falar de 
liberdade, solidariedade, responsabili-
dade, autonomia. E muito mais. Pois um 
muito prestigioso pedagogo brasileiro, 
Rubem Alves, não escreveu até um livro 
sobre ela cujo título é A Escola com que 
Sempre Sonhei sem Imaginar que Pudesse 
Existir? 

Para transmitir a riqueza dessa 
experiência, ‘nascida’ em 1976, “para 
ilustrar aqueles e outros conceitos”, o 
autor do livro, Paulo M. Morais, que não 
é especialista de Educação mas escritor, 
usou, como revela nesta conversa, 
“uma estrutura narrativa com laivos de 
romance”. Licenciado em Comunica-
ção Social, tradutor, 45 anos, Paulo M. 
Morais estreou-se como ficcionista em 
2013, com Revolução Paraíso, em 2015 
foi finalista do Prémio Leya com um 
romance ainda não editado, e em 2016 
deu a lume Uma parte errada de mim, com 
uma vertente autobiográfica relativa a um 
linfoma que o afetou. 

Jornal de Letras: O que o levou a 
escrever este livro, para lá do ‘pretexto’ 
da efeméride, os 40 anos da Escola? Já 
conhecia bem o “caso”, a experiência, 
o projeto?
Paulo M. Morais: Na verdade, desco-
nhecia o caso. Mas quando o meu editor 
Rui Couceiro me falou no projeto, houve 
logo uma identificação, ainda que abs-
trata. Da posterior pesquisa, percebi que 
a Escola da Ponte era mais conhecida no 
Brasil do que em Portugal e que, após 
40 anos, um novo livro, com uma nova 
abordagem, poderia ser um contributo 
válido para uma maior divulgação deste 
caso único no nosso país, em termos de 
ensino público. E também senti que o 
livro, mesmo rotulado de não-ficção, 
poderia encaixar no tipo de escrita de 
Uma Parte Errada de Mim (Casa das Le-
tras, 2016), que parte de um tratamento 
a um cancro para depois divergir pela 
memória familiar, pelos afetos, pela 
literatura, pelo cinema...
 
Qual foi a sua intenção fundamental ao 
escrevê-lo e que ‘caminho’ escolheu 
para contar a sua rara experiência e 
história?
 A primeira decisão foi a de não fazer 

uma tese científica, um livro académi-
co. Nem achei que me cabia a mim fazer 
um livro documental, histórico, sobre 
os 40 anos da Escola. Preferi partir 
de um ponto de vista de romancista e 
submeter-me a uma viagem, encará-la, 
com todas as suas peculiaridades, como 
uma experiência. Ver até onde me le-
varia essa imersão numa realidade des-
conhecida e depois construir um texto 
de relato, de reflexão interior e exterior, 
que pudesse ilustrar o funcionamento e 
os princípios da Escola da Ponte.   

Teve ir aprofundando o seu ‘conheci-
mento da Escola, para escrever o livro? 
O que destaca nela e nos seus métodos 
de trabalho?
 Após a pesquisa inicial decidi não 
aprofundar mais nada. Queria entrar 
na Escola da Ponte apenas com uns 
conceitos básicos na mente, como se 
voltasse a ser um aluno prestes a entrar 
numa nova realidade. Queria que as 
minhas primeiras impressões fossem 
quase puras, muito cruas e pouco 
sustentadas. Queria poder sentir-me 
confuso, perdido, sem referências e, aos 
poucos, ir ganhando novamente chão. 
Só passadas as primeiras semanas de 
observação é que comecei a documen-
tar-me, a entrevistar e conversar com 
antigos e atuais responsáveis, a recolher 
materiais. Nessa altura, já sentia como 
uma evidência que não seria numa 
visita de duas horas, numa reportagem 
de cinco minutos, ou num artigo de 
duas páginas que conseguiria explicar 
todas as componentes daquela escola. 
Não é possível fazer uma síntese em dois 
parágrafos de um projeto tão diferente e 

dinâmico. Se destacar a autonomia dos 
alunos, a solidariedade entre todos, o 
respeito pela individualidade, estarei a 
pecar por defeito e superficialidade. É 
isso que Voltemos à Escola, ao longo de 

200 páginas, tenta fazer: ilustrar estes 
e outros conceitos, numa estrutura 
narrativa com laivos de romance. 

Acha que a Escola  devia ser mais apoia-
da e a sua experiência, ou pelo menos 
parte (aspetos) dela, tomada mais em 
conta no sistema de ensino em Portu-
gal? E como comenta as dificuldades e 
os obstáculos tantas vezes pela Escola 
tidos ao longo dos tempos?
Também não era minha intenção escre-
ver um livro político. Não sou especia-
lista em educação, mas na condição de 
ter sido aluno e ter uma filha e enteadas 
na escola pública penso que alguns dos 
princípios e dos valores estruturais do 
Projeto Fazer a Ponte poderiam per-
feitamente aplicar-se noutras escolas, 
assim haja vontade de professores, 
alunos, encarregados de educação, e 
latitude governamental e diretiva para 
a mudança. Num mundo cada vez mais 
formatado pela mesma bitola, a Escola 
da Ponte poderia ser emblemática, uma 
espécie de bandeira em termos de ino-
vação na educação. Mas fez-me con-
fusão encontrar numerosas referências 
ao novo sistema educativo da Finlândia, 
ou ver documentários recentes sobre 
escolas inovadoras, e já não encontrar 
menção ao que se fez e se faz na Escola 
da Ponte.   

O que destaca do debate efetuado no dia 
13, no Porto de Encontro, a propósito ou 
a partir do seu livro?
A conclusão da conversa no Porto de 
Encontro é de que o assunto é delicado. 
Há ainda muito debate por fazer, no 
sentido de tentar perceber porque é 
que, nos nossos dias, as crianças fre-
quentam um ensino praticamente igual 
ao do tempo dos seus pais, ou dos seus 
avós, ou até dos seus trisavós. Ficaremos 
muito satisfeitos se Voltemos à Escola 
for um contributo para fomentar essa 
discussão.J

Alguns dos princípios e 
valores estruturais do 
Projeto Fazer a Ponte 
poderiam aplicar-se 
noutras escolas. Num 
mundo cada vez mais 
formatado pela mesma 
bitola, a Escola da Ponte 
poderia ser emblemática, 
uma espécie de bandeira 
em termos de inovação 
na educação

Com um método de ensino novo, embora ligado ao Movimento da Escola Moderna e a ideias 
pedagógicas como as de Freinet e Paulo Freire, visando a Escola democrática e a educação 
inclusiva, a Escola da Ponte, em Aves/Negrelos (Santo Tirso) constituiu-se num “caso” e num 
exemplo de dimensão internacional, embora oficialmente seja hoje apenas um Escola Básica que 
nos rankings está cá para baixo... Com um livro de Paulo M. Morais, que aqui ouvimos, Voltamos 
à Escola “portuguesa conhecida e estudada em todo o mundo”

› Paulo M. 
Morais
VOLTEMOS 
À ESCOLA 
Contraponto, 224 pp., 
16,60 euros

“
Paulo M. Morais
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Educação, estatística e política
 As políticas educativas para serem 

credíveis e eficazes, indo além do 
circunstancialismo das modas ou 
agendas políticas eleitoralistas, 
devem sustentar-se em diagnósticos 
rigorosos e informação fiável. Do 
mesmo modo, o debate público deve 
ser sustentado em alguma serie-
dade argumentativa e não ceder à 
demagogia ou a truques e truncagens 
dos dados disponíveis para produzir 
efeitos favoráveis na opinião pública e 
no eleitorado.

Isto vem a propósito de alguns 
episódios caracterizados pela mistifi-
cação da opinião pública com base na 
utilização política de estatísticas que 
do rigor apenas têm a aparência e na 
adoção de processos pouco transpa-
rentes na tomada de decisões.

Quanto ao abuso das estatísticas, 
há um livrinho clássico de Darrell 
Huff (How to Lie with Statistics. 
New York/London, 1954) que nos 
esclarece de forma lapidar que “a se-
creta linguagem das estatísticas, tão 
apelativa numa cultura virada para os 
factos, é empregue para o sensacio-
nalismo, para inflacionar, confundir 
e simplificar em excesso [e] sem 
escritores que usem as palavras com 
honestidade e compreensão e leitores 
que saibam o que querem dizer, o 
resultado só pode ser um nonsense 
semântico.” (p.8) Infelizmente, é 
essa a situação em que vivemos e 
mais do que falta de sentido, as esta-
tísticas e os números, na sua aparente 
neutralidade, têm servido para criar 
sentidos falsos e construir uma reali-
dade alternativa.

Veja-se o caso de um dos fenó-
menos mais marcantes da nossa 
Educação, o elevado insucesso esco-
lar no Ensino Básico e Secundário, as 
suas causas e consequências. Nos úl-
timos anos, em diversas intervenções 
públicas de decisores políticos ou 
personalidades com elevadas respon-
sabilidades neste setor da governação 
e da investigação (desde ministros e 
secretários de Estado a altos quadros 
do Ministério da Educação ou a 
elementos do Conselho Nacional 
da Educação), surgem números 
astronómicos quanto aos encar-
gos financeiros desse insucesso, 
oscilando os valores apresentados 
entre 250 e 600 milhões de euros, o 
que representaria uma parcela entre 
os 4,5% e os 11% do orçamento total 
do Ministério da Educação para 2015 
ou 2016. Estes valores são obtidos 
multiplicando o número de retenções 
num ano pelo que é considerado o 
custo médio por aluno, com base em 
cálculos do Tribunal de Contas (c. 
4000 euros anuais). O que parece ser 

uma evidência e passa na comuni-
cação social como se assim fosse. Só 
que não é, pois o fim do insucesso e 
das retenções não “apagaria” todos 
esses alunos do sistema educativo 
como num passe de mágica. 

Em França, um dos países eu-
ropeus com um nível de insucesso 
próximo do português, o Institut 
des Politiques Publiques divulgou 
em 2015 um estudo com o título 
Évaluation du coût du redoublement  
em que explica com clareza que 
a metodologia a usar para estes 
cálculos não pode ser tão simplista, 
mesmo se a sua perspetiva é favorável 
ao fim das retenções (só que não por 
questões financeiras). Para França, 
em que o orçamento da Educação 
é da ordem dos 65 mil milhões de 
euros, o cálculo das poupanças com 
o fim das retenções seria de 2 mil 
milhões de euros ao fim de 10 anos, 
sendo de apenas 20 milhões de euros 
no primeiro ano (cerca de 0,03% do 
orçamento anual). E como se chega a 
estes valores tão mais baixos do que 
os calculados para Portugal? Porque 
o fim das retenções apenas produz a 
saída mais rápida do sistema educa-
tivo dos alunos em fim de percurso 
escolar (aos 18 anos ou ao finalizarem 
o 12º ano entre nós) e, em outros ní-
veis de ensino, até pode implicar um 
aumento dos custos no curto prazo, 
com a transição de um ciclo de estu-
dos mais barato em termos médios 
para outro mais caro (por exemplo do 
1º para o 2º ciclo).

Outra mistificação estatística da 
opinião pública tem sido a que serve 
em parte de base à justificação do 
encerramento de pequenas escolas 
do interior. Afirma-se que, para além 
dos custos de manutenção, estas 
escolas apresentam um maior insu-
cesso do que as de maior dimensão. 
Pode ser que sim, mas também pode 
ser que não. E eu explico porquê. 
Imaginemos que numa pequena 
povoação existem dois amigos, o João 
e a Maria, que andam na escola, no 2º 
e 3º ano, respetivamente, e estiveram 
o ano passado numa turma de 16 alu-
nos, daquelas mistas, porque a aldeia 
é pequena e tem poucas crianças. Os 
dois amigos e vizinhos são crianças 
com alguns problemas de aprendiza-
gem e não transitaram, contribuindo 

decisivamente para uma taxa de 
insucesso de 12,5% nessa mesma 
turma.

Imaginemos ainda que este ano, 
a sua escola fechou e foram todos 
(eles e os colegas) para a sede do 
município, a 25 km, onde existe um 
belíssimo Centro Escolar, cheio de 
novas sociabilidades e oportunida-
des, cada um para a sua turma de 26 
alunos. Se voltarem a não transitar, 
mesmo que acompanhados por dois 
colegas (a Joana na turma do João e 
o José na turma da Maria), a taxa de 
insucesso das suas novas turmas será 
de apenas 7,7%. Se for feito um estu-
do sem contextualização destes dados 
conseguirá provar-se que as turmas 
maiores têm menor insucesso do que 
a pequena turma mista. Ou seja, que 
foi um sucesso ter fechado a arcaica 
escola de proximidade. Mesmo que 
o João e a Maria venham a chumbar 
na mesma. Mas a estatística terá de-
monstrado que o sucesso aumentou. 
E o brilhantismo será todo de quem 
mandou fechar a escola e poupar na 
conta da luz e da água. 

