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José Luís Peixoto
Literatura-mundo no Sal
Cabo Verde vai ter um festival literário. O Festival de LiteraturaMundo decorre, de 6 a 9 de julho, na Ilha do Sal, e conta com a
presença de escritores de quatro continentes, com natural predominância de cabo-verdianos. O JL falou com o escritor José Luís
Peixoto, curado do FLM, que revelou os pontos altos da programação
e as homenagens a José Saramago e Corsino Fortes.
JL: O que vai acontecer neste festival?
José Luís Peixoto: Sendo a primeira edição do festival, temos muitas
expectativas, mas acaba por ser uma experiência para desenharmos
melhor o modelo em próximas edições. É o festival de literatura
internacional, com o enfoque em autores cabo-verdianos, tentando
criar pontes de comunicação entre Cabo Verde e outros pontos de
literatura contemporânea no mundo. Temos mais de 50 convidados,
entre escritores, poetas, tradutores e académicos.
Vão privilegiar autores de língua portuguesa?
Temos uma representação maior de autores cabo-verdianos, há vários autores portugueses e brasileiros, mas também de outros países,
como da Coreia do Sul, Sérvia, Estados
Unidos, Cuba... Pretendemos que o festival
seja o mais amplo possível.
O que quer dizer literatura-mundo?
É a ideia inglesa de world literature, por
analogia à world music. No mundo em que
a literatura atravessa fronteiras faz sentido
estabelecer as relações entre diferentes
pontos.
José Saramago e Corsino Fortes são
homenageados este ano. Em que consiste
a homenagem?
Vamos ter alguns atos ligados à obra destes autores, com a presença
de alguns especialistas. Vai ter Vera Duarte, presidente da Academia
Cabo-verdiana de Letras a falar sobre o Corsino Fortes, e Pilar del Rio,
Sobre José Saramago. Todos os anos haverá um escritor cabo-verdiano e um estrangeiro homenageados.
Além das habituais mesas, o que haverá no festival?
Debates, conferências, oficinas de escrita, envolvendo a comunidade, além de momentos mais lúdicos, com um concerto de músicos
cabo-verdianos e a apresentação de uma peça de teatro da minha
autoria. E também vários lançamentos de livros, incluindo o primeiro
romance de José Carlos Fonseca, que é o Presidente da República de
Cabo Verde.
Será sempre na ilha do Sal ou poderá mudar de ilha?
No contexto de Cabo Verde, a ilha do Sal não é o local mais evidente, as coisas costumam acontecer na Cidade da Praia e no Mindelo.
Talvez por isso, seja interessante fazer o festival no Sal, o que só é
possível graças ao apoio dado pela autarquia.
É surpreendente vê-lo a organizar um festival literário. Como isso
aconteceu?
Vivi em Cabo Verde nos anos 90, fui professor. Desde aí tenho mantido sempre fortes relações com o país. Ainda no ano passado estreei
uma peça de teatro que foi editada por uma editora luso-cabo-verdiana, chamada Rosa de Porcelana. As minha relação permanente
com Cabo Verde e o facto de estar sempre envolvido em festivais
literários internacionais tornaram-se mais valias para a minha participação. Acredito esta poderá ser uma boa oportunidade para dar
a conhecer internacionalmente a literatura cabo-verdiana que tem
muitíssima qualidade. J

Fernanda Fragateiro no MAAT “Uma janela, que se abre e fecha, sobre
os processos de elaboração da obra de arte, convertidos eles mesmos
em obra”: é assim que Fernanda Fragateiro apresenta a exposição Dos
arquivos, a matéria, a construção que se inaugura hoje, quarta-feira,
21, na galeria da Central 2, do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
(MAAT), Lisboa. A artista concebeu uma série de peças especialmente
para aquele espaço expositivo, sublinhando a
relação fulcral do seu trabalho com a arquitetura.
Desvenda, por outro lado, um conjunto de
materiais-estímulos, de livros a estudos
cromáticos ou ensaios de escala, passando por desenhos ou fotografias,
implicados no processo de criação, revelando a importância que lhes
atribui. A mostra, comissariada por Sara Antónia Matos, inclui ainda as
suas três obras pertencentes à coleção EDP. Fica até 18 de Julho.
GÉRARD COURANT
NA CINEMATECA

JÓIA COM NEY
MATOGROSSO

CINEMA JOVEM
EM ESPINHO

TEXTOS,
NO TRINDADE

Gérard Courant, figura
emblemática do cinema
independente francês,
sob o apelido de
“Homem-Câmara”, vai
estar na Cinemateca
Portuguesa para
participar em cinco
sessões organizadas por
si, de 19 a 24 de junho,
sempre às 18 e 30. As
sessões consistem em
conjunto des Cinématons retratos ou autorretratos
cinematográficos de
plano fixo introduzidos
pelo realizador. Na
primeira sessão,
um compêndio de
Cinématons, entre os
quais um de Manoel de
Oliveira. Na última sessão
passa um Cinématon
surpresa.

O guitarrista português
Pedro Jóia e o seiu trio
junta-se ao cantor
brasileiro brasileiro Ney
Matogrosso para um
espetáculo único no
Mosteiro dos Jerónimos,
segunda-feira, 26, às 21
e 30,. Fruto da relação
mantida pelos dois
músicos durante 15
anos de colaborações e
digressões internacionais,
o concerto contará com
temas do novo disco,
“Vendaval”, bem como
rearranjos de canções
emblemáticas do artista
brasileiro. À voz de Ney
Matogrosso e guitarra
de Pedro Jóia juntamse ainda João Frade,
no acordeão, e Norton
Daiello, no baixo.

Ir à descoberta do cinema
emergente é a proposta do
XIII Fest, festival de cinema
jovem,que decorre até dia
26, em Espinho. Na competição de longas, 11 obras em
concurso; na de curtas, cerca
de 30. Entre as diferentes
secções contam-se mais do
que 40 países representados.
Em destaque, Tom of Finland,
de Dome Karukoski, sobre a
vida e obra do artista plástico
Touko Valio Laaksone; e As
You Are, do americano Miles
Joris-Peyrafitte, vencedor do
prémio do júri em Sundance.
Além do festival, há masterclasses e reuniões com
possíveis financiadores, para
possibilitar que os jovens
realizadores aperfeiçoem o
seu trabalho e encontrem
financiamento.

No Teatro da Trindade
(Inatel) continua hoje,
quarta-feira, 21, às 18
e 30, no salão nobre, o
ciclo Textos – leituras e
conversas sobre peças
que ali subiram ao palco
entre 1867 e a atualidade.
Desta feita a obra
evocada é o Auto Pastoril
Português, de Gil Vicente,
na representação da
Companhia (Amélia)
Rey Colaço – Robles
Monteiro; e a convidada
para a leitura e a
conversa é a atriz
Catarina Avelar, que
a integrou até à sua
extinção. O ciclo é
organizado pelo Trindade
em parceria com a SPA,
e tem coordenação de
Tiago Torres da Silva.
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Festivais de Verão
Música para todos os gostos
Com a chegada do verão, o
país enche-se de festivais para
todos os gostos, da música
clássica ao jazz, passando pelo
pop-rock e pelas 'músicas do
mundo'. Na música erudita, o
Festival Internacional de Música
de Espinho apresenta, de 30 de
junho a 22 de julho, uma eclética
programação, que inclui jazz, e na
qual se destacam espetáculos do
Coro Gulbenkian, da Orquestra
Clássica de Espinho ou do Avishai
Cohen Trio. Já na Mealhada, nos
dias 30 de junho e 1 de julho, é
mesmo o jazz que está em destaque: na 1ª edição do MeaJazz
participam a Orquestra de Jazz
de Leiria, Jeff Davis Trio, Andrea
Bucko e The Rite of Trio.
O Festim - Festival
Intermunicipal de Músicas do
Mundo, que a partir de 22 de
junho leva a municípios como
Águeda, Estarreja, Ovar ou Ílhavo
tradições musicais dos vários
cantos do mundo, com o brasileiro Yamandu Costa, o nigeriano
Bombino ou a cabo-verdiana
Lura. No Alentejo, o Beja na Rua
faz do seu espaço público um
festival de música e arte, com
Ney Matogrosso, Emir Kusturica,
Ibrahim Ferrer Jr. e Seu Jorge
em destaque. Já em Loulé, na
13ª edição do Festival MED, nos
dias 29 e 30 de junho e 1 de julho,
Ana Moura, Rodrigo Leão, Mayra
Andrade e Rachid Taha são as
principais atrações.
Em Lisboa, de 30 de junho a
2 de julho, o Festival Música na
Fábrica, na Lx Factory, o festival

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

O Prémio Camões
a quem o merece...

D

Festivais de norte a sul do país Avishai Cohen, em Espinho, e Seu Jorge, em Beja

com propostas muito variadas,
incluidno solistas vocais de registos diferentes, grupos de coro,
percussionistas, um acordeonista
e uma violinista. Mesmo ali ao
lado, no Village Underground,
dia 24, o Fnac Live divulga novas
revelações da música portuguesa,
como Éme, Flying Cages e Lince,
além de artistas já consagrados
como Capicua e Noiserv.
Ainda na música portuguesa,
o Festival Confluências abre as
Quintas do Barroco do Tâmega
e Sousa, de maio a julho, a um
total de 66 artistas nacionais
(Dead Combo em Cinfães,
Samuel Úria em Castelo de
Paiva ou Noiserv em Paços de
Ferreira). Em Idanha-a-Nova,
música e ambiente andam lado
a lado no EcoFestival Salva a

Ásia Portuguesa,
em colóquio em Paris
Ásia Portuguesa: Artes e Letras é o título do
colóquio internacional que se realiza em Paris,
nos próximos dias 1 (na delegação da Fundação
Gulbenkian, que o promove) e 2 de julho (na
Sorbonne). A conferência inaugural é de Ana Paula
Laborinho, a presidente do Instituto Camões, que
durante anos presidiu ao Instituto Português do
Oriente, em Macuau, falará da "reinvenção do
orientalismo português, de fianais do século XIX a
meados do século XX". Entre outras comunicações,
no primeiro dia, refiram- se as de Maria Araújo
Silva ("A Índia revisitada em O murmúrio do mundo
de Almeida Faria"), Joana Bélard da Fonseca (sobre
a coleção de arte do Museu do Oriente, que dirige),
Jorge Costa, Sandra Leandro e Emília Ferreira.
No dia 2 há várias mesas, tendo como moderadores José Manuel Esteves, Graça dos Santos e
Ana Paixão, com comunicações de, entre outros,
Everton Machado, Vanessa Sérgio, Maria Benedita
Basto, Alda Lentina, Fernando Curopos, Mª Antónia

Terra, de 22 a 25 de junho, com o
apoio da Quercus. Com bandas
como Criatura, Pás de Problème,
Cassete Pirata e Birds are Indie,
tem como objetivo a conscientização de questões ambientais
e promoção de práticas ecológicas, revertendo as suas receitas para o Centro de Estudos
e Recuperação de Animais
Selvagens.
Para os mais jovens, o Sumol
Summer Fest está nos dias 30 de
junho e 1 de julho na Ericeira,
com Sean Paul, Post Malone e
Fat Joe como cabeças-de-cartaz,
enquanto o Milhões de Festa, de
inclinações mais alternativas e
sediado na cidade de Barcelos,
tem Graveyard, faUSt & Gnod e
The Gaslamp Killer como atrações
principais. J

Pinto de Matos e Paulo Garcez. A conferência de encerramento será ao antigo presidente da Fundação,
hoje seu administrador não executivo, Emílio Rui
Vilar, tendo como tema "o papel da Gulbenkian na
defesa do património de influência portuguesa na
Ásia". J