Mais um exemplo da estatística 
manipulada ao serviço da política: 
foi anunciada há poucas semanas a 
redução do número de alunos por 
turma nas escolas e agrupamen-
to TEIP (Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária). De forma 
apressada, surgiram notícias a infor-
mar que essa medida atingia perto de 
um milhar de escolas e cerca de 200 
mil alunos e ninguém se preocupou 

em desmentir. Só que esse número 
só seria atingido se a medida se apli-
casse a todos os alunos dessas escolas 
e agrupamentos e não somente aos 
dos primeiros anos de cada ciclo de 
escolaridade. O que significa que os 
alunos abrangidos serão talvez 30-
35% daquele número.

Por fim, um exemplo de mistifica-
ção do debate público que não resulta 
da truncagem ou manipulação dos 
dados estatísticos, mas de comple-
ta distorção dos procedimentos de 
tomada de decisões políticas, no qual 
tudo parece acontecer ao contrário 
do que deveria. Falo das provas de 
aferição do 2º ano do Ensino Básico, 
inéditas na Europa e criadas por 
quem criticara a singularidade das 
provas de 4º ano, em particular as 
que foram realizadas entre 2 e 9 de 
maio na área das Expressões. Nesse 
dia, para justificar a sua realiza-
ção, surgiram declarações oficiais 
reproduzidas em diversos órgãos de 
comunicação social como as do se-
cretário de Estado João Costa que foi 
citado pela TSF  como tendo afirmado 
que “se quisermos desenhar algumas 
estratégias, a nível central, para 
melhorar as aprendizagens nestas 
áreas temos de saber o que se passa". 
Em outras peças foi afirmado que as 
provas seriam determinantes para a 
tomada de decisões no redesenho do 
currículo do 1º ciclo, pois permitiam 
fazer uma “fotografia” da situação 
existente. Dias antes, em peça do 
Diário de Notícias declarava-se que 
existiam umas “impressões” sobre o 
que se estaria a passar, mas que eram 
necessárias as provas para avaliar a 
situação . Só que, nesse mesmo dia 2 
de maio, em Coimbra, perante mais 
de 150 diretores de escolas e agru-
pamentos, o mesmo governante fez 
uma detalhada comunicação sobre 
“Autonomia e Flexibilidade” em que 
apresentou como dado adquirido as 
modificações a introduzir naqueles 
mesmo currículo, nomeadamente 
o reforço das horas semanais (de 3 
para 5) para as ditas Expressões. O 
que significa que as provas foram um 
pretexto, uma estratégia de diversão, 
uma desnecessidade, pelo menos 
para os efeitos que foram anunciados, 
porque a decisão já estava tomada.

A Educação é um setor estratégico 
da governação de qualquer país que 
leve a sério o seu desenvolvimento 
humano e social. Exige um deba-
te público esclarecido e políticas 
baseadas em informação sólida, não 
manipulada. Exige procedimentos 
transparentes na utilização dos po-
deres e dinheiros públicos. Há muitos 
anos que isso vem sendo trocado 
pela construção de uma realidade 
alternativa para colheita de proveitos 
políticos.J

• Consultado e disponível (Março de 2017)  
em http://www.ipp.eu/wp-content/
uploads/2015/01/cout-redoublement-ra-
pport-IPP-janv2015.pdf.
• http://www.tsf.pt/sociedade/educacao/
interior/alunos-do-2o-ano-estreiam-pro-
vas-de-expressoes-fisico-motoras-e-artisti-
cas-6259334.html
• http://www.dn.pt/portugal/interior/minis-
terio-quer-que-prova-pioneira-ajude-a-me-
lhorar-educacao-fisica-6246466.html

A Educação exige 
um debate público 
esclarecido e 
políticas baseadas em 
informação sólida, 
não manipulada. 
Exige procedimentos 
transparentes na 
utilização dos poderes 
e dinheiros públicos

EDUCAÇÃO E MEMÓRIA
Paulo Guinote
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*Carla Tavares

INQUIETAÇÕES 
PEDAGÓGICAS

ridade obrigatória, levaram-nos a 
agarrar o processo de delegação de 
competências – Contrato de Educa-
ção e Formação Municipal. Este foi 
assumido como uma oportunidade 
para aprofundar o compromisso do 
Município com a Educação, consoli-
dar e fortalecer a proximidade entre 
a Autarquia e os 12 Agrupamentos de 
Escola, tendo em conta a progressiva 
qualidade do ensino e a consequente 
melhoria dos resultados escolares.

A proximidade do poder local 
assume-se como mais-valia na 
construção partilhada de um Plano 
Estratégico Educativo Municipal 
(PEEM), promovendo a participação 
e a corresponsabilização no desen-
volvimento da rede educativa e for-
mativa local, e deste modo, o reforço 
da sua relação com os cidadãos. 
Pretendemos que as escolas, o mu-
nicípio, a comunidade educativa e a 
Universidade se associem e partici-
pem de forma ativa e deliberativa na 

construção do futuro das crianças e 
jovens que estudam na Amadora.

Estamos a terminar o 2º ano 
letivo de vigência deste Contrato e 
da avaliação feita destaco poten-
cialidades e constrangimentos. 
Começando pelas potencialidades, 
destaco a gestão dos recursos mais 
eficaz, eficiente e célere ao nível da 
afetação do pessoal não docente. 
Neste momento todos os psicólogos 
das escolas, assistentes técnicos e 
operacionais, de todos os níveis de 
ensino, pertencem ao quadro de 
pessoal da Câmara Municipal, num 
total de 687 pessoas.

Este modelo dá a possibilidade 
de, com as escolas, partilhar a 
gestão das verbas recebidas do 
Ministério da Educação, de acordo 
com as prioridades identificadas 
no respetivo Projeto Estratégico 
Educativo Municipal (em curso). 
Alguns diretores de agrupamento 
têm valorizado o aumento da coesão 
entre os agrupamentos de escolas, 
com partilha de meios, recursos, in-
formações e diálogo mais frequente, 
a possibilidade de exploração de 
economias de escala nos proces-
sos de aquisição de bens e servi-
ços, aliviando as escolas da carga 
administrativa inerente à execução 
financeira, para um maior enfoque 
no trabalho de natureza pedagógica.

Contudo, este processo não é 
isento de fragilidades, sendo que as 
principais se prendem com questões 
de natureza legislativa, uma vez que 
o Projeto “Aproximar” é enquadrado 
por legislação geral, não atendendo 
à especificidade do território nem à 
singularidade dos Agrupamentos. A 
inexistência de medidas uniformi-
zadoras para a promoção do sucesso 
educativo dos alunos, assim como a 
indefinição de competências entre 
agrupamentos, Município e Minis-
tério da Educação no que respeita a 
responsabilidades de reporte de in-
formação. Sentimos que da parte do 
Ministério da Educação a mudança 
para um modelo descentralizado de 
tomada de decisão é lenta. 

Fragilidades à parte, esta delega-
ção traz muitas oportunidades para 
um território com as características 
da Amadora, na medida em que nos 
permite experimentar abordagens 
diferentes sobre matérias delegadas 
no município, enquadradas pela 
matriz de responsabilidades, desig-
nadamente definição da rede escolar 
e da oferta educativa e formativa, 
definição de critérios para a orga-
nização e gestão da rede escolar mu-
nicipal, definição de componentes 
curriculares de base local incluindo 
as ofertas de formação profissional 
e de atividades de complemento, 
assim como a programação de uma 
oferta própria de formação vocacio-
nal e profissional. 

Na realidade, as transferências 
de competência que agora aconte-
ceram, ou que se pondera virem a 
acontecer, têm como fundamento o 
sucesso conseguido quando na dé-
cada de 80 o poder local passa a in-
tervir mais na ação educativa, com 
enfoque para a gestão e manutenção 
dos recursos físicos das escolas do 
1º ciclo. Esta delegação, no caso da 

 Amadora, município da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), 
muito pequeno em dimensão de 
território (23,8 Km2) e grande 
em termos populacionais (175.136 
habitantes), o que a coloca no topo 
dos municípios portugueses com a 
mais alta densidade populacional. 
Atualmente frequentam as escolas 
públicas do concelho 18.094 alu-
nos, 15% dos quais têm nacionali-
dade estrangeira e são oriundos de 
51 países diferentes, o que reflete 
bem a diversidades linguística e 
cultural dos alunos do concelho. A 
este dado, acresce ainda o elevado 
número de alunos que, tendo na-
cionalidade portuguesa, têm uma 
herança migrante. Outro elemento 
relevante diz respeito aos níveis 
de aproveitamento escolar que, na 
Amadora, se situam abaixo da mé-
dia da região de Lisboa (retenção 
e abandono de 15,9% no Ensino 
Básico e 25 % no Secundário, con-
tra respetivamente 11,2% e 21,8% 
observados na AML).

Considerando este enquadra-
mento, em 2014, tomando conhe-
cimento do processo em curso de 
delegação de competências em 
matéria de Educação, em conjunto 
com os diretores dos agrupamentos 
de escolas, desafiámos o Ministério 
da Educação e a Secretaria de Estado 

das Autarquias Locais para que a 
cidade da Amadora integrasse o 
Projeto “Aproximar”. 

A nossa experiência na pro-
cura permanente de promoção da 
qualidade do serviço prestado à 
população, associada aos desafios 
decorrentes dos 12 anos de escola-

Um mundo de desconfiança 
e uma urgência de concertação

 Têm surgido, por toda a parte, de-
bates, seja sobre a transferência para 
as autarquias de mais competências 
na área da educação para que a gestão 
se torne mais eficaz e mais próxima 
dos cidadãos, seja sobre a necessida-
de de maior autonomia das escolas 
para melhorar a sua capacidade de 
ação e de intervenção educativa, seja 
ainda o entendimentos que a educa-
ção tem de contar com, mas tem de 
estar para além, da autarquia e da es-
cola. Certo é que se mantém o ainda 
excessivo centralismo da administra-
ção educativa, agora fortalecida pela 
designada “hiperburocratização” da 
administração educacional. 

Persiste, contudo, fora alguns 
casos excecionais, grande descon-
fiança entre os vários atores: seja da 
administração central, seja da ad-
ministração local, seja das escolas e 

seus diretores, seja mesmo dos vários 
níveis de ensino dentro dos agru-
pamentos, seja também de certos 
grupos profissionais. 

Reconhece-se que a vontade de 
mudança e de transferências para 
autarquias e escolas tem sido feita 
com modelos muito diversos, de 
forma tímida, nem sempre coerente, 
muitas vezes contraditória e, quase 
sempre, com caráter ocasional e 
experimental. Parece que também 
aqui se impõe uma concertação 
que permita um planeamento para 
execução generalizada a médio e 
longo prazo, sem o que os imprescin-
díveis recursos e competências, em 
cada patamar de gestão/decisão, não 
podem ser asseguradas. 

Das muitas e várias experiências e 
iniciativas anteriores, algumas delas 
ainda em curso e nem todas devi-

damente monitorizadas e avaliadas, 
saem casos de sucesso e de boa gestão 
e colaboração entre as partes, mas 
também casos de insucesso, frustra-
ção a agravamento de relações.

A proposta de lei recentemente 
aprovada pelo governo que pretende 
estabelecer o quadro das transferên-
cias para as autarquias e entidades 
intermunicipais (resumo em anexo), 
quer por fim a este cenário de expe-
rimentalismo e de eterno retorno, é 
restrita – dir-se-á pouco ambiciosa 
- no que se propõe transferir em 
matéria de educação, e, como disse 
o primeiro-ministro na sua apre-
sentação no Parlamento, quer-se 
concretizar esta reforma “simulta-
neamente, para todos os municípios 
e todas as freguesias e não negociado 
com contratos-programa de acordo 
com os olhos ou a vontade deste ou 

daquele”, pelo que, disse ainda, ”não 
pode ser a reforma do PS, tem que ser 
uma reforma de todos”.

Numa Tertúlia que organizámos, 
no passado dia 11 de maio, na Escola 
Superior de Educação de Lisboa, o 
tema também foi debatido a partir 
de um apresentação inicial por uma 
presidente de Câmara - Câmara 
Municipal da Amadora - e por um 
diretor de Agrupamento - Agrupa-
mento de Escolas Conde de Oeiras 
-, ambos com larga experiência e 
profunda reflexão sobre estas ma-
térias, fazendo parte dos tais casos 
excecionais de bom relacionamento 
e procura inteligente de concertação 
entre atores.

 É um artigo da dr.ª Carla Tava-
res, Presidente da Camara Municipal 
da Amadora, que seguidamente se 
apresenta.

O exemplo do município da Amadora 
Processos de descentralização 

Este modelo dá a 
possibilidade de, com 
as escolas, partilhar 
a gestão das verbas 
recebidas do Ministério 
da Educação

“
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Os livros estão mesmo 
loucos?

Manuel S. FonSeca

 Não me consigo libertar da asso-
ciação entre a leitura e o riso. Não 
consigo, nem quero. Tudo tem a 
ver com a história de vida de cada 
um. Eu, por exemplo, lembro-me 
do primeiro dia em que li. Ia com 
a minha mãe, ainda não tinha 6 
anos e, ao passar por uns pedaços 
de jornais colados na parede duma 
casa em construção, para surpresa 
da mamã embevecida, li alto e 
bom som as letras gordas de um 
título: O Burromestre de Berlim. 
A minha mãe pasmou como só as 
mães pasmam, riu-se e corrigiu, 
“O Burgomestre de Berlim“. Co-
mecei a ler com um erro sonoro, 
mas foi um começo político e 
iconoclasta. Há erros de que nos 
orgulhamos para o resto da vida.

E foi esse erro inesquecível que, 
de certo modo, me levou a criar 
agora uma colecção, a que chamei 
“Os Livros Estão Loucos”. É uma 
coleção para atrair para a leitura 
jovens dos 9 aos 14 anos. Ressusci-
tando o espírito de João de Barros, 
“Os Livros Estão Loucos” adaptam 
grandes romances clássicos numa 
linguagem simples, contemporâ-
nea, para pequenos livros que se 
podem ler senão numa hora, pelo 
menos em poucas horas. Já estão 
nas livrarias o Robinson Crusoé , de 
Daniel Defoe, e o Romeu e Julieta, 
de William Shakespeare. Em junho 
chega a Alice no País das Maravi-
lhas, de Lewis Carrol.

Mas não é só ler. Estes livros 
são uma experiência visual. São 
livros para mexer e se mexerem.  
De repente, uma frase do livro 
pode começar a descer pela página 
abaixo. Há passagens que estão es-
critas em espiral, obrigando o leitor 
ou a rodar o livro ou a andar com a 
cabeça à roda. E há imagens. E há 
cores. E há até uma parte do texto 
que sai da página como se o livro 
estivesse estragado. 

O objetivo da colecção é o de 
converter a leitura das adaptações 
do Robinson Crusoé (144 pp., 13,90 
euros), do Romeu e Julieta (152 
pp., 13,90 euros), da Alice no País 

das Maravilhas, numa excitante 
experiência dos sentidos. Com 
“Os Livros Estão Loucos” quis dar 
aos jovens de hoje toda a gloriosa 

experiência que foram as minhas 
leituras de miúdo, de jovem e de 
adulto. Com a inventividade do de-
signer gráfico Ilídio Vasco, estes são 
livros escritos e desenhados, que 
combinam de forma irreverente – e 
louca – as letras, as palavras e as 
imagens. Com as faces do miolo 
pintadas à mão, são livros para ler, 
para ver, para rir.

Também a escrita destes clássi-
cos se quis original. Contam toda a 
história de Robinson Crusoé e todos 
os episódios principais do amor de 
Romeu e Julieta. Mas cruzam essa 
adaptação com personagens con-
temporâneos jovens que, como um 
coro grego, comentam toda a ação. 
A surpresa desses jovens é a mesma 
que muitos dos jovens leitores vão 
sentir. A ação está resumida, mas a 
escrita procura ser literária, simples 
e bela. São livros para ler em uma 
ou duas hora o que nos originais 
leva dias ler-se. Menos tempo – o 
tempo de concentração de um 
miúdo – mas a mesma experiência 
de beleza e emoção.

Ler é uma forma fulgurante de 
conhecer, uma forma esplendorosa 
de bater no nosso sangue a emoção 
que explode no corpo e no sangue 
das personagens e dos autores dos 
livros. “Os Livros Estão Loucos” 
querem ser os objetos deliciosos 
em que, hoje, os nossos filhos ou os 
nossos netos se iniciam nessa grande 
aventura, que só é de conhecimento 
se também for de prazer.J

É uma nova coleção, de clássicos “contado(s) tipo aos jovens”, como se 
lê na capa dos dois volumes agora publicados. Tem a chancela da Guerra 
& Paz, de que é responsável o seu editor, crítico de cinema, cronista e 
ex diretor de programas da SIC a quem pedimos que contasse aqui aos 
nossos leitores o que pretende que seja a coleção e o que/como são os 
seus livros. O que ele (também autor da adaptação de um deles, a outra 
é de Ana Almeida) fez como segue...

Querem ser os objetos 
deliciosos em que, 
hoje, os nossos filhos 
ou os nossos netos se 
iniciam nessa grande 
aventura, que só é 
de conhecimento se 
também for de prazer
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Amadora, foi reforçada mediante a 
subscrição em 2009 de um Contrato 
de Execução (nº189/2009, de 23 de 
julho) com o Ministério da Educa-
ção, passando o Município a assumir 
também competências na área do 
pessoal não docente (afeto ao 1º ao 3º 
ciclo) e gestão do parque escolar do 
2º e 3º ciclo, processo este que trouxe 
grandes ganhos para as escolas. 
Neste contexto, a maioria das áreas 
contempladas no novo contrato 
interadministrativo, já constavam 
do contrato de execução. 

Os iniciais receios das escolas de 
perda da sua autonomia revelaram-
-se infundados na medida em que 
apenas passaram para as autarquias 
áreas que eram competência das 
Direções Regionais de Educação, 
e não dos próprios agrupamentos. 
Congratulo-me com o facto de, ao 
longo deste processo, os Agrupa-
mentos de Escolas reconhecerem na 
Autarquia o papel de mediação e de 
gestor do território.

A Educação é um assunto com-
plexo, demasiado complexo para se 

esgotar no primado dos resultados 
escolares dos alunos. A escola inclui, 
integra, dá oportunidade, instrui…
tarefa exigente que transpõe os 
muros da escola e obriga ao envolvi-
mento de toda uma comunidade. 

Termino citando o professor José 
Matias Alves, quando no início de 
todo o processo de delegação de 
competências referia que este “nada 
tem a ver com o fantasma da mu-
nicipalização. Tem tudo a ver com 
a revitalização da democracia e da 
escola realmente pública que dará 
seguramente melhores respostas 
aos seus múltiplos públicos” (In 
Público, 24.nov.2014).J

*Presidente da Câmara Municipal da 
Amadora 

O que diz a proposta de lei
Proposta de lei sobre transferências de competências para as autar-
quias e entidades intermunicipais, aprovada em conselho de ministros 

Este pacote de Descentralização, previsto no Programa do XXI Gover-
no Constitucional e encarado como pedra angular da reforma do Es-
tado, tem em vista reforçar e aprofundar a autonomia local, através da 
transferência de competências da administração direta e indireta do 
Estado para órgãos mais próximos das pessoas. Prevê ainda a definição 
de um mecanismo para a redistribuição de competências, de meios 
financeiros e de recursos humanos entre os Municípios e as Freguesias.

Objetivos:
- Proximidade;
- Maior eficiência e eficácia dos 
serviços públicos prestados aos 
cidadãos;
- Aumento da participação das 
Autarquias Locais na receita pública 
até 19%, como previsto no Programa 
Nacional de Reformas (atualmente é 
de 14%).

A transferência das novas compe-
tências:
- Tem carácter universal;
- Não pode pôr em causa a natureza 
pública das políticas e deve garantir 
a universalidade do serviço público 
e a igualdade de oportunidades no 
acesso ao mesmo
- Inicia-se no ano de 2018, admitin-
do-se o faseamento da sua concreti-
zação até ao fim do ano de 2021;
- Será concretizada através de 
decretos-lei setoriais que preveem 
os recursos humanos, patrimoniais e 
financeiros necessários.

Prevê-se a revisão da Lei das Finan-
ças Locais, na medida necessária ao 
exercício das novas competências.

Os recursos patrimoniais mó-
veis e imóveis afetos às compe-
tências a transferir passam a ser 
geridos pelas Autarquias Locais; os 
recursos humanos transitarão para 
as Autarquias Locais, garantindo-
-se todos os direitos dos trabalha-
dores; o regime de organização dos 

serviços e o estatuto do pessoal 
dirigente serão revistos de forma 
a garantir o exercício das novas 
competências. 

Educacão:
- Planeamento, gestão e realização 
de investimentos relativos aos esta-
belecimentos públicos de educação e 
de ensino integrados na rede pública 
dos 2.° e 3.° ciclos do ensino básico, 
secundário, incluindo o profissional, 
nomeadamente na sua construção, 
equipamento e manutenção;
- Assegurar as refeições escolares e a 
gestão dos refeitórios escolares;
- Apoiar as crianças e os alunos no 
domínio da ação social escolar;
- Participar na gestão dos recursos 
educativos;
- Participar na aquisição de bens e 
serviços relacionados com o funcio-
namento dos estabelecimentos e com 
as atividades educativas, de ensino e 
desportivas;
- Recrutar, selecionar e gerir o pes-
soal não docente;
- Garantir o alojamento aos alunos 
que frequentam o ensino básico e 
secundário, como alternativa ao 
transporte escolar;
- Assegurar as atividades de enrique-
cimento curricular, em articulação 
com os agrupamentos de escolas;
- Promover o cumprimento da esco-
laridade obrigatória;
- Participar na organização da segu-
rança escolar. 

Manuel S. Fonseca

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:48)



J8 * educação     jornaldeletras.pt   *   24 de maio a 6 de junho de 2017

› au tor r e t r ato  de  prof e s s or a ‹n
liberdade contagiante. Nas RGAs, 
todos se transformavam em 
verdadeiros ‘animais políticos’, 
todos queriam opinar, agir, e a 
indiferença não tinha lugar. 

Terminado o 7.º ano (11.º) e, 
estando o sistema educativo 
português em transformação, 
fui bolseira da Associação de 
Amizade Portugal-URSS, para 
onde fui estudar. O sistema de 
ensino soviético era fenomenal. 
Fiz o percurso normal de um 
estudante estrangeiro na URSS: 
passei um ano numa faculdade 
preparatória, em Donetsk, depois 
fui para Odessa e Moscovo, 
estudar Tradução Russo-Inglês, 
no Instituto Maurice Thorez, curso 
que frequentei dois anos, mas que 
não concluí. 

O mundo estava à minha espera 
e eu queria conhecê-lo. Iniciei 
um período de viagens por vários 
continentes, que me forneceu 
o que chamo de meu ‘currículo 
oculto’ - um património imaterial 
e pessoal, mas transmissível e 
muito útil na interação social e 
educativa. 

Regressei a Portugal e aos 
estudos. Não havendo vaga no 
curso de Direito, inscrevi-me 
em História, sem particular 
entusiasmo ou expectativa. 
Ganhei, bem devagarinho, 
o gosto pela História. Não 
morria de amores por cadeiras 
que metessem ‘pedras’, como 
Pré-História e Arqueologia. O 
gosto nasceu com o estudo das 
mentalidades, com o professor 
Henrique Barrilaro Ruas, e 
cresceu com o conhecimento e 
o entendimento do pensamento 
e das ações humanas nas várias 
épocas ao longo do tempo. Mal 
sabia, nessa altura, que a História 
me prenderia definitivamente e 
que no futuro, no ensino ou na 
investigação, lhe iria dedicar, por 
opção, a minha melhor atenção.

Terminado o curso, regressei 
ao Algarve, a Portimão, onde me 
radiquei. Fui mãe no ano em que 
comecei a trabalhar. Só podia ter 
sido um bom prenúncio. Aprendi 
a ensinar e a ser mãe ao mesmo 
tempo. A primeira escola onde 
dei aulas foi, curiosamente, o 
Liceu de Portimão, em 1987, a 
lecionar Geografia aos alunos do 
Secundário e do ensino noturno. 

Another Brick in the Wall
Maria João Raminhos Duarte

¶
Nascida em 

Moçambique, filha de 
pais de Silves, Maria 

João Raminhos Duarte, 
58 anos, é professora 

há mais de 30, em 
Portimão, atualmente 
na Escola E. B. 2,3 Eng. 
Nuno Mergulhão, onde 

leciona e coordena 
o Departamento de 
Ciêncas Sociais e 

Humanas. Doutorada 
em História, dedica-se 
também à investigação, 
tendo publicado vários 

artigos e livros no 
âmbito da História 

contemporânea local e 
regional do Algarve

e utópica. Todos sabemos que o 
investimento na Educação é o 
meio e a chave dessa utopia. Mas 
como se faz isso no dia-a-dia? 
A burocracia é um verdadeiro 
veneno na escola contemporânea, 
que foi literalmente engolida 
pela ‘febre dos registos’, onde 
tudo se afere e se mede. A 
aplicação da metodologia das 
ciências exatas às ciências 
sociais foi uma catástrofe para 
o sistema educativo. Nessa 
senda, privilegiou-se a função 
burocrática e gestora da Educação 
(necessária) em detrimento da 
função educativa e pedagógica 
(essencial). Mas, mais do que 
isso, a burocracia roubou à escola 
parte do seu encanto, inibiu a 
criatividade, a informalidade 
dos processos e da resolução de 
problemas, e feriu de morte a 
espontaneidade no desempenho 
da produção docente. 