‘Regra e exceção’
Até ao próximo dia 1 de julho pode ser vista na
Galeria das Salgadeiras (de terça a sábado, das 15 às
21) a exposição com o título acima. É o ‘retomar’ da
iniciativa “galerista por um dia”, em que é convidada
uma personalidade externa, de outra área, a organizar uma exposição com obras do acervo da casa. O
“convidado”,desta vez, é José Pacheco Pereira e o que
escolheu foram desenhos e fotografias (“obras essencialmente monocromáticas em torno da abstração
e suas variantes”) de Cláudia Garrudo, Guilherme
Parente, Paulo Almozara, Teresa Gonçalves Lobo e
Tiago Casanova. J

e Praça da Canção e de O Canto e as Armas se assinalaram, em 2015 e agora em 2017, os 50 anos ("bodas de
ouro"...) das respetivas primeiras edições. Com novas
edições, “comemorativas”, após tantas e tantas que
esses dois excecionais e já, de certa forma, 'lendários'
livros, sobretudo o primeiro, tiveram ao longo do tempo
– incluindo, durante a ditadura, as clandestinas. "Cinquentenários" que
se assinalaram ainda com outras diversas iniciativas em que os leitores
de hoje, mormente jovens, quiseram ouvir falar dessas obras, ouvir o seu
autor, Manuel Alegre, prestar tributo sobretudo ao poeta, sem esquecer
o ficcionista e, em geral, o cidadão e combatente pela liberdade.
De quanto escritores se pode dizer que, meio século após a sua publicação, tiveram assim assinalados, ‘festejados’, dois livros seus, que continuam a ser lidos? Livros, no caso os primeiros que o autor deu a lume,
a que o establishement literário longamente dominante sempre quis colar
o rótulo de datados e menores. Ou seja: tendo como destino imediato ou
próximo o caixote do lixo da literatura. E "próximo" seria, no máximo,
depois de ultrapassada a circunstância histórica que tais livros também
testemunhavam e combatiam. Ora, aconteceu exatamente o contrário: Praça da Canção e O Canto e as Armas estão "vivos", perduraram e
perduram, enquanto não há memória nem rasto da generalidade das
obras que os porta-vozes desse establishement mais enalteciam, e, com
possível exceção a confirmar a regra, das suas próprias obras.
Mas estes dois livros, com o seu peso e simbolismo, se por um lado
não podem ser, nem são, esquecidos ou minimizados, por outro também não podem fazer esquecer ou minimizar toda a obra subsequente
do escritor - vasta, valiosa e multifacetada. Desde logo na poesia, onde
tem mais de 20 títulos, numa rara multiplicidade de (chamemos-lhe
impropriamente assim) temas,
registos, formas. Sempre, no
essencial, com a sua toada inconfundível, uma extraordinária
noção de ritmo, um raro saber faNão há hoje poeta
zer, uma inventiva e agilidade na
utilização dos múltiplos recursos
português mais
estilísticos, incluindo os da nossa
camoniano do que
mais forte tradição lírica, como a
rima e a métrica. Desde o início,
Manuel Alegre.
ao último Bairro Ocidental, é
Também por isso é justo até
isso que fundamentalmente faz
e oportuno este prémio de Alegre um grande poeta: é isso
que faz a dimensão e o significado
ímpares da nossa História e de
suas figuras mais simbólicas na
sua obra; a afirmação da pátria e
sua independência, do povo, sua dignidade e seus direitos; e da Poesia
e de poetas maiores, portugueses e alguns estrangeiros; da paz contra
a guerra; da liberdade e outros valores supremos; de gentes e territórios, geográficos e afetivos, de Coimbra ao Alentejo e aos Açores; do
amor e da morte, com expressão singular, por exemplo, em Senhora das
Tempestades. Etc., etc. Épico, mas deiar de ser lírico - e até confessional.
Desde logo, disse, na poesia. Mas também na ficção. Com muito de
autobiográfico, ainda mais 'visível' do que na poesia. Na ficção, particularmente no que respeita à experiência da guerra colonial. Uma vez mais
sendo a escrita, o ritmo, a toada da magnífica prosa, um seu traço essencial e identificador. O que, aliás, também é verdade para outros textos de
Alegre, em particular de intervenção cívica e política.
E volto a uma efeméride, porque nesta oportunidade se impõe
recordar que foi em 1992, há 25 anos ("bodas de prata"...) que saiu Com
que pena – Vinte (belos, acrescento) poemas para Camões. Não há poeta
português, creio eu - pelo menos hoje, que já não temos cá o nosso Vasco
Graça Moura - mais camoniano do que Manuel Alegre. Nunca o esquece,
está bem presente em tanto do que escreve(u) e até também por isso foi
muito justo e oportuno este prémio. Que chegou a altura de ser entregue
fora do modelo habitual, que já aqui critiquei. Mas a isso hei de voltar.J

“
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MÁRIO CLÁUDIO, com o romance
“Astronomia”, é o vencedor do 22º Prémio
de Literatura DST, no valor de €15 mil, que
será entregue no dia 30, no Theatro Circo,
em Braga.

PAULA REGO em exposição no
Centro Comercial Colombo entre 27 de
junho e 27 de setembro, no âmbito da
7ª edição do projeto “A Arte Chegou ao
Colombo”.
VIVIANE, cantora portuguesa e ex-integrante do grupo Entre Aspas, está até
26 de junho numa digressão pela Letónia
e Lituânia, tocando seis concertos em
cidades como Talsi, Vilnius e Palanga,
CARL BAGLEY, da Universidade
de Durham, desloca-se à FLUP para
conferência aberta intitulada "Critical
Arts-Based Research: Something Old,
Something New, Something Borrowed
and Something Due", no dia 21 de junho
às 11h30.
TEATRO DA CERCA DE SÃO
BERNARDO, em Coimbra, recebe três
workshops de teatro, dança e ilustração,
por Ricardo Kalash, Leonor Biscaia e Ana
Barata, respetivamente, até 21 de julho.

GRANT'S STAND TOGETHER convida Luísa Sobral, Nuno Markl, António
Pedro Vasconcelos, Sam the Kid, Samuel
Úria, entre outros para sessões de storytelling e debates. Dias 23 e 24 de junho,
Cinema S. Jorge, Lisboa; 1 e 2 de julho,
Fundação de Serralves, Porto.
FOTOSSÍNTESE, uma exposição de
fotografias tiradas no Jardim Botânico da
Universidade do Porto, inaugura no dia 21,
às 17h, no mesmo local.
OS CEGOS, peça do dramaturgo
vencedor de Nobel, Maurice Maeterlinck,
é encenado no Theatro Circo, em Braga, a
partir de 21 de junho.
LUÍS LOPES, guitarrista de jazz português, apresenta-se em formato de trio,
acompanhado por violoncelo e bateria,
no Pequeno Auditório da Culturgest, em
Lisboa, no dia 27 de junho, terça, às 21h30.
CETRO CULTURAL DE BELÉM
recebe uma oficina de Cante Alentejano,
organizada por Filipe Pratas, com o grupo
Ganhões de Castro Verde, no sábado, 24,
às 11h.

SM'ARTE, o II Festival de Street Art de
Bragança, reunirá 11 artistas para pintar
as ruas da cidade entre 23 e 25 de junho.
FORTIFICAÇÕES MEDIEVAIS
, História, Conservação e Fruição, é o
tena do congresso, organizado pelo
Instituto de Estudos Medievais da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa e pela
EGEAC, que decorre na FCSH dias 26 e 27
de junho.

J

Manuel Alegre, Prémio Camões
A reabilitação da palavra poética
A mais importante distinção da nossa língua, o Prémio Camões, foi atribuído ao poeta, ficcionista
e 'cidadão militante' Manuel Alegre. O júri desta 29ª edição do galardão reuniu no Rio de Janeiro,
na passado dia 8, e foi constituído por Paula Morão e Maria João Reynaud(Portugal), Leyla
Perrone-Moisés e José Luís Jobim (Brasil), Lourenço do Rosário e José Luís Tavares ((Moçambique
e Cabo Verde, respetivamente). O prémio, no valor de cem mil euros, foi instituído pelos governos
do Brasil e de Portugal, atribuído pela primeira vez a Miguel Torga e a última a Raduan Nassar.
Anteriormente distinguidos, de Portugal, foram ainda Vergílio Ferreira, José Saramago, Eduardo
Lourenço, Sophia, Eugénio de Andrade, Maria Velho da Costa, Agustina, Lobo Antunes, Manuel
António Pina e Hélia Correia. Sem prejuízo de voltar ao Camões 2017, antes da sua entrega, aqui
se publica um texto sobre a poesia do ora premiado, a cuja obra o JL tem devidamente posto em
evidência ao longo dos anos, e à qual se refere também o comentário de JCV na p. 3
António CArlos Cortez
A atribuição do mais alto galardão
da literatura de língua portuguesa a
Manuel Alegre – o Prémio Camões,
de 2017 – constitui um motivo de
júbilo para quantos, desde a publicação, em 1965, de Praça da Canção
(Col. “Cancioneiro Vértice”), se habituaram a ver na poética do autor
de Senhora das Tempestades (1998) a
mais alta expressão do modo épico
na nossa poesia. A meu ver é essa
genealogia épica o que, primeiramente, torna complexa qualquer
leitura que façamos da obra de
Alegre. Reduzi-la a essa dimensão
ou intenção é não lhe compreender
os temas e motivos, muitas vezes
decetivos, anti-épicos, merencórios, por vezes até cáusticos para
com esse Portugal mitificado, esse
“país de Abril” que existe num
além-sonho e se vive num aquém
da História.
Por outro lado, porque, para
além do estilo sentencioso, lapidar,
desejoso de inscrever na polis as
palavras de luta; para além dessa
matriz romântica que reenvia ao
heroísmo trágico de Antero ou ao
temário da saudade e da peregrinação que evoca António Nobre ou
Pascoaes, o que encontramos é,
como os últimos títulos confirmam
(Bairro Ocidental, por exemplo),
uma linguagem que se questiona,
perseguindo novas maneiras de
invectivar o nosso tempo. Daí a
inflexão de estilo – mais direto, mais
cronístico, até mais literal – nesse livro de 2016, onde os desmandos do
eixo Berlim-Bruxelas eram postos
a nu com uma violência invulgar.
Posto perante o presente, de novo
é o canto (epos) que urge lançar
contra os “capitalistas das palavras”
(Sophia), como se os poderes desse
canto, no tempo final da exaustão
técnica, pudessem repor a harmonia
perdida, a liberdade sufocada.

LUCÍLIA MONTEIRO
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Manuel Alegre

Mas é por estar no presente que
a todo o instante Alegre retoma
o passado histórico. Nesse movimento pendular se revela um dos
temas-chave desta obra: a luta
entre Eros e Thanatos, esplendendo
em versos “salubres e sinceros”,
como disse o seu mestre Cesário
(também ele autor de uma epopeia decetiva, “O Sentimento dum
Ocidental”), um rosto de poeta
que, desde as origens, está vivendo a sua vida em Maio, mês das
rosas maternais, consciente, ainda
assim, de que certas experiências
(a cadeia, o exílio) fizeram parte
de outros Maios, mais soturnos,
historicamente cruzados com esse
outro eu – o país – que lhe corre nas
veias e é obsessivamente analisado. Por isso, esta é uma obra que
convoca fantasmas do passado;
fantasmas ou símbolos que, num
presente desvitalizado, assombram
ou ensombram o poeta-mentor que
deles se serve para esconjurar males
diversos. Figurando o poeta como
sujeito possuidor de uma voz onde

vibra ainda a energia ou o daimon
metafísicos, há em Alegre um saber
oficinal, um repertório vasto de
processos poemáticos por meio dos
quais cantar o país e cantar-se é,
sobretudo, na actualidade, combater o esquecimento.
Tais processos mostram bem
estarmos perante um oficiante
da palavra que, percorrendo o
diapasão da nosso idioma, pesa-lhe
respirações várias, da redondilha ao
decassílabo, do verso livre às rimas
de exigente melopeia, resgatando
do olvido formas consagradas, populares ou eruditas. Por isso a musicalidade do discurso, a métrica, a
rima, a estrofe, o léxico, é homenagem à tradição poética, para além
de efeitos citacionais localizáveis,
por epígrafe ou inscrição no corpo
de certos poemas (Camões, Antero,
Pessanha, Nobre, Pessoa, Torga,
Sophia, , Shakesperare, Lorca,
Homero, Virgílio, Dante, a Bíblia,
mas ainda Fernão Lopes ou Zurara,
Claudel ou Drummond); homenagem à memória, a esse “puro som”

da poiesis, a arte da memória, como
queria Yeats. Vários são os textos de
Alegre que podem servir de prova
à afirmação de estarmos em face
de uma das mais exigentes oficinas
poéticas dos últimos 50 anos em
Portugal.
Mas chamaria a atenção para um
facto simples: os versos de Alegre
são conhecidos pelo povo, isto é,
o autor de “Nambuagongo meu
amor” é um poeta transgeracional.
Muitos, especialistas na sua obra ou
meros leitores da poesia, sabem-lhe os versos e recordam ocasiões
em que a sua voz ecoou noutras
anónimas ou foi cantada por grandes intérpretes (Adriano Correia de
Oliveira, José Afonso), justamente
porque esse modo cantabile da sua
palavra agarra quem escuta e lê:
move e comove.
Além disso, se lermos os seus
títulos e a poética neles inscrita
(títulos que giram em torno dos
tópicos/tema da viagem, das armas
e das letras, do ubi sunt ou da
própria poesia como inquirição do
humano), bem como a tessitura que
cada livro seu denota, com cuidado
absoluto relativamente a divisões de
cantos e/ou capítulos, secções ou
sequências (lembro a estrutura do
livro Um Barco para Ítaca, dividido
em episódios e vozes dramáticas,
verdadeira fórmula híbrida entre
o texto da tragédia e a insinuação epopeica), não espanta que
Vítor Aguiar e Silva, Paula Morão,
Eduardo Lourenço (só para citar
autoridades indisputadas) vejam em
Alegre o fabbro, o oficiante dessa
palavra poética que se quer ver reabilitada. E talvez por estas e outras
razões, que vão do papel de cidadão
e de político ao papel simbólico
que hoje muitos lhe reconhecem
(espécie de consciência da nação)
e que Manuel Alegre assume, ora
com veemência, ora com discrição,
talvez seja este o Prémio que verdadeiramente lhe faltava. J
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Tesouros
do Vaticano
Enquadrada pela visita do Papa Francisco e
a celebração de um século sobre as visões
dos pastorinhos em Fátima, a exposição no
Museu Nacional de Arte Antiga, Madonna
– Tesouros dos Museus do Vaticano,
reúne um excecional conjunto de representações da Virgem Maria em pintura,
desenho, escultura, têxteis e iluminura, que se
estende por mais de mil e seiscentos anos,
revelando grandes mestres do Renascimento como Fra Angelico, Rafael e Leonardo
da Vinci, até ao grande mestre do Modernismo, Marc Chagall. O catálogo é uma
edição conjunta do Museu Nacional de
Arte Antiga e da Imprensa Nacional.