Foi, não por acaso, mas 
por instinto de sobrevivência 
intelectual e profissional, que me 
dediquei à investigação. Escolhi 
a História regional e local como 
objeto de estudo com intenção 
de desenvolver a prática docente 
e responder à necessidade de 
atualização científica enquanto 
agente educativo. Entendi que a 
observação da História a partir 
do meio onde se está inserido 
assume uma função fundamental 
na motivação dos jovens pois, 
através do contacto com o 
percurso da sua comunidade, o 
aluno adquire uma maior noção 
da sua importância enquanto ator 
de transformação da realidade 
que o rodeia. Esta área do saber 
histórico constitui, porém, uma 
lacuna na formação inicial dos 
docentes. Além disso, a ausência 
de manuais sobre a História 
das várias regiões e localidades 
agiganta as dificuldades sentidas 
pelos professores. O meu trabalho 
centrou-se no preenchimento 
dessa lacuna e, com base em 
investigações da História regional 
e local do Algarve, fiz o mestrado 
e o doutoramento. Na minha 
prática letiva, a história local é o 
palco onde o currículo nacional 
desfila e o património tem lugar 
central.

Tenho como prática promover 
uma História que não se limita às 
primeiras noções de socialização, 
mas que coloca o jovem como 
um ser que participa de um todo 
maior, de uma realidade bem 
mais ampla do que a sua família, 
escola, bairro, terra, região 
ou país. Digo aos meus alunos 
que não basta saber os factos 
para se saber História. Que a 
História se cria a cada momento 
e que lhes cabe essa ação e 
responsabilidade. 

E foi assim que, com trabalho 
de pedreiro, fui descobrindo a 
minha ‘caixa de Pandora’ no 
processo educativo. Podem de 
lá sair todos os males do mundo, 
mas fica sempre lá, mesmo 
sozinha, a esperança. E mais um 
tijolo.J

Não me recordo de, algum dia, 
em pequena, ter querido ser 
professora. O meu percurso 
escolar desenrolou-se na pacatez 
de uma vida na província. Em 
pleno Estado Novo, no Algarve, a 
diferenciação social era evidente 
e traduzia-se na diferenciação 
dos públicos escolares, da escola 
pública e da escola paga. As 
minhas primeiras memórias 
levam-me a uma infância muito 
feliz, em Silves, e prendem-
se com a ‘Escola das Infantes’ 
(particular), na casa de três 
irmãs, onde fiz a instrução 
primária. Havia duas réguas, 
uma melhor que a outra, ou 
melhor dizendo, uma pior que a 
outra, e lembro-me de chorar, 
contra minha vontade, nas 
poucas vezes que apanhei as 
‘célebres’ palmatoadas ao não 
saber ‘na ponta da língua’ a 
tabuada, os rios de Portugal e 
seus afluentes ou os caminhos de 
ferro de Angola.

Os meus pais decidiram que 
iria para o Colégio de Nossa 
Senhora do Alto, em Faro, em 
regime de internato. Não me 
recordo de me terem perguntado 
se queria ir, nem tive a noção do 
impacto que essa decisão teria na 
minha vida. Alegrei-me com a 
azáfama do fabrico do ‘enxoval’, 
enorme e obrigatório, e lá fui 
para o ‘Colégio das Freiras’, para 
o então 1.º ano (atual 5.º). Fui 
aluna até ao 5.º ano (9.º), num 
colégio onde as professoras eram 
as ‘irmãs’. Foi aí que acendi 
a lanterna da minha vida - a 
curiosidade de saber - e aprendi 
um vasto conjunto de sólidos 
conhecimentos, em diversas 
áreas, que me têm sido muito 
úteis ao longo da vida. Recordo 
uma professora de Matemática, 
a dr.ª Marinela St. Aubyn. Tinha 
um carisma que nos levava a fixar 
o seu rosto e a prendermo-nos 
nos seus olhos. Era mignone e 
vestia mini-saia - tudo o que um 
grupo de raparigas adolescentes, 
encerradas nas paredes de um 
colégio, precisava. Trouxe ventos 
de modernidade, ensinando 
num clima de grande diálogo e 
boa disposição. Numa das raras 
idas à cidade de Faro, privilégio 
das finalistas, convidou-nos 
para lanchar em sua casa, onde 
ouvi, pela primeira vez, Sérgio 
Godinho.

Findo o 5.º ano, regressei 
a casa e fui para o Liceu de 
Portimão fazer o 6.º e o 7.º ano, 
em Letras. Vinda de um colégio 
de freiras, caí na Revolução, na 
agitação estudantil dos tempos 
conturbados do pós-25 de Abril. 
Adorei esses tempos de uma 

Iniciei aí uma longa 
caminhada, um trabalho como 
o de um pedreiro que, tijolo a 
tijolo, vai construindo uma obra 
sempre inacabada. A escola 
foi-se tornando, à falta de outras 
respostas, a barragem de um 
rio onde todas as problemáticas 
sociais, económicas, culturais e 
políticas desaguam. A mudança 
social e sua rapidez apanhou a 
escola desprevenida. À medida 
que os problemas se foram 
revelando, foram-se construindo 
modestos diques, insuficientes 
para a enxurrada avassaladora 
que se confirmou com a passagem 
da escolaridade obrigatória para 
o 12.º ano, uma medida muito 
meritória, mas pouco pensada 
e acautelada, uma vez que a sua 
eficaz implementação necessitava 
de um investimento significativo 
no parque escolar, na criação de 
estruturas de ensino profissional 
que se tornassem verdadeiras 
escolas profissionais -  de 
indústria; comércio e serviços. 
Deste modo, no país profundo, 
os cursos profissionais não 
conseguem ainda dar resposta a 
uma verdadeira e diversificada 
formação profissional, em 
contexto real de trabalho, que 
tenha como base a prática e 
os conhecimentos de uma 
determinada profissão ou 
atividade. 

Posso dizer que tive todo o 
tipo de alunos. Uma população 
estudantil poliédrica emergente 
da sociedade no dealbar do nosso 
milénio, integradora de etnias, 
religiões, culturas e portadora 
de irreversíveis alterações 
sociais, culturais e, sobretudo, 
tecnológicas. Aprendi muitas 
coisas, do mundo e das relações 
humanas, com os meus alunos 
e os exemplos de vida de alguns 
são, para mim, uma inspiração. 
Tal como Agostinho da Silva, 
penso que todo e cada aluno é, 
per si, um tipo. Por isso, "temos, 
sobretudo, de aprender duas 
coisas: aprender o extraordinário 
que é o mundo e aprender a ser 
bastante largo por dentro, para o 
mundo todo poder entrar". Foi o 
que sempre tentei fazer.

Na escola dos nossos dias, 
a tarefa dos professores, de 
instruir e educar, é gigantesca 
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Destaques
30 de maio. Apresentação da 
componente portuguesa do Portal 
Editores y Editoriales Iberoamericanos 
– Pavilhão de Portugal, 12:00;
31 de maio. Conferência sobre 
Almada Negreiros, com Nuno 
Júdice, seguida de apresentação de 
livro “Almada Negreiros en Madrid”, 
com a autora Filipa Soares e Enrique 
Andrés – Pavilhão de Portugal, 
20:00;
2 de junho. Mesa redonda sobre 
projetos de Portugal e de Espanha 
relativos à promoção da leitura – 

Pavilhão de Portugal, 12:00;
6 de junho. Simpósio das línguas 
portuguesa e espanhola no espaço 
ibero-americano com a participação 
de Augusto Santos Silva, Ministro 
dos Negócios Estrangeiros de 
Portugal – sede da SEGIB no Paseo 
de Recoletos, 11:00;
7 de junho. Encontro de escritores 
lusófonos: Portugal (Valter Hugo 
Mãe), Brasil (Evanildo Bechara), 
Angola (Ondjaki), Moçambique 
(Mbate Pedro), Cabo Verde (José 
Luís Tavares), Guiné-Bissau 
(Flaviano Mindela), S. Tomé e 
Príncipe (Olinda Beja) e Timor-
Leste (Luís Cardoso) – Pavilhão de 
Portugal, 18:00;

10 de junho. Mesa redonda sobre 
os festivais literários em Portugal, 
com representantes do Correntes 
D’Escritas, Literatura em Viagens (a 
confirmar), Internacional de Cultura 
e Literário Internacional de Óbidos – 
Pavilhão de Portugal, 20:00;
11 de junho. Apresentação da editora 
La umbria y la solana, especializada 
na edição de autores portugueses – 
Pavilhão de Portugal, 18:00;
11 de junho. Sessão sobre as livrarias 
históricas de Portugal e Espanha, 
com a participação de representan-
tes das livrarias La Central, Antonio 
Machado, Lello, Bertrand e Ferin/
Ler Devagar – Pavilhão de Portugal, 
20:00.

Pedro Berhan da Costa

25 escritores de língua portuguesa  
na Feira do Livro de Madrid de 2017

 Escritores – 25 –, ensaístas – com 
destaque para Eduardo Lourenço 
–, críticos literários, ilustradores, 
editores, académicos e cantores dão 
corpo ao extenso rol de participantes 
no programa com que Portugal se 
apresenta sexta-feira na edição de 
2017 da Feira do Livro de Madrid 
(FLM), onde é o país convidado, 
depois da França, em 2016.

A participação portuguesa na 
FLM, que decorre até 11 de junho, no 
Parque de El Retiro, «visa o objetivo 
nuclear de tornar a cultura portugue-
sa e em particular as letras nacionais, 
nas suas mais diversas expressões, 
mais conhecidas em Espanha», diz 
Pedro Berhan da Costa, responsável 
pela montagem da programação 
portuguesa – que conta com o apoio 
do Camões, I.P. – naquela que é, 
segundo este conselheiro cultural 
da Embaixada de Portugal na capital 
espanhola, «a maior feira de Espanha 
e a maior do mundo hispânico em 
(…) visitantes, com o impressionante 
número de 2,4 milhões de pessoas». 
Em 2016 a feira contou com 367 stan-
ds e 479 expositores.

O docente da Escola Superior de 
Teatro e Cinema e antigo Presidente 
do Instituto do Cinema (ICAM) entre 
1999 e 2002 sublinha que a FLM – 
uma feira de público, tal como as 
feiras do livro de Lisboa ou do Porto, 
e não uma feira para profissionais, 
de negócio entre editores, livreiros e 
autores, como são os casos das feiras 
de Frankfurt ou de Guadalajara – é 
«o terceiro evento cultural com 
maior número de visitantes de 
Madrid, atrás do Museu Reina Sofia 
(3,1 milhões) e do Museu do Prado 

(2,6 milhões), abertos ao longo de 
todo o ano, enquanto a FLM decorre 
durante apenas 17 dias».

A escolha de Portugal como país 
convidado foi, segundo declarou 
em novembro passado o diretor da 
FLM, Manuel Gil, «o culminar, de 
uma intensa atividade cultural de 
Portugal em Espanha, e em Madrid 
em particular», visível em 2015 e 
2016, «através da programação da 
Cultura Portugal», uma mostra anual 
de cultura portuguesa em Espanha 

promovida pela representação diplo-
mática com o apoio, nomeadamen-
te, do Camões, I.P. «‘Semear para 
colher’, tem sido o lema de atuação 
na ação cultural da Embaixada 
portuguesa em Madrid», garante o 
conselheiro cultural.

À feira organizada pelo Grémio 
de Livreiros de Madrid, Portugal 
leva uma nutrida representação, 
em correspondência com a tradição 
que comete ao país convidado «a 
responsabilidade de organizar um 

conjunto vasto e diversificado de 
atividades culturais, não apenas no 
estrito âmbito das letras e do livro», 
explica Berhan da Costa. «Tentámos 
trazer a Madrid uma embaixada de 
autores representativa das letras 
nacionais, nos seus mais diversos 
géneros: poesia, romance, ensaio, 
literatura infantil», enuncia. «Não 
podendo, por razões orçamentais, 
convidar para vir a Madrid todos os 
que gostaríamos, o critério básico 
foi o de convidar os autores mais 

traduzidos para o castelhano e, de 
entre estes, os com traduções mais 
recentes», afirma, sublinhando que 
na programação portuguesa «mere-
ceram atenção própria alguns auto-
res consagrados e universais, como 
são os casos de Luis de Camões, 
Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, 
Sophia de Mello Breyner Andresen e 
José Saramago». 

EMBAIXADA REPRESENTATIVA
Como o próprio Berhan da Costa diz, 
«é longa a lista de criadores culturais 
lusófonos presentes ou sobre os quais 
se realizarão eventos na FLM» e a 
sua enumeração dá «uma ideia da 
dimensão desta empreitada». 

Dos que passarão pela FLM 
refira-se os nomes dos escritores 
Ana Luísa Amaral, Almeida Faria, 
Gonçalo M. Tavares, Afonso Cruz, 
Nuno Júdice, João de Melo, Maria do 
Rosário Pedreira, José Luís Peixoto, 
Inês Fonseca Santos, Carlos Maia 
de Almeida, José Fanha, José Viale 
Moutinho, Rui Cardoso Martins, 
Paulo José Miranda, Valter Hugo 
Mãe, Daniel Faria, Mário Rainho, 
Ana Pessoa, Evanildo Bechara, 
Ondjaki, Mbate Pedro, José Luís 
Tavares, Flaviano Mindela, Olinda 
Beja e Luís Cardoso, dos acadé-
micos e professores universitários 
Carlos Reis, Ivo Cruz, João Dionísio, 
Manuela Portela, Maria Andresen, 
Maria João Reynaud, Gabriel 
Magalhães, Antonio Sáez Delgado 
e Filipa Soares, dos críticos lite-
rários Pedro Mexia, Eduardo Pitta 
e Fernando Pinto do Amaral, dos 
editores Duarte Azinheira e Feliciano 
Novoa, do livreiro José Pinho, do 
jornalista e empresário de media 
Francisco Pinto Balsemão – que 
estará acompanhado por um dos 
fundadores do diário espanhol El 
País Juan Luis Cebrián, numa con-
ferência moderada pelo conselheiro 
cultural português –, dos ilustrado-
res André da Loba, Catarina Sobral, 
Nuno Saraiva, Abigail Ascenço 
Margarida Botelho e Joana Estrela 

“Oportunidade de ouro”

Não afastando correr o risco de 
«cometer a injustiça do esque-
cimento», o conselheiro cultural 

considera que «há dois nomes 
de autores portugueses que se 
destacam claramente no mercado 
espanhol: o de Fernando Pessoa, 
autenticamente venerado e com 
praticamente toda a sua obra 
traduzida para o castelhano, e o de 

José Saramago, considerado um 
autor ibérico, dada a sua proximi-
dade e afinidade com Espanha».

Aponta ainda outros cinco 
nomes «pelo seu grau de (re)
conhecimento em Espanha, tanto 
pela crítica especializada, como 

pelo público: o ensaísta Eduardo 
Lourenço, o poeta Nuno Júdice, 
distinguido em 2013 com o Prémio 
Reina Sofia de Poesia Ibero-
americana, e os escritores António 
Lobo Antunes, Gonçalo M. Tavares 
e José Luís Peixoto».

 A participação de Portugal como 
país convidado da Feira do Livro de 
Madrid (FLM) é vista pelo con-
selheiro cultural da Embaixada 
de Portugal em Espanha, Pedro 
Berhan da Costa, como «uma 
oportunidade de ouro» que não 
se pode desperdiçar de os autores 
portugueses darem «o salto para 
o grande público», tornando-os 
«tão lidos quanto os seus cole-
gas espanhóis», podendo aceder 
a partir de Espanha à América 
Latina.

Berhan da Costa considera que 
«os autores portugueses têm um 
enorme prestígio em Espanha», 
mas admite que esse prestígio 
esteja «centrado na comunidade 
académica ou no mundo cultural, 
livreiro e editorial em particular».
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Celebração do Dia da Língua Portuguesa na East Side High School, de Nova 
Jérsia, EUA

Oficina de Jornalismo na Guiné-Bissau Camões House Band, em Zagrebe

(também escritoras), dos cantores 
e músicos Vitorino, Capicua, Lula 
Pena, B Fachada e Norberto Lobo e 
dos grupos musicais O’queStrada, 
Caixa de Pandora e de Cante 
Alentejano (Pias), do museólogo 
Pedro Gadanho, do ativista social 
Rui Marques, do fotógrafo Paulo 
Nozolino e do videasta Tiago Pereira. 
Haverá também uma forte partici-
pação de académicos e tradutores 
espanhóis nas muitas conferências 
e mesas redondas da programação 
portuguesa.

Entre aqueles que serão objeto 
de eventos no quadro da participa-
ção portuguesa estão os escritores 
António Lobo Antunes, Herberto 
Hélder, Ruy Belo, José Cardoso 
Pires, Almada Negreiros, Miguel 
Torga, Manuel António Pina, Maria 
Gabriela Llansol e o biógrafo brasi-
leiro Fernando Morais.

A conferência inaugural da FLM 
caberá a ensaísta e professor univer-
sitário Eduardo Lourenço e na sessão 
de inauguração da feira, com as pre-
senças anunciadas dum membro da 
Casa Real de Espanha e do Presidente 
da República Portuguesa, Marcelo 
Rebelo de Sousa, será feita a entrega 
do Prémio Luso Espanhol de Arte e 
Cultura, pelos ministros da Cultura 
de Portugal e Espanha, a Pilar del Rio. 

A participação portugue-
sa na FLM – cuja execução pela 
Embaixada de Portugal em Madrid 
foi apoiada por «um grupo alargado 
de instituições, públicas e privadas» 
- insere-se na ação cultural desen-
volvida pela representação diplomá-
tica ao longo do ano, indica Berhan 
da Costa. Por tradição, desde 2003, 
esta ação «tem o seu ponto alto no 
último trimestre com a realização da 
Cultura Portugal – Mostra da Cultura 
Portuguesa em Espanha. Berhan da 
Costa, revelando parte da progra-
mação da 15ª Mostra, destaca «uma 
vasta e muito interessante exposição 
dos pintores Vieira da Silva/Arpad 
Szenes, a realizar no Centro Cultural 
Conde Duque», em Madrid.

Adianta que a promoção de 
autores portugueses em Espanha, 
para além de poder ser feita através 
de eventos particulares e pontuais, 
como é o caso da FLM deste ano, 
«deverá obedecer a objetivos e 
estratégias definidos pelo Governo 
de Portugal, no âmbito mais vasto 
da política cultural externa».

Defende que as embaixadas 
portuguesas espalhadas pelo 
mundo, sobretudo aquelas que 
gozam do privilégio de dispor de 
um conselheiro cultural, «po-
dem e devem constituir platafor-
mas para a divulgação e pro-
moção dos autores nacionais», 
desde que «lhes facultem as 
orientações da política setorial e 
lhes forneçam os meios mínimos 
indispensáveis para o desempe-
nho de tal tarefa». «A experiên-
cia neste âmbito – a acrescenta – 
tem sido muito positiva e ecoada 
pela sociedade civil, sendo várias 
as empresas que nos concederam 
os seus patrocínios».

Dia da Língua Portuguesa 
assinalado em 49 países

(1997-2003) – e a 16 a 20 de maio na 
exposição de Denise Demaret-Pranville 
Fictions Lusotopiques: La Lusophonie 
réinterprétée, na Casa de Portugal, 
Residência André Gouveia, também 
na capital francesa. Na Universidade 
de Ostrava, na República Checa, foi 
inaugurada a 2 de maio a exposição de 
fotografia Ilha mágica de Moçambique, 
do antropólogo e jornalista Michal 
Josephy.

O livro, a literatura e as ciências 
sociais marcaram a participação da 
língua portuguesa na Feira do Livro de 
Bogotá, com a presença dos escritores 
Afonso Cruz, David Machado e Ana 
Paula Maia e do sociólogo Boaventura 
Sousa Santos, enquanto num ou-
tro tipo de registo, a peça Temple 
d’Aquarium era levada à cena a 5 de 
maio na Universidade de Kinshasa pela 
Companhia Marabout Théâtre com 
coprodução do Camões, I.P.

O cinema teve declinações em 
várias geografias, com destaque para 
o Festival Primavera do Cine 2017, 
dedicada ao cinema da CPLP, promo-
vido a 5 de maio pelo Centro Cultural 
Português em Vigo no Auditório 
Municipal; o I Festival de Cinema em 
Língua Portuguesa, de 3 a 7 de maio em 
Havana, na Cinemateca de Cuba, em 
parceria com as embaixadas dos países 
da CPLP; o Mês de Documentários em 
Língua Portuguesa, até ao próximo 
dia 27 de maio, na Universidade de 
Estudos Internacionais de Xangai, com 
exibições acompanhadas pelos rea-
lizadores Bruno Gaspar e José Martín 
Buenadicha; o NY Portuguese Short Film 
Festival, do Arte Institute, em parceria 
com o Centro Cultural Português em 
Nova Deli, a 11 e 12 de maio, no Centro 

 Mais de duas centenas de ativida-
des – das científicas às performativas, 
sob a forma de congressos, conferên-
cias, colóquios, palestras, exposições, 
espetáculos, mas também programas 
multidisciplinares – assinalaram este 
mês o Dia da Língua Portuguesa e das 
Culturas na Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), a 5 de maio, 
em 49 países dos cinco continentes, 
«da África do Sul ao Vietname», pro-
movidas ou apoiadas pelo Camões, I.P.

A data foi assinalada pelo 8º ano 
consecutivo, desde a sua instituição por 
resolução do Conselho de Ministros da 
CPLP, reunido na Cidade da Praia, Cabo 
Verde, em 2009, pelo facto de o portu-
guês constituir «um vínculo histórico 
e um património comum resultantes 
de uma convivência multissecular que 
deve ser valorizada» entre os povos da 
comunidade.

As atividades foram previamen-
te apresentadas pela Presidente do 
Camões, I.P., Ana Paula Laborinho, 
em Lisboa, na Biblioteca da Rainha, 
no Palácio das Necessidades, onde tem 
a sua sede o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (MNE), numa sessão 
em que interveio o titular da pasta, 
Augusto Santos Silva, e a que assistiram 
as secretárias de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Teresa 
Ribeiro, e da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo.

Ana Paula Laborinho indicou que 
as iniciativas envolveram toda a rede 
externa do MNE – com a participação 
das embaixadas, postos consulares, 
centros de língua e centros culturais, 
bem como das coordenações do Ensino 
de Português no Estrangeiro. «Trata-se 
de programas, em muitos casos, articu-
lados com todos os países da CPLP, e 
também com os países observadores 
que participam na nossa comunidade», 
acrescentou.

DIVERSIDADE
No âmbito das celebrações, decorreram 
eventos de teor académico ligados à 
língua portuguesa nomeadamente em 
Díli (Universidade Nacional de Timor-
Leste), Maputo (Universidade Eduardo 
Mondlane), Rabat (Universidade 
Mohammed V), Roma (Universidade 
Roma Tre) e Colónia (Universidade 
de Colónia), enquanto em Luanda e 
maputo, a palavra do ano de 2017 foi 
lançada a 4 e a 17 de maio, respetiva-
mente, no Camões/Centro Cultural 
Português das duas capitais, numa ação 
promovida pela Porto Editora e pela 
Plural Editores, 

As artes de criadores dos países de 
língua portuguesa estiveram presentes 
entre outras ocasiões, a 18 de maio, 
no colóquio Voix aux images! Faire et 
penser l’art en portugais, na Fundação 
Calouste Gulbenkian em Paris – onde 
o consulado homenageou a 3 de maio 
Isabel Barreno, escritora e conselheira 
para o ensino do português em França 

Internacional da Índia.
Os estilos e ritmos de Portugal, 

Angola, Brasil e Cabo Verde foram mos-
trados a 5 de maio pela Camões House 
Band, em Zagrebe, mas a música fez 
também parte de programas multidis-
ciplinares, como o desenvolvido em 
Tblissi, na Geórgia (país com estatuto 
de observador na CPLP), através de um 
recital de piano integrado na Semana 
da Língua Portuguesa, na Universidade 
Estatal, que incluiu uma conferência 
sobre as relações entre a lusofonia e 
a Geórgia e uma mostra de filmes da 
CPLP.

O programa multidisciplinar 
realizado entre 3 e 5 de maio em 
Montevideu, no Uruguai (outro país 
observador da CPLP) teve como palco o 
Teatro Solís e compreendeu o espetácu-
lo de dança-teatro Projeto Continuado, 
de João Martins, e ainda um recital, 
música e poesia e uma exposição.

Em Timor-Leste, a Semana da 
Língua Portuguesa, de 2 a 6 de maio, na 
sede CPLP, Fundação Oriente, Escola 
Portuguesa e Universidade de Timor-
Leste compreendeu uma exposição 
sobre a História da Língua Portuguesa, 
um seminário académico, uma tertúlia 
com o grupo de Teatro Lusotaque, um 
espetáculo de Cante alentejano e um 
ciclo de documentários da CPLP.

QUATRO RAZÕES
Foram quatro as razões apontadas por 
Augusto Santos Silva para justificar as 
celebrações destinadas a «valorizar 
a presença da língua portuguesa em 
todo o mundo e das culturas que se 
exprimem nesta língua». A primeira 
reside no facto de a língua portuguesa 
ser um dos «mais fortes fatores de 

identidade coletiva» de cada um dos 
países da CPLP, segundo o ministro. 
«Os portugueses, os brasileiros, os 
angolanos, os moçambicanos, os 
guineenses, os santomenses, os cabo-
-verdianos, os timorenses» celebram 
a língua portuguesa «como um dos 
fatores constitutivos» da sua «identi-
dade nacional», «seja enquanto língua 
materna seja enquanto uma das línguas 
maternas seja como uma das línguas 
oficiais» que os caraterizam. A língua 
é «provavelmente um dos fatores 
mais importantes da nossa identidade 
coletiva, porque a linguagem é o grande 
instrumento para pensar e comunicar 
o nosso pensamento», considerou 
Augusto Santos Silva. 