www.incm.pt
www.facebook.com/INCM.Livros
prelo.incm.pt
editorial.apoiocliente@incm.pt
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José Eduardo Agualusa
O poder revolucionário do sonho
No seu novo romance, Sociedade dos Sonhadores Involuntários, os sonhos são fundamentais, mas dentro deles está bem
presente Angola, a sua situação atual e a vontade/determinação de a mudar, sobretudo por parte de jovens que lutam pela
liberdade. O autor, um dos principais escritores angolanos e dos mais destacados dos países de língua portuguesa, falou ao
JL do país, de si e do livro, sobre o qual escreve Agripina Carriço Vieira. Sobre o romancista e o amigo, num texto (inédito)
que tem por base a apresentação que fez de outra obra sua, escreve Mia Couto, o moçambicano Prémio Camões 2013, e sobre
o ficcionista, o cidadão e o país escreve Kalaf Epalanga, músico e escritor angolano. Finalmente, publicamos fragmentos do
diário inédito de José Eduardo Agualusa, que têm a ver com este Sociedade dos Sonhadores Involuntários e sua génese

n
Carolina Freitas

Jornal de Letras: A Sociedade dos
Sonhadores Involuntários tem

O romance está carregado de
sonhos. Podemos dizer que é um
livro sobre o poder do sonho, não
no sentido de evasão mas enquanto instrumento de transformação da realidade?
Exatamente: um livro sobre o poder revolucionário do sonho. Não
há revolução que não comece com
alguém sonhando.
ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

Nasceu na cidade de Huambo,
em Angola, e vive agora entre o
Brasil, Portugal e Moçambique,
onde, recentemente, tem passado
longas temporadas. Uma vida em
viagem que “é resultado de todo
esse processo político do país”,
diz José Eduardo Agualusa (JEA),
referindo-se ao regime de José
Eduardo dos Santos, do qual sempre foi muito crítico. “Se Angola
tivesse uma democracia real e
estável, talvez o meu percurso
fosse bem diferente”, acrescenta.
O mesmo poderá dizer-se dos
seus livros, nos quais Angola - o
seu passado, presente e futuro é um tema em permanente (re)
construção. No seu novo romance, A Sociedade dos Sonhadores
Involuntários, parte da situação
que se vive hoje no país - e do
impacto “imenso” que lhe causou
a ação de Luaty Beirão e seus
companheiros ‘revús’ angolanos
- para tecer uma história sobre “o
poder revolucionário do sonho”.
José Eduardo Agualusa, 56
anos, romancista, contista, cronista, poeta, autor de textos para
teatro e literatura infantojuvenil,
fundador de uma editora no Brasil,
onde hoje é colunista de O Globo,
com uma já vasta obra, traduzido
em 25 idiomas, distinguido com
prémios nacionais e estrangeiros,
entre estes o Independent Foreign
Fiction Prize para O Vendedor de
Passados, enquanto Teoria Geral
do Esquecimento foi romance
finalista do Man Booker Prize e
do International Dublin Literary
Award.

Foi isso que o levou a começar o
livro?
Sim. É o que acho que move todos
os escritores: tentar compreender
o que se está a passar e as pessoas.
Escrever é este exercício de alteridade em que nos colocamos na
pele do outro para tentar entender
melhor.

José Eduardo Agualusa “Não há revolução que não comece com alguém sonhando”

uma relação direta com a prisão
de Luaty Beirão e seus companheiros de luta angolanos - os
‘15 + 2’ -, a quem, aliás, o livro é
também dedicado. Foi esse o ponto de partida para a sua escrita?
José Eduardo Agualusa: Comecei
a escrevê-lo há seis anos, movido pelos acontecimentos da
Primavera Árabe. Os regimes do
Egito e da Tunísia já tinham caído
e, na Líbia, Muamar Kadafi lutava
ainda para sobreviver mas era
claro que também acabaria por
cair. Nessa altura, o Luaty surge
num vídeo, que se tornou viral,
circulando entre os angolanos no
mundo inteiro. É um vídeo gravado num show em Luanda, na
presença de quatro mil jovens espectadores, entre os quais estava
um dos filhos do Presidente José
Eduardo dos Santos, o Danilo. O
Luaty dirige-se diretamente a ele
dizendo: “Vai dizer ao teu pai que
acabou. Trinta e dois anos é muito
tempo”. Foi um momento incrível. Lembro-me perfeitamente do

impacto que esse vídeo teve em
mim.
O que sentiu?
Uma emoção muito grande.
Ficámos todos - acho que até
o MPLA - com a impressão de
que o regime tinha acabado, era
apenas uma questão de tempo.
Nesse mesmo concerto, o Luaty
convoca uma manifestação para
poucos dias depois à qual comparecem apenas 15 pessoas, que
foram todas presas. A partir daí,
começam a acontecer várias manifestações, sempre com poucas
pessoas, e todas elas reprimidas
violentamente pelo regime.
Chegaram a partir a cabeça ao
Luaty; ao Filomeno Vieira Lopes
- uma pessoa muito querida em
Angola, do Bloco Democrático
- quebraram a cabeça e um
braço... E todo esse movimento
tocou-me muito. Queria entender o que estava a acontecer e as
diferentes posições, de um lado e
do outro.

“

Escrever é este
exercício de alteridade
em que nos colocamos
na pele do outro para
tentar entender melhor
Este livro tem um pé
na realidade mas é um
romance de ficção pura
Quando se está a sós com
as pessoas, todas são da
oposição, até ministros e
generais criticam o regime. Mas basta ligar o
microfone e a sua opinião
muda

O sonho é também o ‘fio’ que junta as quatro personagens centrais:
Daniel Benchimol, jornalista;
Hossi Kaley, antigo guerrilheiro da UNITA; Moira Fernandes,
artista plástica; e Hélio de Castro,
neurocientista. Como foi o
processo de construção destas
personagens?
As personagens foram surgindo
em momentos diferentes. Quando
começo um livro nunca sei o
que se vai passar. Escrevo para
saber o que vai acontecer. Para
isso convém ter personagens
fortes que elas próprias conduzam a história. Neste caso, tinha
esse jornalista especializado em
desaparecimentos, que vem do
meu livro anterior [Teoria Geral
do Esquecimento]. Pareceu-me
interessante voltar a pegar nele
porque precisava de alguém que
fosse uma testemunha mas que,
ao mesmo tempo, estivesse um
pouco ‘em cima do muro’. No
fundo, alguém que não estivesse
diretamente empenhado no processo de transformação do país
mas que olhasse para ele como
um observador externo. Pouco
a pouco, foi surgindo um outro
narrador, esse ex-guerrilheiro,
que entra no livro através dos
seus diários. É uma personagem
que foi crescendo e que acho a
mais conseguida do romance e até
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uma das mais interessantes de todos os meus livros. São estas duas
personagens que vão construindo
a história e dando-me a conhecer
as outras.
03-08-18 07:46

A personagem Hélio de Castro
é inspirada no neurocientista
brasileiro, e seu amigo, Sidarta
Ribeiro. São assim as suas personagens: com um pé na realidade e
outro na imaginação?
É um pouco um jogo com o
Sidarta, sim. Não é o Sidarta mas
emana dele. As outras personagens são ficção: o livro tem um pé
na realidade mas é um romance
de pura ficção.
No entanto, existem até algumas
semelhanças entre a personagem
Daniel Benchimol e a sua biografia...
Sim. Tanto o jornalista como o
ex-guerrilheiro são de Huambo,
onde nasci, e algumas das suas
memórias de infância têm a ver comigo. Mas o narrador não sou eu;
é até alguém bastante diferente de
mim. Vem de pessoas que conheço,
isso sim. Representa, no fundo,
uma certa geração - a minha -, que
queria envolver-se na transformação do país mas que, a partir de
certa altura, se acomodou e não foi
capaz de tomar uma posição mais
concreta. Alguém que hoje vive
aprisionado pelo medo.
Em todas as revoluções há heróis
que depois se distanciam e, por
vezes, passam mesmo para o lado
oposto ao que defendiam…
E pessoas que são heróis por acidente, a História está cheia deles.
Esta personagem é um pouco
assim: tem algumas ações heróicas porque tem arrebatamentos,
momentos em que perde a cabeça
e faz coisas que ele próprio acha
que não devia ter feito. Isso é
muito comum.
No seu entender, como se explica
o esmorecimento do fulgor revolucionário de que falávamos?
Muitas vezes, as pessoas cansam-se. Outras vezes, assumem compromissos (como famílias para
sustentar...) que consideram mais
importantes do que as ideias que
defendiam e vão-se afastando. A
verdade é que a maioria acaba por
se acomodar, são poucas - e eu
conheço algumas, mesmo de gerações anteriores à minha - as que
continuam a lutar todos os dias. É
muito difícil, sobretudo em situações como a de Angola. Quando se
conversa com as pessoas todas são
críticas do regime e acham que
deve haver mudança, mas poucas
são aquelas que têm a coragem de
levantar a voz publicamente.
Uma vez disse que não conhecia
nenhum angolano que não fosse
da oposição, na intimidade.
É verdade. Quando se está a sós
com as pessoas, toda a gente é da
oposição. Até os ministros e os
generais criticam o regime. Mas
basta ligar o microfone e a sua
opinião muda.
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NAS MARGENS DO TEXTO

Agripina Carriço Vieira

‘Ensaiando’ a realidade de Angola
É sob o signo de sonhos ancorados na
realidade que o último romance de José
Eduardo Agualusa se constrói. Em A
Sociedade dos Sonhadores Involuntários
o autor revisita a História contemporânea de Angola, trazendo o relato ficcionado de acontecimentos recentes que
fizeram estremecer o regime político,
quando jovens angolanos desafiaram o
governo iniciando uma greve de fome
em protesto contra a detenção, denunciando a sua ilegalidade. São esses
revolucionários – os revus – que o autor
homenageia no paratexto, dedicando-lhes o livro.
Se toda a já vasta obra do autor
é percorrida pela problematização
de questões políticas onde se joga a
construção da identidade coletiva
nacional, nunca essa presença foi
tão marcante nem a crítica ao poder
político tão explícita e virulenta como
neste último romance. A situação
política vivida em Angola constitui-se como o elemento charneira da
efabulação, determinando rumos de
vida das personagens (a desagregação
do casamento do protagonista teve
na sua origem um conflito ideológico
com a família da mulher; a sua filha
foi presa em consequência das suas
opiniões políticas, enquanto o amigo
foi assassinado …), ou instituindo-se
como pontos de referência temporais
a partir dos quais os acontecimentos
da existência quotidiana se organizam. O que reencontramos, por
exemplo, na seguinte expressão:
“Começámos a namorar em setembro
de 1992, durante as primeiras eleições”.
Em A Sociedade dos Sonhadores
Involuntários, Agualusa dá novo
significado à conjugação de géneros
que caracteriza a sua escrita, e a que já
habituou os seus leitores, construindo um texto híbrido que combina de
modo engenhoso a narrativa, com os
discursos diarísticos e epistolares, mas
também com a escrita jornalística, sob
a forma de entrevista. Esta pluralidade
de géneros é acompanhada por uma
diversidade de vozes a quem cabe a
narração da (s) história(s). Somos conduzidos pelos trilhos efabulativos pelo
olhar e pela voz de Daniel Benchimol,
um jornalista que trabalha no Jornal de
Angola, escrevendo também para um
periódico português sobre política e sociedade. No entanto, o relato de Daniel
é entrecortado por outras vozes que
vai trazendo para o discurso e a quem
cede o papel de narrador. O primeiro
é Hossi, o ex-guerrilheiro da UNITA,
proprietário do Hotel Arco Íris em
Cabo Ledo e autor do texto diarístico,
Segue-se Moira, a artista moçambicana
a viver em Cape Town, e Karinguiri, a
sua filha, um dos “sete magníficos”,
que pagou com a perda de liberdade

ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

J

“Pluralidade de géneros acompanhada por uma diversidade de vozes a quem cabe
a narração da (s) história(s)”

a coragem de denunciar os abusos do
governo.
Em Angola, Daniel é sobretudo
conhecido pelos seus artigos sobre
desaparecimentos de todo o tipo.
Hossi, o dono do hotel onde costuma passar algumas temporadas,
descreve-o no seu diário como um
especialista em desaparecimentos.
Recorda “uma das reportagens dele,
a história mirabolante do extravio de
um avião, um Boeing 727, do aeroporto de Luanda. O gajo se especializou em desaparecimentos. Casos de
pessoas, algumas muito conhecidas,
que simplesmente se evaporaram
durante a guerra. Verbas públicas que
se esfumaram. Raptos de empresários
estrangeiros. Notícias desse género”.
Nesta apresentação reconhecemos
uma personagem secundária de
Teoria Geral do Esquecimento (2012),
o jornalista que procurou desvendar
o mistério do desaparecimento de
um escritor francês em Luanda, e que
aqui assume o papel de protagonista.
A circulação de livro em livro de uma
mesma personagem de ficção, que
o leitor (re)conhece e de quem vai
sucessivamente descobrindo dados
da história, é uma técnica discursiva
muito presente na obra do escritor (veja-se, para citar apenas um
exemplo, as pontes tecidas entre A
Conjura (1989), D. Nicolau ÁguaRosada (1990) e Nação Crioula (1997),
que traz implicações importantes do
ponto de vista da receção da sua obra.
Com efeito, o leitor é deste modo
desafiado a participar numa comunidade textual e efabulativa criada pelo
poder da escrita e da leitura, em que
cada livro se constitui como parcela
de um todo, neste caso particular
uma parcela povoada por sonhadores.

“

Se toda a obra do
autor é percorrida
pela problematização
de questões políticas
(de Angola), nunca
essa presença foi tão
marcante nem a crítica
tão explícita
O sonho, nas suas múltiplas
facetas, acompanha a existência das
personagens centrais do entrecho,
circunstância paradigmaticamente
representada no desafio trocista que
Moira lança aos seus companheiros de destino: “Devíamos fundar
uma República dos Sonhadores”.
Cada um experiencia o sonho de
modo diferente. Daniel tem sonhos
premonitórios de vidas de pessoas
reais que ainda desconhece. Foi numa
dessas revelações oníricas que viu pela
primeira vez A-Mulher-dos-Cabelosde-Algodão-Doce que descobrirá mais
tarde tratar-se de Moira, a mulher
por quem se apaixona. Por seu turno,
Moira busca na representação visual
(em fotografias e em telas) a encenação dos seus sonhos, retratando-se
nas paisagens que constrói. Ao invés,
Hossi “é sonhado por outras pessoas”,
invadindo-lhes o sonho sem disso
guardar qualquer lembrança, por isso,
Daniel o descreve como um “intruso
sonâmbulo”, enquanto Hélio, o neurocientista brasileiro, trabalha sobre
os sonhos, tendo desenvolvido uma

máquina que lhe “permite espreitar os
sonhos dos outros”, considerando-se,
por isso, um observador de sonhos,
“uma testemunha invisível” dos universos sonhados.
Para além destes sonhos, outros
há capazes de alterar destinos, de
construir novas realidades. São esses
sonhos, sonhados de olhos bem abertos
e de vontade firme, porventura, os mais
importantes. Foi porque Daniel sonhava com um país melhor que decidiu denunciar as injustiças, perdendo família,
comodidades e emprego. Também
os actos de Karinguiri foram determinados pelo seu sonho de construir
um país democrático, não recuando
perante as adversidades e as pressões. A
alcunha, que designa um pássaro muito
pequeno de Benguela, fora-lhe dada
pelo avô. Reencontramos, nesta escolha
do segundo nome dado a Lúcia, a materialização de uma crença arreigada na
cultura tradicional angolana segundo a
qual são os nomes que dão existência às
coisas a que dá voz uma personagem do
entrecho: “Aquela miúda, a Karinguiri,
lhe deram esse nome, por causa de
um passarinho (…). É um passarinho
pequenino, mas muito corajoso. Ajuda
os outros. Enfrenta os inimigos, barulhando bué, para salvar os companheiros. Se houvesse mais cem como ela
este país não estaria assim”.
Tal como o pássaro, a mais
pequena de todas as aves, e personagem principal de vários contos
da literatura oral angolana, que
consegue, com o seu canto ensurdecedor, afastar os predadores e
proteger as outras espécies do reino
animal, Karinguiri, nas palavras do
diretor da prisão, “embora muito
jovem, é quem comanda a associação de malfeitores”. Esta nomeação
traz-nos ecos de outra personagem,
Caninguili (apesar das diferenças de
grafia do vocábulo, aliás, frequentes
na passagem para a escrita, a leitura
mostra-nos tratar-se do mesmo
referente), o protagonista do primeiro
romance do autor, A Conjura. Para
além de dono da barbearia, onde se
reuniam os conjurados que em finais
do século XIX protagonizaram os primeiros movimentos contestatários, é
também o mentor do grupo. Ambos,
Caninguili, o barbeiro, e Karinguiri, a
jovem revu, apesar da pequenez física, congregam, pela força da palavra
e a determinação das convicções, as
vontades de um povo, fazendo jus ao
nome que lhes foi dado.
“Os sonhos são artefactos delicados”, tal como as utopias de que o
epílogo dá conta, mas é dessas matérias
delicadas e voláteis que se constrói a
realidade em devir, porque como Hélio
lapidarmente sentencia “Sonhar é
ensaiar a realidade”.J
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Os livros não mordem
Sobrevoávamos a costa da
Canjala,o comandante tinha
acabado de desligar o sinal de
apertar os cintos, permitindo a
circulação dos passageiros pela
cabine do avião. Vi-a levantar-se, atravessar o corredor com
esforço, os seus olhos esbugalhados postos na cauda do Boeing
737 que nos levava até Luanda.
Para não se desequilibrar,
deslizava as mãos pelos compartimentos superiores reservados
às bagagens de cabine. Até que
chegou finalmente à fila onde me
encontrava sentado.
Não pediu licença. Atirou-se
para o assento vazio ao meu lado,
inclinou-se e sussurrou “Tu és
amigo do escritor José Eduardo
Agualusa?”. Senti que o que ela
– uma antiga colega do liceu de
Benguela – procurava não era
uma resposta que confirmasse
o que já sabia. Suspirou para
ganhar balanço e, olhando-me fundo nos olhos, ordenou
“Afasta-te daquele senhor!”.
Estávamos em 2015, no auge
da crise dos 15 + Duas. A prisão
dos “revús”, como eram deno-

ANGOLA (DES)ENCANTADA

Angola é um tema constante nos
seus livros, mas também na sua
ação, como se viu no caso dos
‘15 + 2’, em que participou no
movimento pela libertação desses
jovens. São 'papéis' diferentes?
De certa maneira, são convergentes. Penso que um escritor de um
país como Angola não pode colocar-se à margem do processo político. É um lugar tão privilegiado
- ter a capacidade e a possibilidade
de sensibilizar as pessoas, de fazer
ouvir a sua voz - que me parece
quase imoral um escritor fechar-se
em si próprio. É um dever cívico.
No início do romance, descreve
assim o ambiente das eleições de
1992: “As pessoas adormeciam
com a certeza de que o país estava
à beira do fim e acordavam convictas de que viviam os primeiros
dias de uma longa era de progresso e paz”. Esse misto de desespero
e esperança mantém-se face às
eleições de 23 de agosto ?
Não. Em relação às próximas
eleições, sinto que existe apenas
desânimo. A maior parte das pessoas não acredita numa mudança,
até porque já houve denúncias
que dão conta da preparação
de fraudes… Não vejo qualquer
entusiasmo, de lado nenhum.
Tem sido uma campanha muito
morna. Está-se mais a cumprir
um protocolo.

LUÍS BARRA

Kalaf Epalanga

Kalaf (na foto) sobre José Eduardo Agualusa "Um dos monstros da nossa língua"

minados. Presos em flagrante
algures na Vila Alice, enquanto
conspiravam um alegado golpe
de estado, enquanto trocavam
ideias sobre como desestabilizar
a ordem pública com manifestações, quais jovens da geração

Essa fragilidade do regime não
deveria causar alguma esperança
a quem o combate?
Talvez, mas não causa. De um lado,
os partidos da oposição têm vindo
a sugerir que as eleições não vão ser
sérias mas, ao mesmo tempo, aceitam participar no 'jogo', o que já me
parece muito desanimador. Do lado
do partido no poder, também não há
nenhum sinal de que estas eleições
venham fazer a diferença. A única
coisa que se sabe é que o Presidente
José Eduardo dos Santos vai sair, mas
da parte de quem está indicado como
seu sucessor [João Lourenço], até
agora, não houve qualquer declaração que nos fizesse pensar que com
ele será diferente. Não há nada que
nos faça supor que algo vai mudar.
Calculo que não irá votar?
Não vou porque não tenho fé nenhuma nestas eleições. E se fosse
aos partidos da oposição, não
concorreria. Fazê-lo é ser cúmplice de um processo fraudulento.
Como olha para o futuro do país?
Apesar de tudo, tenho alguma esperança na mudança, porque a situação interna chegou a um tal ponto
de apodrecimento que não parece
possível manter-se por muito mais
tempo, e por causa do posicionamento dos jovens. Angola está num
caos absoluto. O governo deixou de
ser capaz de administrar o básico:
a saúde, o ensino, tudo quanto é da

da utopia, num antigamente não
tão distante, inquietos com o
estado das coisas e a precariedade em que vivem os angolanos.
Apanhados a discutir os seus
sonhos e equívocos, com os olhos
transbordantes de paixão. Olhos

“

Um escritor de um país
como Angola não pode colocar-se à margem do processo político. Parece-me
quase imoral um escritor
fechar-se em si próprio
Esse gesto de grandeza de
Luaty Beirão e companheiros] teve o mérito de
mostrar a importância da
coragem, devolveu dignidade e orgulho em ser-se
angolano, até apoiantes do
regime se sentiram dignificados
Pela primeira vez não
existem guerras ou conflitos ativos em nenhum dos
territórios de Língua Portuguesa. E nunca houve
tanto trânsito de pessoas
e ideias, tantos projetos
artísticos comuns

J

atentos e impacientes, donos uma
coragem eufórica e uma ingenuidade comovente, pois marchavam sempre sem saber ao certo
o que os esperava, se o bastão
autoritário da polícia e milícias
pro-governo, se a comoção nacional. Dentro das cabeças mais
esclarecidas, a sensação era de
que os “revús” tinham dividido
o país. Uma ilusão comum nos
países onde pão e pensamento
escasseiam na vida do cidadão
comum.
Aquela ordem, disparada a
frio, fez-me fazer contas. Não à
soma do número de vezes que me
vira em situações semelhantes,
defendendo o bom nome do meu
amigo – e aqui sublinho a palavra
amigo, comungo da ideia de que
um escritor quando incomoda
está simplesmente a cumprir
os desígnios a que foi chamado
– nem à primeira vez que havia
sido confrontado com uma questão semelhante.
Essa primeira vez foi aquando do comentário que Agualusa
fez sobre a poesia do camarada António Agostinho Neto.
Considerou-o um poeta medíocre. Foi tanto o alarido que o
Jornal de Angola dedicou-lhe um
editorial, acusando-o de "humilhar figuras de relevo da História
e Literatura Nacional”. Agualusa
devolveu o mimo, escrevendo
que “dentro do MPLA existe uma
mão cheia de órfãos da ditadura”.
O arranca-rabo verbal ou bilu,

como dizemos na gíria popular em Angola, arrastou-se por
semanas a fio, trazendo para a
conversa pessoas ilustres como
Vasco Graça Moura e outras tantas que nunca se deram ao trabalho de ler um único livro dele.
Em Angola, nutrimos pelos
livros o mesmo que sentimos
por certos cães: medo. As casas
comerciais (cada vez mais escassas) que carregam na fachada a
palavra “Livraria” são encaradas
com o mesmo respeitinho que
nutrimos por aquelas habitações
onde nos portões se lê “cuidado
com o cão”. As nossas bibliotecas estão para nós como os canis
municipais: nunca pomos lá os
pés. Ninguém quer ver, ninguém
está para se comover com aquela
quantidade de livros abandonados, engaiolados nas prateleiras,
numa agonia sem fim.
Neste encadeamento de ideias,
se os livros fossem de facto cães,
de que raça seriam os do José
Eduardo? Estou convencido que,
diante dos títulos deste meu
conterrâneo do Sul, há quem
veja neles uma matilha de dóceis
Golden Retriever; outros, por sua
vez, só vêm Rottweilers e Pitbulls
rangendo os dentes. Digo isso
porque sempre que falamos de
literatura angolana e o nome do
Agualusa vem à baila, a lista de
adjetivos que se acumulam à sua
volta leva-me a concluir que de
facto há quem tenha medo dos
livros dele, não porque alguma

competência do Estado está à beira
da rutura. Além disso, deixou de
haver simpatia internacional porque
o regime deixou de dar dinheiro. A
única razão para apoiá-lo era o dinheiro que havia para fazer negócios
- e já não há. Com algum entendimento da oposição, seria possível
derrubá-lo.