Em segundo lugar, o dia significa 
também a celebração daquela que é «a 
verdadeira base fundadora da CPLP, 
aquela caraterística que aproxima todos 
os 261 milhões de pessoas que vivem 
atualmente nos países que têm o por-
tuguês como sua língua oficial ou como 
uma das suas línguas oficiais». «A lín-
gua portuguesa é a caraterística básica 
a partir da qual se constituiu em 1996 a 
CPLP e desde então se têm estabelecido 
programas de cooperação político-
-diplomática e de cooperação para o 
desenvolvimento que têm robustecido 
esta comunidade», frisou.

A 3º razão decorre de o português 
ser «uma das línguas globais, do nosso 
mundo e do nosso tempo», «a língua 
mais falada no hemisfério sul», «usada 
por centenas de milhões de pessoas 
em todo o mundo». É «uma língua 
que se carateriza por ser policêntrica, 
com diversas variantes, pluriconti-
nental, falada virtualmente em todos 
os continentes e uma língua que é una 
nessa sua diversidade interna», «uma 
das línguas mais dinâmicas e mais vivas 
do mundo de hoje», acrescentou o 
ministro.

Augusto Santos Silva lembrou que 
todas as projeções apontam para o 
crescimento «muito significativo [do 
português] ao longo deste século». 
Estima-se que os atuais 260 milhões 
de falantes de português passem «para 
qualquer coisa próxima dos 400 mi-
lhões por meados deste século». 

Como 4ªa razão está, no dizer 
do ministro, o caráter «fundacio-
nal» da língua portuguesa para 
as culturas que se exprimem em 
português, o que está patente na 
própria designação escolhida – Dia 
da Língua Portuguesa e das Culturas 
na CPLP –,traduzindo uma «du-
pla pluralidade», a das «variantes 
que constituem o português» e a 
das «culturas que se exprimem na 
língua portuguesa»

Santos Silva focou depois o papel 
dos vários ministérios (Educação, 
Ciência e Tecnologia e Ensino 
Superior e Negócios Estrangeiros) no 
esforço de promoção da língua portu-
guesa, destacando o «lugar central» 
do Camões, I.P. nesse esforço, decor-
rente da «responsabilidade própria 
de difundir e promover a difusão 
internacional da língua e do ensino da 
língua portuguesa».

A promoção da língua, disse, «é um 
trabalho de todos, porque todos nós 
somos donos da língua. A língua por-
tuguesa é uma língua criada e recriada 
por muita gente constantemente».
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 O lançamento da 2ª Edição da 
Bolsa de Residência Literária atri-
buída pela Embaixada portuguesa 
em Berlim vai ter lugar a 30 de 
maio.

A residência literária surge como 
parte de programa plurianual da 
Embaixada de Portugal em Berlim 
de divulgação internacional de 
autores portugueses.

Em 2016, a beneficiária da bolsa 

Embaixada portuguesa lança 2ª edição de bolsa 
de residência literária em Berlim

foi a escritora Patrícia Portela, que 
está a concluir um livro de contos 
que será publicado este ano com a 
chancela da Editorial Caminho.

Durante o mês de outubro o/a 
autor(a) selecionado(a), estará em 
Berlim, estando programadas leitu-
ras públicas e encontros profissio-
nais com editores alemães durante a 
Feira do Livro de Frankfurt que tem 
lugar entre 11 e 15 de outubro.

Luxemburgo
Exposição fotográfica de Augusto 
Alves da Silva

 Até 22 de julho a exposição de fotografia Cielo, de Augusto Alves 
da Silva, poderá ser vista no Camões/Centro Cultural Português no 
Luxemburgo, numa iniciativa integrada no Mês Europeu da Fotografia de 
2017.

As 91 fotografias que constituem a exposição Cielo foram escolhidas 
a partir de uma série muito mais vasta, que o fotógrafo realizou, 
conduzindo a uma velocidade média de 40 km/h. Estas fotografias são o 
relato de uma travessia de Espanha por estradas de terra.

Segundo a agenda cultural de Lisboa, as fotografias selecionadas para 
Cielo foram sequenciadas para serem publicadas num livro que ainda não 
existe.

O fotógrafo nasceu em Lisboa em 1963, e vive e trabalha em Tremez, 
Santarém. Estudou Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico de 
Lisboa, 1981-1984, e fotografia na London College of Printing (1989) e Media 
Studies na Slade School of Fine Art de Londres em 1997, com duas bolsas da 
Fundação Calouste Gulbenkian.

Augusto Alves da Silva foi nomeado para os prémios União Latina 
de1996 e 1998, para o prémio BES Photo 2006 e para The Citybank Private 
Bank Photography Prize 1999, na Photographers’ Gallery, em Londres.

Em 2009 a exposição retrospetiva do seu trabalho, denominada Sem 
saída : Ensaio sobre o optimismo, teve lugar no Museu de Serralves.
A exposição Crystal Clear apresentada no Museu de Arte Contemporânea 
de Elvas foi nomeada para a ‘Melhor Exposição de Fotografia 2016, pela 
Sociedade Portuguesa de Autores.

Japão
Morrer como um homem no festival 
de cinema da União Europeia

 Portugal participa com o filme Morrer Como Um Homem (2009) do 
realizador João Pedro Rodrigues, no ‘EU Film Days’, um festival de cinema 
único no Japão que reúne películas realizadas na Europa, propostas pelas 
embaixadas dos estados membros da União Europeia no Japão e que vai 
em 2017 na sua 15.ª edição.

O festival passará, tal como no ano passado, por duas cidades, Tóquio 
(26 de maio – 22 de junho, no National Film Center, The Museum of 
Modern Art) e Quioto (3 - 25 de junho, no Museum of Kyoto).

A exibição de Morrer Como Um Homem segue-se ao sucesso da 
apresentação de O Ornitólogo, do mesmo realizador, no último Festival de 
Cinema Internacional de Tóquio.

Depois da exibição do filme, no dia 17 de junho, Shinsuke Odera, 
o crítico de cinema e o organizador da retrospetiva de João Pedro 

Rodrigues no Japão em 2013, 
fará uma preleção sobre o 
filme.

CLÁUDIA VAREJÃO
Entretanto, o documentário 
Ama-San, da realizadora 
portuguesa Cláudia Varejão, 
que acompanha os dias de três 
japonesas que mergulham em 
apneia (ama-san), será exibido 
especialmente na cidade de 
Shima no próximo sábado, 
27 de maio, onde o filme foi 
rodado.

Contará com a presença 
da realizadora bem como 
uma das ama-sans que 
protagonizaram no filme, um 
académico e o presidente da 
câmara municipal de Shima. 

articulação entre o Camões, I.P., a 
Direção-geral do Livro, Arquivo e 
Bibliotecas (DGLAB) e a APEL, faz 
parte um programa de reuniões 
com autores, agentes e editores, 
com o objetivo último de aquisição 
de direitos para publicação em 
territórios de língua alemã», refere 
uma informação da conselheira 
cultural de Portugal, Ana Patrícia 
Severino.

No caso das editoras espanho-
las, francesas e italianas, estão 
previstos encontros com editoras 
portugueses e, além da AICEP, 
também outras instituições estarão 
incluídas, como a APEL, a DGLAB, 
a Sociedade Portuguesa de Autores 
(SPA) e o Camões, I.P, segundo 
uma nota escrita da AICEP.

Tanto no caso da AICEP como da 
Embaixada de Portugal em Berlim 
este é o segundo ano consecutivo 
que trazem editores estrangeiros 
à Feira do Livro de Lisboa. Em 
2016, da Alemanha, acompa-
nhadas pela conselheira cultural 
Ana Patrícia Severino, vieram as 
editoras Droemer, Luchterhand e 
Suhrkamp. 

Na mesma ocasião, a AICEP 
apoiou a vinda de sete editoras bri-
tânicas especializadas em literatura 
traduzida – Alma Books, Europa 
Editions UK, Fitzcarraldo Editions, 

Feira do Livro de Lisboa

Granta and Portobello Books, 
Peter Owen, Periscope Books e 
Oneworld Publications –, selecio-
nadas pela Embaixada de Portugal 
em Londres, para se reunirem e 
trabalharem com editores portu-
gueses e entidades responsáveis 
pela promoção do livro. 

A vinda das editoras alemãs faz 
parte de um «programa estratégi-
co» desenvolvido pela Embaixada 
de Portugal/Camões, I.P. em 
Berlim, a partir da constatação de 
que «o setor editorial europeu» é 
«a única indústria cultural na qual 
a Europa tem a liderança mundial, 
contando com sete das dez maiores 
empresas e com as três feiras do 
livro mais importantes em todo o 
mundo». 

IMPACTO ECONÓMICO
Para tal, desenvolveu um programa 
estruturado em três iniciativas: 
a presença de Portugal na Feira 
do Livro de Leipzig, o convite a 
editores alemães para se deslo-
carem à Feira do Livro de Lisboa 
e a atribuição de uma bolsa de 
residência literária a um autor de 
língua portuguesa (v. notícia neste 
suplemento).

Explicando a sua interven-
ção na área cultural, a AICEP 
lembra na sua nota que «desde 
2014, a AICEP criou a Fileira das 
Indústrias Culturais e Criativas 
para melhor acompanhar o 
desenvolvimento e fazer a pro-
moção desta área, num claro 
reconhecimento da importância 
e do impacto destas indústrias na 
economia nacional».

«Com um volume de negócios 
anual superior a 4,5 mil milhões 
de euros, a fileira está em crescen-
te internacionalização e as suas 
exportações ultrapassam os 400 
milhões de euros, apresentando 
um potencial de crescimento que 
justifica a intervenção de entidades 
públicas com responsabilidades 
nos campos da cultura e da econo-
mia», sublinha a AICEP. 

Nesse sentido, acrescenta, 
«a AICEP tem desenvolvido um 
conjunto de ações de promoção 
internacional com o objetivo de 
dar maior visibilidade interna-
cional ao setor editorial e livreiro 
português, aumentar a tradução 
de obras e autores portugueses, 
procurando assim promover o in-
teresse pela cultura e pelos autores 
portugueses».

 Editores espanhóis, franceses, 
italianos e alemães são esperados 
na edição de 2017 da Feira do Livro 
de Lisboa, que decorre de 1 a 18 de 
junho promovida pela Associação 
Portuguesa de Editores e Livreiros 
(APEL), para encontros com ho-
mólogos portugueses e entidades 
ligadas à edição, assim como com 
entidades que atuam no âmbito da 
divulgação da cultura portuguesa. 

De Espanha foram convida-
das pela AICEP (Agência para o 
Investimento e Comércio Externo 
de Portugal EPE) as editoras PRE-
TEXTOS e Penguin Randolph, 
de França a Gallimard, a Actes 
Sud e a Flammarion SA e de 
Itália La Feltrinelli e as Edizioni 
dell’Urogallo. Apenas as edito-
ras Flammarion SA, Feltrinelli 
e Penguin Randolph ainda não 
estavam confirmadas à data de 
fecho desta edição. Os encontros 
decorrerão nos dias 8 e 9, na Feira 
do Livro de Lisboa e na AICEP. 

Uma delegação de três editoras 
alemãs, entre elas a dtv e a btb/
Grupo Random House, é também 
esperada na próxima Feira do 
Livro de Lisboa, no quadro de um 
«programa estratégico» desenvol-
vido pela Embaixada de Portugal/
Camões, I.P. em Berlim. «Desta 
ação integrada, que conta com a 

Editores estrangeiros na Feira 
do Livro de Lisboa de 2017
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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
M luísa Sobral
27 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

A v E i r o

Teatro Aveirense
r. belém do Pará. Tel.: 234 400 920
T Commedia a la Carte: Circus
24 de maio – 21h30
M luis Severo: Novas Quintas
25 de maio – 21h30
M Miss Cat e o rapaz Cão: 
Há Noite, no Estúdio
Com a orquestra decadente.
1 de junho – 21h30
T Tempestade
de William Shakespeare. Produção 
Companhia João Garcia Miguel.
3 de junho – 21h30

B r A G A

Theatro Circo
Av. da liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
T o Tratado da Senhora Clap
de Marta duque Vaz. Conceção de As Penélopes.
26 de maio – 11h e 15h (escolas)
27 de maio – 16h30
M rufus Wainwright
31 de maio – 21h30
M osso vaidoso e Convidados
3 de junho – 21h30

B r A G A N ç A

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

E Eduardo Souto de 
Moura: Proporção e Desígnio
até 28 de maio
E Graça Morais - Diários sem 
ordem: As imagens e as Palavras
até 4 de junho

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

C A l D A S D A r A i N H A

Centro Cultural e Congressos
r. dr. leonel Sotto Mayor. Tel.: 262 094 081
M indignu - Saídos da Caixa
25 de maio – 21h30
T Filho da Treta
Texto de Filipe homem Fonseca e rui Cardoso

Martins. Encenação de Sónia Aragão. 
interpretação de José Pedro Gomes 
e António Machado.
26 de maio – 21h30
M Sons do Bairro
27 de maio – 21h30
M Gato Malhado & Andorinha Sinhá
Telma Pereira – voz.
João roque – violão.
3 de junho – 21h30
T Manu. Memórias do invisível
Criação e interpretação de Manuel Amarelo.
4 de junho – 16h