Vai lançá-lo lá?
Até agora não tenho nenhum
convite. Já há bastante tempo que
não vou a Angola apresentar os
meus livros. Acho que o último
foi O Ano em que Zumbi Tomou o
Rio, uma edição angolana mesmo,
publicada pela Chá de Cachimbo.

São muitas as ‘vozes’ críticas
angolanas que têm surgido, nos
últimos anos, no campo das artes.
É uma outra Angola dentro de
Angola?
É. O pensamento artístico, mesmo aquele ainda sustentado pelo
regime, diverge. Há uma expressão do descontentamento popular
nessas manifestações culturais.
Em todo o caso, falamos de um
país onde a esmagadora maioria
não tem acesso a bens culturais
como o livro. Qual a sua expectativa em relação ao impacto
de A Sociedade dos Sonhadores
Involuntários em Angola?
Sei que o livro vai ter muito
poucos leitores em Angola. Terá
leitores entre os angolanos com
poder económico para viajar e
o adquirir. Tenho muita pena
que assim seja, evidentemente.
Quando um escritor publica um
livro, quer que ele seja lido e este
livro, em particular, gostaria
que fosse lido por muitos angolanos.

No lançamento, em Lisboa, Luaty
Beirão falou da importância de ter lido
o seu romance As Mulheres do Meu Pai
quando esteve na prisão. Encorajamno testemunhos como esse?
Claro. Para mim, tudo isso é
muito comovente e encorajador
porque sempre acreditei no poder
transformador e revolucionário
da literatura. É bom ver estes
livros na mão de jovens como o
Luaty e seus companheiros.
Em A Sociedade... a ação dos revús
é vista como um misto de coragem e de loucura. Estes jovens deram alguma ‘lição’ ao Presidente
e aos seus apoiantes?
Deram, sim. A melhor prova
disso é uma declaração recente do
Sindika Dokolo, marido da Isabel
dos Santos. Numa entrevista a um
jornal francês, ele diz que, embora não simpatize com as ideias do
Luaty (acusa-o de ser um “quase
anarquista”...), considera-o um
exemplo da coragem e da verticalidade do homem angolano. É um
reconhecimento que vem do outro
lado. A atitude destes jovens teve
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vez os tenham folheado, mas
sim pela fama de morder que os
precedem.
Isto tudo porque nosso assunto
favorito em Angola é política,
apesar de só o discutirmos nos
nossos quintais. Sim, somos uns
políticos de quintal. Sujeitos esplêndidos que vivem preocupados
com o futuro da nação, ao mesmo
tempo que suspiram de saudade sempre que se recordam dos
tempos dos kwanzas reajustados,
altura em que a felicidade era de
tal ordem inflacionada, que até
sonhar custava os olhos da cara.
Quando o assunto é política, não
perdemos uma oportunidade para
puxar de um transferidor e medir
o grau do nosso patriotismo. A
minha colega inquisidora é uma
dessas figuras, e não precisei de
muito para ver o filme. Depois
da advertência, os assuntos que
se seguiriam seriam o amor por
Angola e responsabilidade social
na Luanda dos nossos dias, e os
alvos principais, por falta de criatividade ou preguiça intelectual,
seriam José Eduardo Agualusa ou
Rafael Marques, que dos últimos
anos para cá tem se revezado
com autor do obrigatório Barroco
Tropical, na lista das vozes mais
incomodativas do sistema.
Ainda pensei em provocá-la, falando-lhe dos encontros
que realizamos naquele número
23, naquela sala de jantar que
desagua na cozinha. Um lugar
comunitário, quase público, de

o mérito de mostrar a importância da coragem, de tal forma que
os próprios apoiantes do regime
se sentiram, curiosamente, dignificados por esse gesto.

ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

J

José Eduardo Agualusa

“

Um escritor quando
incomoda está
simplesmente a
cumprir os desígnios a
que foi chamado”

encontro e conversa animada, que
tem a singela particularidade de
ser uma divisão da casa do escritor. Digo singela, porque há muito
que aquela cozinha nos pertence e
se nos fosse possível chegar até ela
sem termos que atravessar a casa,

pessoas, não apenas em Angola
mas em qualquer lugar do mundo
onde tudo lhes é retirado.

Como o explica?
Eram jovens sem apoio nenhum:
não tinham um partido, uma
estrutura, uma organização, ninguém por detrás deles. E o regime
sabia disso. Eram pessoas que
estavam a lutar apenas pelas suas
ideias, porque acreditavam que
Angola ficaria melhor num quadro
democrático. Esse gesto de grandeza devolveu dignidade e orgulho
em ser-se angolano. Até a essas
pessoas… Imagino que o dia-a-dia
dos apoiantes do regime não seja
fácil. Julgo que, pelo menos alguns
deles, devem ter consciência da sua
ignomínia, da sua indignidade, da
sua pequenez, e não deve ser fácil
conviver com isso.

O sonho é também alimento da
sua literatura. Neste livro, sonha
mesmo com a queda do atual
'regime' angolano . Como foi
escrever esse ‘final feliz’?
Foi libertador e muito divertido
também (risos). Através da literatura pode-se mudar a história. O caso de Angola é um bom
exemplo. O movimento nacionalista moderno, em Angola, nasceu
através da poesia. Começou por
movimentos culturais, que acabaram por se estruturar, ganhar
forma política e reivindicar a
independência do país. Tudo
começa nas décadas de 1940 e
1950, através da poesia. A poesia,
a literatura e o sonho - no fundo,
tudo é a mesma coisa - têm esse
poder revolucionário.

Vê Angola como uma Sociedade
de Sonhadores Involuntários?
Não sei. Tenho sempre dificuldade em generalizar, falar em
características deste ou daquele
povo. Pessoas são pessoas, antes
de mais. Sei é que quando se
vive num contexto de extrema
miséria e de grande desespero,
como o de Angola, as pessoas têm
de ser capazes de sonhar. Caso
contrário, não seriam capazes de
viver. O sonho é o alimento destas

A Lusofonia tem sido outra das
suas ‘causas’. Quais são, na sua
perspetiva, os grandes desafios
do mundo lusófono atualmente?
Os países de Língua Portuguesa
têm muita coisa em comum,
mas também vivem em
estágios muito diferentes de
desenvolvimento. A situação de
Portugal ou de Cabo Verde, por
exemplo, não tem nada a ver
com a de países como o Brasil,
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ou seja, se tivéssemos outro acesso que não pela porta principal,
estou certo que juntaríamos uma
frente revolucionária dos frequentadores assíduos e declararíamos independência. Faríamos
daquele pequeno oásis, no bairro
da Lapa, o primeiro e informal
centro cultural e gastronómico
dos amigos de Angola em Lisboa.
Mas a minha colega inquisidora de olhos esbulhados, naquele
voo Benguela – Luanda, fez-me
fazer outras contas para chegar
ao número 12. Na altura daquela
conversa, conhecia o escritor
José Eduardo Agualusa há 12
anos. Brindei-a com este número, mas ao dizê-lo, em voz alta,
soou-me estranho. Pareceu-me
pouco porque a sensação que me
dava é que conhecia o Agualusa,
no mínimo, desde 1997, quando
me veio parar às mãos o romance
Nação Crioula.
Se fosse hoje, as contas seriam
outras e dir-lhe-ia “ah, 14, o
mesmo número que os romances escritos pelo meu amigo!”,
convidando-a ainda a ler o
seu novíssimo e 14º romance,
A Sociedade dos Sonhadores
Involuntários. Um convite
sincero para esquecer o homem
e aproximar-se do escritor. Um
dos monstros da nossa língua.
E dir-lhe-ia mais, quiçá com o
mesmo sussurro com que me
brindou durante aquele voo - os
livros deste nosso bailundo não
mordem. J

Angola ou Timor Leste: são uma
espécie de oásis de democracia,
paz e de progresso até. A ideia
de Lusofonia, no seu conjunto,
depende naturalmente do bom
funcionamento de todos os países
envolvidos. A boa notícia é que,
pela primeira vez não existem
guerras ou conflitos ativos em
nenhum dos territórios de Língua
Portuguesa. Isso é extraordinário
e é já um grande passo em frente.
Como olha para a dinâmica cultural entre os países da CPLP?
A situação política de alguns países atrapalha muito. No entanto,
penso que, no plano da cultura, as próprias sociedade civis
têm sido capazes de encontrar
soluções e caminhos alternativos. E a verdade é que nunca
houve tanto trânsito de pessoas e
ideias e tantos projetos artísticos
comuns entre os países de Língua
Portuguesa como hoje. Há muita
coisa a acontecer. J
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Reis e rainhas no império do sonho
Mia Couto
(...) Há uns meses atrás comecei
a escrever uma história que andava à volta de um personagem histórico, o imperador Gungunhana
que governou durante duas
décadas o Império de Gaza, no sul
de Moçambique. Acontecia que eu
estava com dificuldades em encontrar um caminho para construir a narrativa. O tempo mais
feliz de um livro é a sua gestação
inicial quando ele ainda pode ser
todos os livros. A verdade é que
eu estava enleado com as tantas
histórias que cabiam na minha
história. E eu não sabia escolher. E
decidi ligar para o meu amigo José
Eduardo Agualusa com o intuito
de fazer queixa desse imperador
que resistia à convocatória da
invenção. (...)
Nesse telefonema descobri
algo muito curioso: o Agualusa
também estava a escrever um
romance histórico. O telefonema

fez nascer em mim duas imediatas invejas: primeiro, o Zé já ia
adiantado no texto. Na verdade,
fiquei com a impressão que enquanto falava comigo ele estava,
ao mesmo tempo, a escrever
num computador. De facto, ele
confessou, mais tarde, ter escrito
este livro de um fôlego que é uma
coisa rara que implica a convocação não de uma musa mas de um
museu de musas. Esse feito, como
bem sabemos, só está ao alcance
de um angolano. E a outra inveja
era a seguinte: a mim cabia-me
um imperador, atarracado e anafado. Ao Zé cabia-lhe uma Rainha
com todo o seu fascínio.
Desliguei o telefone antes que
ele me apresentasse a tal de Ginga
como uma “mulher lindíssima”.
Vou revelar aqui um segredo:
não há vez que o Zé não refira a
existência de uma mulher que
não seja da seguinte maneira:
“fulana de tal, por acaso, uma
mulher lindíssima”. A vantagem
de se ser amigo do Zé é a seguinte:

“

Há na sua escrita uma
paisagem que parece
ter sido feita apenas
para desfilar perante o
nosso olhar encantado
A narrativa dos
antigos nacionalistas
reduziu o passado a
um estereótipo que
serve para justificar
privilégios e legitimar
a ordem social vigente
Esta errância de cigano,
esta constante emigração
de si mesmo inscrevem-se
na sua escrita

uma mulher estará eternamente
segura de ser “lindíssima”; e um
homem viverá constantemente
cercado de beleza.
No decorrer de posteriores
telefonemas e cartas (e insisto em
chamar de “cartas” às mensagens
de email que troco com amigos),
no decorrer dessa correspondência assaltou-me um receio de
estarmos ambos a embarcar numa
viagem viciada. Havia aqui um
risco comum: nós lembrávamos
o passado por via de rituais de
grandeza imperial. Eu, pela mão
de um imperador; ele, pela mão
de uma Rainha. Nós herdamos
esses símbolos da permanência,
como se, para governar um passado inventado e novo, necessitássemos de quem realmente
governou o passado antigo.
O Agualusa soube de um modo
inteligente subverter esse risco
de nascer amarrado: a sua Rainha
é apenas um pretexto para ele
falar de outras coisas. Apenas na
aparência estamos viajando por

Alguns fragmentos do meu diário
Sábado, 14 de Agosto de 2010

Acordei muito cedo, por causa da diferença horária. A partir das oito horas
veio a Internet e pude consultar o meu
correio. Fui fazer ginástica às nove e
meia e quando retornei estava de novo
sem rede. Chato. Muito chato mesmo.
O JL pediu-me um texto de três mil ca
sobre o Ruy Duarte. Acho que tenho
alguma obrigação (e também tempo).
Vou tentar.