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
E Sandra Baía: 
Simplicity isn’t Simple
até 14 de maio

Espaço Memória - 
Teatro Experimental de Cascais
Av. Marechal Carmona 104. Tel.: 214 670 320
Sáb. E doM., dAS 15h àS 19h

E Maria do Céu Guerra: 
A Mulher, a Atriz e a obra
a partir de 26 de maio
E rei lear no TEC-26 anos
a partir de 26 de maio
E 50 Anos de Cenografia 
e Figurinos no TEC
a partir de 26 de maio

C A S T E l o B r A N C o

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

E Quarto de Espanto
Mostra em torno da Coleção 
da Caixa Geral de depósitos.
até 2 de julho

C o i M B r A

Museu Nacional Machado de Castro
lg. dr. José rodrigues. Tel.: 239 853 070
3ª, dAS 14h àS 18h; 4ª A doM., dAS 10h àS 18h

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

Teatro Académico de Gil vicente
Pç. da república. Tel.: 239 855 630
T o Meu País É o Que o Mar Não
Quer # Exílio(S) 61/74
Texto e Encenação de ricardo Correia. 
interpretação de hugo inácio, Celso Pedro,
Marta Nogueira, Miguel lança, Sara Jobard.
25 de maio – 21h30
A Monstra à Solta 
30 de maio a 1 de junho
T Mostra de Teatro Universitário
5 a 9 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 Todas as Noites
Mostra de artes plásticas de rui Serra.
até 25 de junho

E S P i N H o

Auditório de Espinho
r. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M Jozef van Wissem
27 de maio – 21h30
M A voz do Tenor
Pela orquestra de Jazz da EPME, sob a direção
musical  de daniel dias / Paulo Perfeito e a 
participação de José Pedro Coelho (saxofone).
2 de junho – 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 31 dezembro
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 (1 dE ouTubro

A 31 dE MAio); 3ª A Sáb., dAS 12h30 àS 19h

(1 dE JuNho A 30 dE SETEMbro)

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

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
2 4  d e  m a i o  a  0 6  d e  j u n h o  2 0 1 7

M a c b e t h
Teatro Nacional de São João acolhe primeira incursão de Nuno Carinhas na obra de William Shakespeare. De 1 a 22 de junho

J o s é  P e d r o  G o m e s  e  A n t ó n i o  M a c h a d o  e m  F i l h o  d a  T r e t a
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

Teatro das Figuras
Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
M Anarkoflamenco: Broken Boots
24 de maio – 21h30
T Comédia à la Carte: Circus
25 de maio – 21h30
M Gonçalo Pescada: O Acordeão
27 de maio – 10h e 11h
M O Sonho da Música VI
Produção de Grupo Coral Ossónoba.
27 de maio – 21h30
M Manuela Lopes & 
Four Brothers Jazz Band
28 de maio – 18h
A No Escuro do Cinema 
Descalço os Sapatos
Documentário realizado por Cláudia 
Varejão no âmbito do 40º aniversário 
da Companhia Nacional de Bailado.
30 de maio – 21h30
T A Bela e o Monstro
De Madame de Beaumont e 
Madame D’Aulnoy. Encenação de 
Paulo Sousa Costa e João Didelet.
1 de junho – 10h, 14h30 (escolas) e 21h30
D A Perna Esquerda de Tchaikovsky
Texto e Direção de Tiago Rodrigues. 
Interpretação de Barbora Hruskova  
(bailarina) e Mário Laginha (música e piano).
Produção Companhia Nacional de Bailado.
4 de junho – 18h30

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
Exposição coletiva de artes plásticas 
por alunos dos Cursos Científico-
-Humanísticos de Artes Visuais, 
Professores e artistas plásticos convidados.
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 Mercúrio. O Doido e a Morte
1 de junho – 15h30
M Vítor Pereira Quinteto
1 de junho – 22h
M Red Trio
2 de junho – 22h

G U I M A R Ã E S

Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso Henriques, 701. Tel.: 253 424700
E Bufos
Exposição de fotografia de José Almeida Pereira.
3ª A SáB., DAS 10H àS 13H E DAS 14H àS 19H

até 3 de junho

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
Av. Conde Margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª A DOM., DAS 10H àS 13H E DAS 14H àS 19H

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

Museu de Alberto Sampaio
R. Alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

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

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 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 & 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
até 1 de setembro
E Jazz em Portugal: 100 Anos 
de Xim Xim Xim Pó Pó Pó Pó
até 15 de setembro

E Árabes e Islão na Literatura e no
Pensamento Portugueses (1826-1935)
31 de maio a 1 de setembro

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
M Orquestra de Câmara Portuguesa
Jan Wierzba - direção.
Marina Pacheco - soprano.
Obras de C. Vivier  e Mozar.
28 de maio – 17h
T Henrique IV
Autoria de Luigi Pirandello. 
Versão cénica e encenação de João Mota. I
nterpretação de Carlos Paulo.
30 e 31 de maio – 21h
M Camerata Atlântica e Finalistas 
do Concurso de Cordas Vasco Barbosa
Direção artística na Beatriz Manzanilla.
1 de junho – 19h
M Al Di Meola: Elysium 
Unplugged 2017 Tour
1 de junho – 21h
M Patxi Andion: Zeca no Coração
2 de junho – 21h
M Ensemble Darcos
Com José Luís Peixoto, 
Maria João e Nuno Côrte-Real.
Obras de N. Côrte-Real e F. Schuber.
4 de junho – 21h

Cinemateca Portuguesa 
R. Barata Salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E Os Anos de Cine-Revista (1917-1924)
2ª A 6ª, DAS 14H àS 19H30
até 9 de junho

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
D Pão Rico
De Vera Mantero.
26 e 27 de maio – 21h30
T Mutirão
Direção de projeto de Mariana Lemos.
Criação de Mariana Lemos, Sara Jaleco.
3, 10, 17 e 24 de junho, 1 de julho – 16h
T Campo Minado
Texto e encenação de Lola Arias. Interpretação
de Lou Armour, David Jackson, Gabriel Sagas-
tume, Rubén Otero, Sukrim Rai, Marcelo Vallejo.
3 de junho – 21h30
4 de junho – 17h

Espaço Novo Banco
Pç. Marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
2° A 6°, DAS 9H àS 19H

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

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª A DOM. DAS 10H àS 18H; ENCERRA 2ª E FERIADOS

E Jorge Martins. Interferências
até 9 de julho

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E José de Almada Negreiros: 
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho
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E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
M O Sonho de Gerontius
Pelo Coro e orquestra Gulbenkian. 
Paul McCreesh – maestro.
anna stéphany - meio-soprano.
Jeremy ovenden – tenor.
andrew Foster-Williams – barítono.
Programa: Edward Elgar, 
The Dream of Gerontius, op. 38.
25 de maio – 21h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
obras de a. Vivaldi, P.a. avondano, 
a. Marcello, G.F. händel.
26 de maio – 21h30
E Emily Wardill
2 de junho a 28 de agosto
M O Stradivarius Português
Pavel Gomziakov – violoncelo.
andrey Korobeinikov - piano.
obras de Taneyev, Myaskovsky e Rachmaninov.
2 de junho – 21h
M Festas de Lisboa: 
Concerto de Aranjuez
Pela orquestra Gulbenkian, sob a direção do 
maestro Rui Pinheiro e a interpretação de Pablo
sáinz Villegas (guitarra) e Eduarda Melo (soprano).
obras de s. Revueltas, J. Rodrigo, 
h. Villa-Lobos, M. de Falla e a. Márquez.
3 de junho – 22h

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 Coleção Berardo
CCB. Pç. Do império. Tel.: 213 612 878
3ª a DoM., Das 10h às 19h

E Trabalhos dos Alunos do Liceu
Francês Charles Lepierre realizados no
âmbito do Projeto MeMO 2016/2017
3 a 18 de junho

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

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
C Imagens do Povo: Descoberta e Encenação
Colóquio realizado no âmbito da exposição 
Da fotografia ao azulejo e tem como objetivo
refletir sobre o papel desempenhado pela
imagem nos processos de divulgação, tipificação
e emblematização do povo e do mundo rural
entre finais do século XiX e meados do século
XX. inscrições até 29 de maio para 
o endereço: geral@map.dgpc.pt.
31 de maio

Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª a DoM., Das 10h às 18h

E A Lisboa Que Teria Sido
até 18 de junho

Museu de Lisboa – Torreão Poente
Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª a DoM., Das 10h às 20h

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

Museu do Oriente
av. Brasília, Doca de alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª a DoM., Das 10h às 18h; 6ª, Das 10h às 12h

E O Olhar da Sibila. 
Corporalidade e Transfiguração
até 18 de junho
E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018
M Concerto Amigu Di Macau
Gratuito, mediante levantamento 
de bilhete no próprio dia.
27 de maio – 18h
M O Carnaval dos Animais
Concerto pelos professores do 
Conservatório de Música da Metropolitana.
narração e comentários de susana 
henriques. Direção do maestro Élio Leal.
Gratuito, mediante levantamento 
de bilhetes disponíveis.
4 de junho -11h
M Mozart, Schumann, Bruch
nuno silva – clarinete.
Joana Cipriano – viola
anna Tomasik – piano.
Gratuito, mediante levantamento 
de bilhete no próprio dia.
4 de junho – 17h

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
até 2 de julho
E Madonna: Tesouros 
dos Museus do Vaticano
até 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 Arquitetura Timorense
até 9 de julho

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

E 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

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. 

E Retrato de um Agressor
Exposição de artes plásticas de Maria Paulino.
até 31 de julho

Palácio Nacional da Ajuda
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
E Fikl. Encenações Portuguesas
Mostra de pinturas e fotografias digitais 
das coleções Bonte, annart e outras coleções
privadas, que proporcionam um panorama
eloquente das diferentes etapas e estilos de 

criação do artista romeno Gheorghe Fikl.
até 30 de agosto

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 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
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 no dia 28 de maio.  
4ª, às 19h; 5ª a sáB., às 21h; DoM., às 16h

até 4 de junho
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.
27 de maio
T Na Margem de Lá - Um Lamento
Encenação de Jorge silva Melo. 
interpretação de andré Loubet, 
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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
até 13 de agosto

Este Espaço que Habito, Integrar pela Arte, patente no Centro Português de Fotografia
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

Teatro das Figuras
Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
M Anarkoflamenco: Broken Boots
24 de maio – 21h30
T Comédia à la Carte: Circus
25 de maio – 21h30
M Gonçalo Pescada: O Acordeão
27 de maio – 10h e 11h
M O Sonho da Música VI
Produção de Grupo Coral Ossónoba.
27 de maio – 21h30
M Manuela Lopes & 
Four Brothers Jazz Band
28 de maio – 18h
A No Escuro do Cinema 
Descalço os Sapatos
Documentário realizado por Cláudia 
Varejão no âmbito do 40º aniversário 
da Companhia Nacional de Bailado.
30 de maio – 21h30
T A Bela e o Monstro
De Madame de Beaumont e 
Madame D’Aulnoy. Encenação de 
Paulo Sousa Costa e João Didelet.
1 de junho – 10h, 14h30 (escolas) e 21h30
D A Perna Esquerda de Tchaikovsky
Texto e Direção de Tiago Rodrigues. 
Interpretação de Barbora Hruskova  
(bailarina) e Mário Laginha (música e piano).
Produção Companhia Nacional de Bailado.
4 de junho – 18h30

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
Exposição coletiva de artes plásticas 
por alunos dos Cursos Científico-
-Humanísticos de Artes Visuais, 
Professores e artistas plásticos convidados.
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 Mercúrio. O Doido e a Morte
1 de junho – 15h30
M Vítor Pereira Quinteto
1 de junho – 22h
M Red Trio
2 de junho – 22h

G U I M A R Ã E S

Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso Henriques, 701. Tel.: 253 424700
E Bufos
Exposição de fotografia de José Almeida Pereira.
3ª A SáB., DAS 10H àS 13H E DAS 14H àS 19H

até 3 de junho

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
Av. Conde Margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª A DOM., DAS 10H àS 13H E DAS 14H àS 19H

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

Museu de Alberto Sampaio
R. Alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

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

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 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 & 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
até 1 de setembro
E Jazz em Portugal: 100 Anos 
de Xim Xim Xim Pó Pó Pó Pó
até 15 de setembro

E Árabes e Islão na Literatura e no
Pensamento Portugueses (1826-1935)
31 de maio a 1 de setembro