…

Projectos de livros:
1) Um romance sobre os últimos dias
do Jonas Savimbi.
2) Uma biografia do Ruy Duarte.
3) Um romance muito livremente
inspirado na figura do Ruy Duarte. Um
romance sobre alguém que nunca se
chega a cumprir inteiramente. Que
nunca se chega a integrar por inteiro
em lado nenhum. Um lobo solitário.
Um órfão do império, expressão, aliás,
que o ouvi utilizar. Alguém que está
condenado à mais absoluta solidão. Um
romance, afinal, sobre a solidão. Podia
ser uma história sobre dois amigos.
Um, que seria alguém como o Ruy, e
um outro que se salvaria, da solidão, da
angústia (e sobretudo de Angola) através do amor de uma mulher. Ou não
haverá dois amigos. Apenas o escritor
e duas vidas possíveis para ele. Uma
em que ele segue a mulher e a outra
em que se afasta dela e morre sozinho.
Durante todo o romance o escritor vai
anotando ideias para romances que
nunca escreverá.

17:47 – Comecei a escrever uma coisa
que talvez venha a ser um romance:
“Acordou muito cedo. Viu, através
das largas vidraças, passarem as aves.
Estranhas aves negras.
Sonhara com elas.
Era como se tivessem saltado do seu
sonho para o céu, lá fora, aquele papel
de seda azul-escuro, húmido, com um
bolor amargo crescendo nos cantos.
Agradou-lhe a ideia. Seria possível
sonhar aves e soltá-las depois na
imensidão do real?
Sentou-se na cama.
Podia escrever um conto, talvez
mesmo um romance breve, sobre um
homem, ou um grupo de homens,
adestrados na arte de lançar ao mundo
seres ou objectos criados em sonhos.
Sim, uma sociedade secreta de pessoas
que se reunissem para sonhar em
conjunto.”

Segunda-feira,
17 de Setembro de 2012

2:45 – Acordei agora com uma ideia
para um romance – ou que poderia
integrar o romance sobre os sonhos:
um jovem herero, que foi, na época
colonial, ajudante de uma arqueóloga
escocesa que percorria o deserto do
Namibe com uma enorme escada às
costas, para descobrir desenhos na
areia, continua a repetir isso, sozinho,
após a independência, e a partida da
arqueóloga. Ele anda à deriva sozinho
pelo deserto, carregando a escada
numa bicicleta, monta a escada e sobe

lá para cima. Isto surgiu-me em sonhos como resultado de eu ter visto há
muitos anos fotos de uma senhora que
no início do século XIX estudava os
geoglifos de Nazca subindo para uma
escada enorme no meio do deserto.
Tambem sonhei com uma lança, que
é lançada no norte do país e reaparece
no sul, por uma série de acasos.

…

Dormi mal por causa desse sonho, que
na altura me pareceu genial. Agora já
não parece tanto. Ainda assim é uma
imagem forte. Pode ser o princípio de
alguma coisa. Gosto da imagem.

Quinta-feira,
30 de Outubro de 2014

Quero ver se escrevo hoje a crónica
para a Rede Angola. Amanhã tenho de
tirar fotos para a entrevista à Revista
Caju (estou com certo receio do que
possa sair dali. Tenho a má experiência
da última grande entrevista que dei a
um jornal angolano).

…

Recomecei a reescrever o romance,
agora intitulado “A Sociedade dos
Sonhadores”, mas ainda não estou
certo de ter encontrado o caminho
certo. Falta-me, talvez, o essencial: a
convicção.

…

Podia escrever, para o Rede Angola,
sobre o novo presidente interino da
Zâmbia, que é branco, novidade que
está a causar certa estranheza no

mundo inteiro. Ou sobre a feieza dos
novos prédios em Luanda.

…

Sonhei com uma frase:
“Em toda a mulher há um princípio de
mundo.”

…

Voltei uma vez mais ao Mussulo com
o Pedro Hossi. Muito bom para arejar
a cabeça. Desta vez remei pelo menos
meia hora. Foi um bom exercício. Tirei
algumas boas fotos com o Iphone (ou
seja, não exactamente boas fotos, as
fotos do Iphone estão para as fotos
de uma máquina a sério, como um
texto pronto para notas de viagem).
Jantámos no apartamento do Sérgio
Santimano, o director da novela.
Voltou a falar na adaptação d’ “A Teoria
Geral do Esquecimento”, desta vez de
forma bastante mais vigorosa, e com
mais certezas. A ver vamos. Em todo o
caso a comida estava ótima e a conversa foi muitíssimo agradável.

Sábado, 16 de janeiro de 2016

Dia difícil. Este festival em Haia,
Winternachten, subordinado ao tema,
“Hello Darkness” era arriscado, com
propostas muito originais, mas acabou
por resultar bastante bem. No primeiro evento, sobre lugares onde me
esconderia, não estive mal, graças à
ajuda da escritora zimbabwana, Petina
Gappah, uma moça simpática e com
imensas afinidades com o meu próprio
universo.

tempos antigos. Este livro não
tem nada de recuo nostálgico.
Esta Rainha Ginga confirma,
ao inverso, que nada pode ser
tão recente como o passado. Ao
revisitar o antigamente, Agualusa
está sobretudo a desenterrar o
futuro, um futuro que envelheceu
antes de nascer.
Na verdade, desde o romance
A conjura que Agualusa caminha
por entre os muitos tempos do
Tempo. Este é o tema do Vendedor
de passados, da Estação das
Chuvas, do Barroco Tropical, e,
em grande parte, da Teoria geral
do esquecimento. A memória para
o Zé não serve para reconstituir,
mas para questionar o presente.
Ele mesmo escreveu o seguinte: “A memória é uma paisagem
vista da janela de um comboio em
movimento”. Isto é muito bonito,
tão bonito que se torna verdade.
Mesmo que não haja nem janela
nem comboio, o facto é que há
na sua escrita uma paisagem que
parece ter sido feita apenas para

…
Ocorreu-me um outro título possível
para o romance:
“A Solidão dos Sonhadores”

Quarta-feira,
2 de Março de 2016

Acordei às 4:30 da madrugada com
um sonho que acho (ou achava quando
acordei) que posso integrar no romance. Agora já não me parece nada óbvio:
“Em outubro de 1968 um submarino
soviético sofreu um qualquer acidente enquanto navegava no Oceano
Índico. A tripulação adormeceu. Os
primeiros a acordar foram os mais
velhos. O mascote do submarino, um
pequeno macaco chamado Peschkov,
nunca chegou a acordar. Acordaram
numa escuridão unânime. Os instrumentos de navegação, incluindo os
mais rústicos e confiáveis, como as
bússulas, haviam deixado de funcionar. O sonar, contudo, funcionava.
Emergiram e continuavam mergulhados na mais profunda escuridão.
O sonar indicava um tecto sobre eles.
Parecia terem emergido no interior
de uma imensa gruta. Alguém sugeriu que haviam emergido no interior
de um sonho. A sugestão parecia tão
louca quanto a primeira, de forma
que decidiram considerá-la. Um dos
marinheiros disse que se houvesse
orquídeas lá fora, então era a prova de
que haviam emergido dentro de um
sonho.”

Quinta-feira,
2 de Março de 2017

Eram 15 horas quando terminei o
romance. Sei que ainda tenho imenso
trabalho pela frente, mas estou muito
feliz. JOSÉ EDUARDO AGUALUSA
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desfilar perante o nosso olhar
encantado.
A pergunta pode ser esta:
porque razão os escritores de
Moçambique e Angola se lançam
hoje na busca dessa identidade
ilusória que é o passado? A primeira resposta é que talvez essa
seja uma busca não apenas dos
escritores de África, mas de todos
os escritores de todos os continentes. Um mesmo desamparo
nos percorre a todos nós, de todos
os cantos do mundo. Existimos
entre um passado falsificado e um
futuro cego em que não nos vemos. Nunca a humanidade viveu
tão abastecida de contemporaneidade. Mas nunca antes sentimos
tanto o presente como um tempo
que não nos pertence. Porque este
é um presente que não nos deixa
estar presentes.
Para além desse sentimento
que é universal, há algo que me
parece ser nosso, dos africanos
chamados de ”língua portuguesa”. É que estas nações olham
a sua história por uma janela
que não lhes pertence. A janela
do nosso comboio é um vidro
pintado. Nessa superfície baça se
maquilhou uma tela de uma única dimensão. É este quadro pobre
e empobrecedor que nos oferecem
como inevitável janela.
Nos nossos países, a narrativa nacionalista se anunciou com
a intenção de libertar a terra e os
homens. O cumprir dessa mis-

Mia e Agualusa Um percurso por vezes paralelo, na capa do JL 1085, de maio de 2012

são foi um ato de grande coragem. Mas a promessa de emancipação apenas se cumpriu pela
metade e acabou criando uma
visão muito simplista e redutora
de nós mesmos. A narrativa dos
antigos nacionalistas reduziu
o passado a um estereótipo que

serve para justificar privilégios e legitimar a ordem social
vigente. Esta narrativa cegou a
janela. Este discurso emparedou
a paisagem. Do lado de dentro
ficou um tempo falsificado. Do
lado de fora, ficaram passados
que insistem em nos bater à por-

ta. Muita da violência do nosso
presente resulta desta exclusão
de um tempo que é nosso e de
que somos excluídos.
Este livro faz prova, por via da
literatura, do quanto somos aquilo que já fomos. E nós fomos tantos, com tantas almas e nomes. É
este labor que tem ocupado o meu
amigo Agualusa: uma arqueologia às avessas para descobrir
vestígios do futuro no tempo que
acreditamos ser do passado. E
talvez aqui esteja a resposta à pergunta sobre a razão desta escrita
que busca no pretérito: andamos
à cata do passado porque nos falta
o futuro.
Disse há pouco que o momento
mais feliz do escritor é quando ele
ainda pode escolher a terra para
fazer a sua lavoura. Pois as nações
sentem falta de regressar a um
tempo em que ainda podiam ser
tudo. Por essas utopias teimamos
viajar, eu e o Agualusa. Mas nós
temos feito muita dessa viagem
mais mundana, deambulando
pela extensa geografia de países
e continentes. Viajar com o Zé
acarreta sempre uma dupla
deslocação. Porque o Zé tem um
habilidade especial de não ser
um único e exigir de si aquilo que
ele pede ao tempo: ser plural e
imprevisível.
Esta errância de cigano, esta
constante emigração de si mesmo inscrevem-se na sua escrita,
que não é sempre inquieta e

Pro g rama
Lisboa | Julho

Ciclo de Órgão

Orquestras
01 Teatro São Carlos | 21.30h
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Coro do Teatro Nacional de São Carlos
Nuno Côrte-Real direcção | Luis Lima Barreto, narração
Schumann | Nuno Côrte-Real

06 Biblioteca Nacional | 21.00h | 08 Palácio Nacional da Ajuda | 18.00h
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Reinaldo Guerreiro, direcção | Isabel Vaz,violoncelo
Braga Santos | Haydn | Mozart

07 Largo São Carlos | 21.00h
e Orquestra Sinfónica Portuguesa
08 Joana Carneiro direcção | Pedro Costa, piano
Ravel | Obras a anunciar

15 Palácio Nacional da Ajuda | 18.00h
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras
Nikolay Lalov, direcção | Viktoria Chichkova, violoncelo
Schönberg | Tchaikovsky | Mozart | Borodin

Estrutura financiada por:

4

imprevisível. Numa praça de
Recife, no bazar de Luanda ou
no aeroporto de Frankfurt, o Zé
exerce sempre a mesma arte que
é não estar em lado nenhum. É
este contrabandista de identidades que, nesta Rainha Ginga,
se converte num narrador que
é o Francisco José, missionário
e secretário da corte. Mas esse
Francisco José sofre da doença
do seu criador: ele não é um
só. E vai transitando entre fé e
descrença, entre obediência e
rebeldia.
Numa viagem de avião que
fizemos juntos entre a Sérvia e
Lisboa, a certa altura atravessamos uma zona de turbulência
intensa. Reparei com inveja que
o Zé não exibia nenhum sinal de
medo. Depois, constatei que não
se tratava de coragem de espécie
alguma: ele não dava conta que
estava dentro de um avião. Ele
estava inteiro nas histórias que
me contava no meio dos solavancos do avião, comigo a fazer
de conta que escutava para me
distrair do meu medo. A invenção de histórias para ele não é um
ofício. É um vício. Um vício que
nos vicia.
José Eduardo vive numa
permanente overdose de personagens. Nesta sua arrebatada
felicidade está também a sua
maior fragilidade: ele não tem
outra morada que não seja a da
ficção. J

3

08 Igreja de São Vicente de Fora | 17.00h
Andrés Cea Galán, órgão | Cinco Quadros de Murillo
O século XVII espanhol
16 Sé Patriarcal | 17.00h
Maurizio Salerno, órgão | De Bach a Bossi
21 Igreja dos Jerónimos | 21.00h
António Esteireiro, órgão | Armando Possante, barítono
Reger e Rheinberger
Palácio Nacional da Ajuda | 18.00h
10 Sonor Ensemble | Homenagem a Murillo
13 Orphenica Lyra | Musica en tiempos de Murillo
Palácio Foz | 18.00h
17 Mario Prisuelos, piano | Visiones místicas para piano
24 Daniel Cunha, piano | Napoleão e Granados

Cascais | Julho | 5º Festival Jovem
Centro Cultural de Cascais | 21.30h

28 Palácio Nacional de Belém | 19.00h
Russian String Orchestra | Misha Rachlevsky, direcção
Elgar | Shostakovich | Strauss | Tchaikovsky
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05
16
20
26

Artium Trio | Dvorak | Beethoven
Final do 19º Concurso de Interpretação do Estoril | 16h
Diogo Simões, piano | Mozart | Beethoven | Chopin | Ginastera
Trio da ESML | Pärt | Brahms | Chausson

Venda de bilhetes: www.ticketline.sapo.pt | www.bol.pt | www. festorilisbon.com | Espectáculos para maiores de 6 anos
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CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

Ao encontro de Sena e Casais Monteiro
Eis dois poetas que são uma
referência fundamental da nossa
poesia contemporânea. Eles foram
há pouco tempo objeto de uma
abordagem que deve merecer a
nossa melhor atenção. Num livro
de cerca de 450 páginas intitulado
Adolfo Casais Monteiro e a doutrina
estética da Presença, Fernando de
Castro Branco aborda desenvolvidamente, na sua primeira parte, as
grandes linhas em que se desenvolve a ação literária da revista
Presença, caracterizando-a, muito
justamente, como um modernismo
romanticamente muito marcado,
onde a influência de tal tradição
romântica foi renovada sobretudo
pela influência dos autores franceses dos anos novecentistas de
20 e 30 que se reuniam na célebre
revista Nouvelle Révue Française
e por dois filósofos, Bergson e o
italiano Benedetto Croce, que por
essa altura tiveram uma assinalável
influência no nosso meio intelectual.
Diga-se desde já que uma das
características da poesia ou da
ficção presencistas consistiu no
modo como nelas se valorizava
a subjetividade, a autenticidade.
Note-se, no entanto, que o pendor
subjetivista que a partir dos anos
70 passou a marcar alguma da nos-

Jorge de Sena e Adolfo Casais Monteiro Dois poetas que são uma referência
fundamental da nossa poesia contemporânea

sa poesia, a partir de uma deriva
pós-modernista, nada tem a ver
com o subjetivismo de pendor
intimista e, ao mesmo tempo, ético
dos teorizadores presencistas. Ora
essa “confluência estética e ética”
será justa e detidamente abordada
num dos capítulos deste livro de
Castro Branco.
A segunda parte, a qual corresponde na sua extensão a cerca de
dois terços do livro, trata monograficamente da criação literária
e da doutrina estética de Adolfo
Casais Monteiro (ACM), sendo,

sem dúvida, uma abordagem de
referência relativamente a este
autor. ACM acabou por afastar-se,
se atendermos ao modo como ele
entendeu a criação literária, das
conceções que foram defendidas por José Régio e João Gaspar
Simões. Foi sempre muito significativa a atenção que prestou a Fernando Pessoa – onde
o Modernismo se encontra, por
vezes, ligado a influências vindas
das vanguardas – e não podemos
esquecer que duas cartas do autor
do poema “Autopsicografia”, em

que se diz que “ o poeta é um
fingidor”, foram dirigidas a ACM e
nelas se refere desenvolvidamente
a questão da heteronímia.
O criador de Campos, Caeiro
e Reis afirma, então, que os
heterónimos são “sub-personalidades de Fernando Pessoa ele
mesmo”, aludindo circunstanciadamente à sua génese. Este
afastamento do eu – o lugar de
uma autenticidade expressiva que
levava os presencistas a porem em
questão o tal “fingimento” – conseguiu-o Casais Monteiro por uma
outra via que não foi a criação de
múltiplos heterónimos. Se não
vejamos… Castro Branco chama
a atenção para a circunstância
de emACM se fazerem sentir
estas três direções: “a adesão a
uma linha relativamente pura
do Modernismo, a compreensão
pela ação neorrealista e pela lição
surrealista”.
Com efeito, os neorrealistas
sempre criticaram a poesia da
Presença pela sua fixação num
subjetivismo que eles combatiam a favor de uma outra poesia
que teria um caráter social; por
sua vez, os surrealistas propunham, seguindo uma opção de
vanguarda, um aprofundamento
num imaginário mais ou menos

inconsciente, onde um eu mais
ou menos vigilante estaria em
crise. Atento a estas duas direções, e sem se fixar completamente em nenhuma delas, ACM
procurou conciliá-las com o seu
“individualismo radical”, como
nota Castro Branco, quer pelo
“seu impulso solidário rumo ao
Outro, à consciência histórica”
que os neo-realistas defendiam,
quer pelo modo como está atento
ao que no Surrealismo era uma
proposta de vanguarda. Assim,
conclui-se que “mais uma vez
Casais Monteiro é sensível a outras
ideias sobre arte e literatura fora, e
ao arrepio, da linha presencista”,
aproximando-se do Modernismo
– cuja referência era a geração

inofensiva e infantil através
de um universo feito de traços

decididos e cores fortes, que
contrastam com o surrealismo
onírico. Mas as aparências
iludem, e, de modo quase
orgânico, para além de um tom
de descoberta permanente,
vão surgindo elementos
estranhos, misteriosos, sexuais,
escatológicos, violentos. Com
o branco da personagem a
assumir-se, não enquanto
pureza ou inocência, mas
como algo a ser contaminado
pelas influências que encontra
no caminho. A viagem de
Samuel através das páginas
transforma-se pois numa
estranha meditação sem
palavras, contada apenas
em desenhos. Se os temas e
soluções de Musturi evocam
inapelavelmente o norteamericano Jim Woodring (n.
1952), e o seu “Frank” em
particular, limitá-los a essa
comparação é também injusto.
No seu trabalho há ainda o
recurso regular a elementos
que evocam a história da
banda desenhada e cinema de
animação. Na verdade, a um

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

Cânones
A edição de banda desenhada
tem vivido alguma pujança,
marcada pelas constantes
coleções com jornais, cuja
regularidade aparentemente
prova a existência de um
mercado até há pouco
insuspeito, e focado em
diferentes tipos de estilos
narrativos. Mas é preciso
também (ou sobretudo)
destacar trabalhos editoriais
muito relevantes pela
diferença que aportam. É
o caso da Mmmmnnnrrrg/
ChiliComCarne, e da sua
aposta em autores como o

finlandês Tommi Musturi,
como na excelente edição de
“Simplesmente Samuel”. Claro
que se há coisa que esta editora
procura não é, certamente, ser
consensual; e muitos leitores
abordarão o estilo caricatural/
simbólico das coloridas BDs
mudas de Musturi como uma
perda de tempo, porque “não
há história, não se passa nada”.
E é pena.
Em “Simplesmente
Samuel” de facto não existe
bem um argumento, antes
conceitos que definem os
deambulares de uma estranha

personagem desenhada
de forma aparentemente

› Fernando de Castro Branco,
ADOLFO CASAIS
MONTEIRO E A
DOUTRINA ESTÉTICA
DA PRESENÇA,

Ed. Cosmorama, 464 pp., .

› Fernando J. B. Martinho,

JORGE DE SENA “AQUI
NO MEIO DE NÓS”,

Ed. Colibri, 114 pp.,
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do Orpheu --, sem que se tenha
obviamente tornado dele um mero
epígono. Este é uma das questões
que, ao lado de outras suscitadas
pela obra de ACM, é dado o devido
relevo nesta obra que Fernando
de Castro Branco publicou e que
conduz, sem dúvida, a um melhor
conhecimento do nosso Segundo
Modernismo.
O caso de Jorge de Sena – que
manteve com Casais Monteiro uma
relação literária onde há significativas afinidades – é também a de
um criador cuja criação se conjuga
com a reflexão e a atividade crítica.
Focando sobretudo a sua poesia,
Fernando J. B. Martinho (FJBM)
reuniu num livro intitulado Jorge
de Sena aqui no meio de nós um
conjunto de nove textos que
representam não só um excelente
contributo para conhecer o autor
em questão mas também algumas direções convergentes ou
divergentes que caracterizam a
nossa poesia a partir do chamado
Segundo Modernismo, o qual se
reporta, como se sabe, à geração
presencista. FJBM começa por
considerar o modo como Sena
principia a afirmar a partir da
publicação dos Cadernos de Poesia
ou, mais precisamente, quando em
1942 publica sob a égide dos ditos
Cadernos o seu primeiro livro,
Perseguição. Depois a sua abordagem alarga-se aos outros livros de
poesia, demorando-se em especial
num deles, Visão Perpétua.
Outro aspeto da obra poética de Sena que se estuda é o
modo como ela se cruza com a de
outros poetas, como é o caso, na
sua geração, de Sophia de Mello
Breyner Andresen, ao considerar-se a sequência “Em Creta com o
Minotauro”, sendo esta avaliada
pelo autor como “um exemplo

magistral das suas qualidades de
grande fabbro no domínio das
formas poéticas”. Em alguns dos
outros estudos reunidos revela-se
a opção por uma justa perspetiva
intertextual, considerando-se
tais cruzamentos em poetas de
gerações mais novas, como Luís
Filipe Castro Mendes ou Ana Luísa
Amaral. Assim tem o mérito de
pôr “em evidência, através do
cruzamento de diversas vozes, a
infinidade de elos da cadeia que
constitui a tradição literária”.
Mas logo nos adverte para a circunstância daqueles elos poderem
ser entendidos como sucessões de
natureza periodológica, o que no
caso de Sena seria insustentável,
como já foi aventado, ao considerar-se a sua possível abertura para
as futuras movimentações que
iam dar ao Pós-Modernismo. Tal
interpretação – e por boas razões
– merecerá as maiores reservas
por parte de FJBM. Com efeito
admite que o poeta abriu “caminhos determinantes para muitos
dos poetas revelados a partir dos
anos 70”, que correspondem ao
aparecimento daquelas movimentações. Mas a referência que se
faz sentir na obra da Sena é com o
Modernismo que tem a ver, o que,
aliás, não deixa de se revelar, como
ocorre em Casais Monteiro, no seu
interesse em abordar criticamente
a obra do poeta dos heterónimos.
Tudo isto quer dizer que neste
livro de Fernando J. B. Martinho
podemos encontrar bem sugestivas
e pertinentes aberturas não só para
o conhecimento da obra poética
de Jorge de Sena mas também para
uma abordagem do modo como ela
se reporta a várias movimentações
da nossa poesia contemporânea,
desde a Vanguarda até à pós-modernidade.J

certo ponto o branco de Samuel
assume-se (via a presença de
um sósia do cão Milu) como
semelhante à inexpressividade
de Tintin, corpo branco onde
os leitores se podem projetar a
si mesmos. Noutras situações
a atividade construtora da
personagem evoca Chris Ware.
Mas nos momentos mais
interessantes de “Simplesmente
Samuel” é mesmo a própria

iconografia da BD que é
questionada, como no
“nascimento” da personagem,
visto na perspetiva temporal
inversa. Ou na forma como a
relação espaço-tempo entre
desenhos perde a lógica que
faz parte das regras da BD, e
onde se notam afinidades com
o trabalho de Fred ou MarcAntoine Mathieu. Ou ainda
na plasticidade do cenário,
que tanto pode submeter o
protagonista, como submeter-se
à sua vontade. Por último, e de
modo ainda mais interessante,
numa sequência que deveria ser
ensurdecedora de acordo com
os cânones da linguagem, mas
na qual não se “vislumbra” um
único ruído. Claro que se nota
por vezes também um gosto de
Musturi pela provocação, ou em
desenhar cenários ou situações
cuja justificação parece ser
um estrondoso “porque sim”.
Mas há inúmeras descobertas
a fazer neste belo livro, onde
se passa muita coisa. Só não se
passa exatamente como noutras
circunstâncias. J