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
M Orquestra de Câmara Portuguesa
Jan Wierzba - direção.
Marina Pacheco - soprano.
Obras de C. Vivier  e Mozar.
28 de maio – 17h
T Henrique IV
Autoria de Luigi Pirandello. 
Versão cénica e encenação de João Mota. I
nterpretação de Carlos Paulo.
30 e 31 de maio – 21h
M Camerata Atlântica e Finalistas 
do Concurso de Cordas Vasco Barbosa
Direção artística na Beatriz Manzanilla.
1 de junho – 19h
M Al Di Meola: Elysium 
Unplugged 2017 Tour
1 de junho – 21h
M Patxi Andion: Zeca no Coração
2 de junho – 21h
M Ensemble Darcos
Com José Luís Peixoto, 
Maria João e Nuno Côrte-Real.
Obras de N. Côrte-Real e F. Schuber.
4 de junho – 21h

Cinemateca Portuguesa 
R. Barata Salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E Os Anos de Cine-Revista (1917-1924)
2ª A 6ª, DAS 14H àS 19H30
até 9 de junho

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
D Pão Rico
De Vera Mantero.
26 e 27 de maio – 21h30
T Mutirão
Direção de projeto de Mariana Lemos.
Criação de Mariana Lemos, Sara Jaleco.
3, 10, 17 e 24 de junho, 1 de julho – 16h
T Campo Minado
Texto e encenação de Lola Arias. Interpretação
de Lou Armour, David Jackson, Gabriel Sagas-
tume, Rubén Otero, Sukrim Rai, Marcelo Vallejo.
3 de junho – 21h30
4 de junho – 17h

Espaço Novo Banco
Pç. Marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
2° A 6°, DAS 9H àS 19H

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

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª A DOM. DAS 10H àS 18H; ENCERRA 2ª E FERIADOS

E Jorge Martins. Interferências
até 9 de julho

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E José de Almada Negreiros: 
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho
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E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
M O Sonho de Gerontius
Pelo Coro e orquestra Gulbenkian. 
Paul McCreesh – maestro.
anna stéphany - meio-soprano.
Jeremy ovenden – tenor.
andrew Foster-Williams – barítono.
Programa: Edward Elgar, 
The Dream of Gerontius, op. 38.
25 de maio – 21h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
obras de a. Vivaldi, P.a. avondano, 
a. Marcello, G.F. händel.
26 de maio – 21h30
E Emily Wardill
2 de junho a 28 de agosto
M O Stradivarius Português
Pavel Gomziakov – violoncelo.
andrey Korobeinikov - piano.
obras de Taneyev, Myaskovsky e Rachmaninov.
2 de junho – 21h
M Festas de Lisboa: 
Concerto de Aranjuez
Pela orquestra Gulbenkian, sob a direção do 
maestro Rui Pinheiro e a interpretação de Pablo
sáinz Villegas (guitarra) e Eduarda Melo (soprano).
obras de s. Revueltas, J. Rodrigo, 
h. Villa-Lobos, M. de Falla e a. Márquez.
3 de junho – 22h

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 Coleção Berardo
CCB. Pç. Do império. Tel.: 213 612 878
3ª a DoM., Das 10h às 19h

E Trabalhos dos Alunos do Liceu
Francês Charles Lepierre realizados no
âmbito do Projeto MeMO 2016/2017
3 a 18 de junho

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

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
C Imagens do Povo: Descoberta e Encenação
Colóquio realizado no âmbito da exposição 
Da fotografia ao azulejo e tem como objetivo
refletir sobre o papel desempenhado pela
imagem nos processos de divulgação, tipificação
e emblematização do povo e do mundo rural
entre finais do século XiX e meados do século
XX. inscrições até 29 de maio para 
o endereço: geral@map.dgpc.pt.
31 de maio

Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª a DoM., Das 10h às 18h

E A Lisboa Que Teria Sido
até 18 de junho

Museu de Lisboa – Torreão Poente
Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª a DoM., Das 10h às 20h

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

Museu do Oriente
av. Brasília, Doca de alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª a DoM., Das 10h às 18h; 6ª, Das 10h às 12h

E O Olhar da Sibila. 
Corporalidade e Transfiguração
até 18 de junho
E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018
M Concerto Amigu Di Macau
Gratuito, mediante levantamento 
de bilhete no próprio dia.
27 de maio – 18h
M O Carnaval dos Animais
Concerto pelos professores do 
Conservatório de Música da Metropolitana.
narração e comentários de susana 
henriques. Direção do maestro Élio Leal.
Gratuito, mediante levantamento 
de bilhetes disponíveis.
4 de junho -11h
M Mozart, Schumann, Bruch
nuno silva – clarinete.
Joana Cipriano – viola
anna Tomasik – piano.
Gratuito, mediante levantamento 
de bilhete no próprio dia.
4 de junho – 17h

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
até 2 de julho
E Madonna: Tesouros 
dos Museus do Vaticano
até 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 Arquitetura Timorense
até 9 de julho

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

E 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

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. 

E Retrato de um Agressor
Exposição de artes plásticas de Maria Paulino.
até 31 de julho

Palácio Nacional da Ajuda
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
E Fikl. Encenações Portuguesas
Mostra de pinturas e fotografias digitais 
das coleções Bonte, annart e outras coleções
privadas, que proporcionam um panorama
eloquente das diferentes etapas e estilos de 

criação do artista romeno Gheorghe Fikl.
até 30 de agosto

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 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
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 no dia 28 de maio.  
4ª, às 19h; 5ª a sáB., às 21h; DoM., às 16h

até 4 de junho
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.
27 de maio
T Na Margem de Lá - Um Lamento
Encenação de Jorge silva Melo. 
interpretação de andré Loubet, 
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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
até 13 de agosto

Este Espaço que Habito, Integrar pela Arte, patente no Centro Português de Fotografia
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Andreia Bento, Catarina Wallenstein, 
Gonçalo Silva, Hugo Tourita, entre outros.
5ª A SáB., àS 21H30; DOM., àS 16H30
25 a 28 de maio

M a f r a

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
E Memorial do Convento
Exposição da Fundação José Saramago.
até 31 de maio
M aguarelas no Palácio 
Nacional de Mafra, Paulo ossião
até 10 de setembro
E Exposição fotográfica da 
Catequese da Paróquia de Mafra
maio
T Memorial do Convento
De José Saramago.
3 de junho – 18h e 22h
M Vii Ciclo de Concertos a 6 órgãos 2017
4 de junho – 16h

M i r a N d a d o d o u r o

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

E 8 Espaços para 7 olhares
até 31 de maio

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 a l E G r E

Centro de artes do Espetáculo
Pç. da República 39. Tel.: 245 307 498
T Salvador Martinha: Tipo anti-Herói
27 de maio – 22h
a al Berto, a Vida Errante
Documentário realizado por Pedro Caldas. 
31 de maio – 21h30
M os azeitonas
3 de junho – 22h

P o r T o

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M luiz Caracol: Metade e Meia
25 de maio – 21h

M The Mantra of The pHat lotus
25 de maio – 22h
M fado à Mesa
Com Sara Paixão, Pedro Marão e Diogo Aranha.
26 de maio – 20h30
M Tiago Nacarato
26 de maio – 22h
M Concerto Para Violino de Beethoven
Obras de A. Zemlinsky, L. van Beethoven.
27 de maio – 18h
M Joana rios
27 de maio – 21h30
M João Granola
27 de maio – 22h30
M 104 Teclistas Para dona Helena
Maratona de concertos de instrumentos 
de tecla com alunos de Escolas Vocacionais.
28 de maio – 10h
M recital de Piano 
por Christopher Park
Obras de J. Brahms , F. Chopin, 
O. Neuwirth e I. Stravinski.
28 de maio – 18h
M Sofia ribeiro: Mar Sonoro
28 de maio – 21h30
M Concerto Escolar pela 
academia de Música de Costa Cabral
Pelas Orquestras de Sopros e Percussão
da Academia de Música de Costa Cabral, 
sob a direção musical de Luís Carvalhoso, 
Avelino Ramos e Marcelo Marques.
29 de maio – 21h
M dryads duo
Obras de W.A. Mozart, L. Auerbach  e E. Elgar.
30 de maio – 19h30
M al di Meola: 
Elysium unplugged Tour 2017
31 de maio – 21h30
M Tablao
1 de junho – 20h30
M alafia
1 de junho – 22h
M a Terceira de Brahms
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a  direção musical de Olari Elts.
Obras de L. Beethoven, F. Schubert e J. Brahms.
2 de junho – 21h
M Napoliamm | Napoli a Modo Mio
Conceção artística de Domenico Stante. 
Interpretação de Domenico Stante e 
Cristina Barzi (vozes), Alessio Quaresima 
Escobar (piano), Massimo Antonietti 
(guitarra). Realização de Alessia Siniscalchi.
2 de junho – 21h30
M fernando antelli Trio (Teatro Mágico)
2 de junho – 22h
M 4º Concurso de Música 
de Câmara – idipsumúsica
3 de junho – 15h
M Mechanismo
3 de junho – 22h
M Conservatório de Música do Porto
4 de junho – 18h
M Patxi andion: Zeca no Coração
5 de junho – 21h
M Beatriz Pessoa
6 de junho – 19h30

Centro Português de fotografia
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3ª A 6ª, DAS 10H àS 12H30 E DAS 14H

àS 18H; SáB., DOM. E FERIADOS, DAS 15H àS 19H

E fotografia de Cena na 
Era do Preto e Branco
Exposição de fotografia produzida pelo Centro
Português de Fotografia em parceria com a RTP.
até 2 de julho

E Este Espaço Que 
Habito, integrar pela arte 
até 17 de setembro
E Contratempo, olívia da Silva
até 17 de setembro

Culturgest Porto
Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª A SáB., DAS 12H30 àS 18H30

E Jonathan uliel Saldanha: afasia Tática
até 2 de julho

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 Julie Mehretu: uma História 
universal de Tudo e de Nada
até 3 de setembro
E Coleção de Serralves
até 28 de janeiro 2018

Museu Nacional de Soares dos reis
R. de Dom Manuel II 44. Tel.: 223 393 770
E Cidade Global – 
lisboa no renascimento
até 27 de agosto

Teatro Carlos alberto
R. das Oliveiras, 43. 223 401 900
T o Nosso desporto 
Preferido – futuro distante
Texto original 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

até 28 de maio
T fiTEi – Como se 
Chamavam os filhos de Medeia
A partir de Eurípides. Encenação de Luísa 
Pinto. Interpretação de Ana Paula Santos, 
Isabel Rocha, David Ângelo Silva, Mariana
Vilaça, Mariana Amaral, entre outros.
3 de junho – 21h
4 de junho – 16h

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
T Macbeth
De William Shakespeare. Encenação 
de Nuno Carinhas. interpretação de Diana 
Sá, Emília Silvestre, Joana Carvalho, João 
Cardoso, João Castro, João Reis, entre outros.
4ª E SáB., àS 19H; 5ª E 6ª, àS 21H; DOM., àS 16H

1 a 22 de junho

C Som e fúria: Escritas, 
reescritas e Traduções
Conferência com Daniel Jonas, 
Maria Sequeira Mendes, Nuno Carinhas, 
Ricardo Araújo Pereira. Moderação
De Pedro Sobrado.
3 de junho – 15h

S T a .  M a r i a d a f E i r a

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

E Mário Vitória: 
animismo urgente de futuro
até 3 de junho

T o M a r

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

V i 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 l a f r a N C a d E X i r a

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

E alexandre Cabral, 
Memória de um resistente
até 25 de junho
E Carlos de oliveira: 
a Parte Submersa do iceberg
até 29 de outubro

Museu Municipal de Vila franca de Xira
R. Serpa Pinto, 65. Tel.: 263 280 350
3ª A DOM., DAS 9H30 àS 12H30 E DAS 14H àS 17H30.
ENCERRA AOS FERIADOS E DE 1 A 15 DE AGOSTO

E delfim Maya. Escultor 
do Movimento - o ribatejo 
na obra de delfim Maya
até 28 de janeiro 2018
E Vila franca de Xira anos 40-50 do
Séc. XX – Molduras de um Concelho
até 29 de abril 2018

V i S E u

Museu Nacional Grão Vasco
Adro da Sé. Tel.: 232 422 049 
3ª, DAS 14H àS 17H30; 4ª A DOM., 
DAS 10H àS 12H30 E DAS 14H àS 17H30

E Shinjuku Crush
Exposição de fotografia de Tomasz Lazar.
até 4 de junho
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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

Mosteiro São Bento da Vitória
R. de São Bento da Vitória. Tel.: 223 401 900
M Estrada Branca
Música de José Afonso, Vinicius de
Moraes. Direção musical de Nelson 
Ayres, Teco Cardoso, Emanuel de
Andrade. Dramaturgia de Carlos Tê. 
26 e 27 de maio – 21h

Teatro Nacional de São Carlos 
R. Serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000
M Peter Grimes
De Benjamin Britten (1913-1976). 
Libreto de Montagu Slater. Encenação 
de David Alden. Interpretação de John
Graham-Hall, Emily Newton, Jonathan
Summers, Rebecca de Pont Davies, 
Bárbara Barradas, entre outros. Com 
o Coro do Teatro Nacional de São Carlos
e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.
30 de maio, 1, 5 e 7 de junho – 20h
3  de junho – 16h
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