› Conceitos e desenhos
narrativos de Tommi Musturi.
SIMPLESMENTE
SAMUEL.
Mmmnnnrrrg. 160 pp., 20 Euros.
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OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

Cristina Carvalho
O Livro da infelicidade

C

om exceção de LuscoFusco (2012), Nocturno: O
Romance de Chopin (2012) e
O Olhar e a Alma. Romance
de Modigliani (2015), os
contos e romances de
Cristina Carvalho (CC)
têm sido substancialmente atravessados pelo tema
clássico da inferioridade social da mulher bem
como de uma correspondente revolta feminina.
Como já escrevemos aqui no JL, CCo não é uma
escritora feminista, mas uma escritora onde o
universo feminino (sensibilidade, estatuto social,
casamento…) ganha uma posição relevante.
Rebeldia, ora publicado, prolonga este tema na
sua obra, por via da exploração a par e passo da
vida de Leninha, personagem principal. Com
efeito, de esperança em esperança até à derrota
final, poderia constituir-se como a frase-resumo
do romance.
Retrato feminino de um tempo histórico (o
longo período do Estado Novo), no qual a mulher
era educada para se tornar em exclusivo boa Mãe,
boa Esposa e boa Cristã, Leninha, casada, a viver
em Paço d’Arcos, alegre com o filho, sente-se no
entanto existencialmente reprimida e ambiciona
fugir do marido. Este, com presumíveis longas
ausências de casa (a narradora afirma-o, p. 19);
depois desmente-o,(p. 25), não tem trabalho
definido em Lisboa, ainda que, enigmaticamente, possua abundante dinheiro. Ao longo da sua
vida, Leninha cumpriu os preceitos morais do
que devia ser uma boa filha e, mais tarde, uma
boa esposa e uma boa mãe. Tanto mais os cumpre
quanto mais se sente oprimida, incapaz de se
realizar e de atingir um mínimo de felicidade.
Filha dos donos da Pensão Popular das Termas
da Curia, não se satisfaz a servir os almoços
e jantares de leitão aos hóspedes (pp. 30/32;
pensionistas classificados como “cavalheiros e
mastronças”, p. 53) e, no final da escola secundária, convence os pais a deixarem-na partir
para Lisboa, em 1957, para frequentar o curso de
Medicina. Aloja-se na Ajuda, em casa da madrinha Elisabete, costureira de bairro, cujo filho,
sofrendo de um atraso mental, lhe cobiça o corpo
(p. 43). A carta a anunciar a morte do pai, a limitação e a opressão da vida em casa da madrinha
e o recente conhecimento de um funcionário dos
CTT, Luís Filipe, concorrem para que Leninha fuja
de casa para viver com este. Segunda fuga na sua
vida, a primeira da Curia para Lisboa, simulando
que iria estudar Medicina; a segunda, a fuga da
Ajuda para se casar com Luís Filipe. Bem pode
Leninha escrever: “O que é que eu posso fazer se
nasci assim, rebelde?” (p. 53), frase que, de certo
modo, dá título ao romance. Rebeldia que nasce
tanto da repressão das pulsões instintivas femininas, da sufocação do corpo, como da atmosfera
social proibitiva segundo o triplo lema moral que
define uma mulher (boa Mãe, Esposa e Cristã).
Na segunda fuga, e dando libertação a pulsões

Cristina Carvalho

sexuais reprimidas, Leninha passa uma noite
numa “tasca” da Ajuda cujos quartos servem de
acolhimento de prostitutas.
Casada com Luís Filipe, Leninha sofre do
“tédio” (p. 73) de se ter tornado em esposa e mãe.
Porém, não consegue resistir à sua “rebeldia” e
prepara nova fuga, agora com o filho pequeno.
Mas regressa a casa. O tédio e a “solidão” (p. 92)
continuam: “a infelicidade no seu máximo ponto” (p. 104). Finalmente, foge mesmo, passa uma
noite fora de casa, no carro, acompanhado de um
homem solitário que acabara de conhecer. Como
findará Rebeldia? O que aconteceu a Leninha após
a sua terceira fuga? Qual a reacção de Luís Filipe?
A autora provoca uma ruptura na cronologia e
responde às naturais interrogações do leitor com
o derradeiro capítulo, “Remates finais”.
Com Rebeldia, Cristina Carvalho afirma-se,
com Inês Pedrosa, com Maria Teresa Horta, como
uma das escritoras portuguesas mais solidamente
comprometidas com o universo feminino, menos
no sentido político e militante e mais no sentido
de resgate de um património de sensações e sentimentos próprio das mulheres, ou seja, no sentido vinculado nos livros teóricos de Isabel Allegro
de Magalhães, nomeadamente em O tempo das
mulheres. A dimensão temporal na escrita feminina
contemporânea (1987) e O sexo dos textos e outras
leituras (1995). J

› Cristina Carvalho

REBELDIA

Planeta, 120 pp., 14,90 euros.
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Uma coleção, quatro livros, quatro poetas

› José Tolentino Mendonça,

TEORIA DA FRONTEIRA

80 pp., 12,20 euros

› Golgona Anghel,
José Tolentino Mendonça

Golgona Anghel

Luís Quintais

Ana Luísa Amaral

NADAR NA PISCINA
DOS PEQUENOS

72 pp., 12,20 euros

A Assírio & Alvim continua a ampliar e
enriquecer a sua coleção “Poesia inédita
portuguesa”, chegando ao 158º volume com
este Teoria da Fronteira, de José Tolentino
Mendonça, acabado de publicar. Mas quase
em simultâneo saíram também Nadar na
piscina dos pequenos, de Golgona Anghel, A
noite imóvel, de Luís Quintais, e What's in

FICÇÃO

A memória
de um pai
“Amanhã, assim
que fizer dia, irei
visitar a tua campa, pai. Disseramme que entre as
suas fendas a erva
cresce bravia
e que sobre ela
nunca brilham flores apanhadas de fresco. Ninguém te visita.”: assim começa a evocação
do pai que a criança perdeu e
a quem se dirige na primeira pessoa, um pai que todos
achavam “esquisito” e a quem
ela nunca achou “nada de estranho”. É o começo de O Sul,
seguido de Bene, a obra com
que, em 1985, a escritora espanhola Adelaide García Morales
(nascida em Badajoz, em 1945,
e falecida em 2014) começava a
sua carreira literária. Um livro
em que se revelava, desde logo
a singularidade e a sensibilidade tocante da sua escrita
e do seu universo, que havia
de confirmar-se, no livro seguinte, o premiado O Silêncio
das Sereias, a que acrescentaria os romances La Lógica del
Vampiro ou La Tía Águeda. O
Sul, agora em português, numa
tradução de Hélia Correia,
passou ao cinema pela mão do
realizador Victor Erice.

› Adelaida García Morales

O SUL, SEGUIDO DE BENE

Relógio D’Água, 114 pp, 14 euros

a name, de Ana Luísa Amaral - após a Obra
Breve, de Fiama Hasse Pais Brandão, sobre
a qual aqui escreveu já, na anterior edição,
António Carlos Cortez.
Sem prejuízo de voltarmos àqueles
livros, de poetas que são dos mais valorizados pela crítica, pelo menos das suas
gerações, assinalamos a sua saída, trans-

A dança
continua
É uma das mais poderosas escritoras contemporâneas e no romance
Swing Time mostra mais
uma vez o fôlego da
sua narrativa. Tratase da história de duas
jovens mestiças que
perseguem um mesmo sonho, dançar.
Só uma será dançarina e seguirão na
vida separadas. Porém, nos passos
da dança, ao som da música africana
e do mover do corpo, de Londres à
África Ocidental, são as raízes de uma
cultura que se cruzam e também da
discriminação e da desigualdade que
marca essa geografia. Uma dança que
continua, da ancestralidade à atual
situação que se vive ou de onde se foge
para procurar sobreviver. Nascida em
1975, Zadie Smith estreou-se em 2000,
com Dentes Brancos, a que se seguiram,
entre outros, O Homem dos Autógrafos
e Uma Questão de Beleza.

› Zadie Smith

SWING TIME

D. Quixote, 458 pp, 20,90 euros

No Biafra

O Biafra ficou irremediavelmente
colado à fome, tal o poder das imagens
que correram o mundo e fizeram muitas
primeiras páginas de crianças famintas,
esqueléticas e de barrigas inchadas, tal
a violência da guerra de que a região foi
palco nos anos 70. E é no Biafra que a
escritora nigeriana Chimamanda Ngozi
Adichie faz correr o seu romance Meio
Sol Amarelo. Uma longa narrativa tecida

› Luís Quintais,

A NOITE IMÓVEL

184 pp., 14,40 euros

› Ana Luísa Amaral,

WHAT’S IN A NAME
pp., 12,20 euros - todos ed. Assírio & Alvim

em torno de cinco personagens e das questões
da identidade, da família,
da nação, do amor ou da
traição, equacionando o
passado e um presente
dilacerado pelo eclodir
da guerra. Uma das vozes
mais estimulantes da literatura africana
atual, feminista e ativista dos direitos
das mulheres africanas, Chimamanda,
que reparte a sua vivência entre a Nigéria
e os Estados Unidos, publicou antes, por
exemplo, o romance A Cor do Hibisco e o
ensaio Todos Devemos ser Feministas.

› Chimamanda Ngozi Adichie
MEIO SOL AMARELO

D. Quixote, 714 pp, 17,50 euros

Sena, Cláudio,
ALC – reedições
São três reedições de
três escritores de três
gerações separadas entre
si por cerca de três décadas... E as três justificam
que aqui as assinalemos.
Por ordem cronológica
dos autores. De Jorge
de Sena (1919), Sinais
de Fogo, o seu único
romance, publicado só
em 1979, no ano seguinte
à sua morte, no qual ele
longamente trabalhou
e não tinha ainda como
concluído - mas, não
obstante, é um livro muito relevante na obra do
autor e na nossa ficção da
segunda metade do século XX. De Mário Claúdio

J

crevendo um fragmento do poema que
Golgona escolheu para destacar na contracapa: “Encontrámos as partes,/ mas ainda
não o conjunto./ Falta-nos esta última
força./ Falta-nos a esperança/ como uma
espuma branca que nos proteja e nos una./
Procuramos esse sustento salutar:/ conviver,/ perseguidos por uma espécie de incontinência verbal.” A escolha, para o mesmo fim, de Quintais (ou da editora), foi esta:
“O tempo para, como se a música/ dilacerasse as cordas da história,/ e o anjo, o anjo
necessário/ batesse asas depois da noite
imóvel.” E a de Ana Luísa Amaral: "Ondas
gravitacionais: registos" - "Explodiram pelo
espaço em rota para lá/ da imaginação. Não
se sabe se Deus/ neste processo de fenda de
universos// E as palavras hesitam-se,/ paradas.// Não se ouviu nada, nada foi visto/
claramente visto, mas é o que se chama/
nesta língua de nós/ criada e aprendida/ em
formato de azul: registo."
Enfim, a de José Tolentino Mendonça:
"Mãos vazias" - "Mãos vazias são salva-vidas
para tempos difíceis/ uma afeição a salvo dos
especuladores/ o seu vazio é uma pedra/ e se
observares bem ela flutua// as mãos vazias
são selvagens na sua beleza/ duras mesmo
se vulneráveis/ são o esconderijo ideal para
guardares relâmpagos/ e verdades ferozmente concisas// as mãos vazias esperam não
o fim mas a fresta/ alagadas na ferrugem/
e preferem enlouquecer a acreditar/ que a
realidade é só aquilo que se vê". J

(1941), Peregrinação de Barnabé das
Índias, saído em 1998, história de “um
jovem grumete, natural das cercanias
de Lamego”, que integra a tripulação
de Vasco da Gama e é “portador de um
segredo”. De Alexandra Lucas Coelho
(1967), E a noite roda, que foi o romance de estreia da jornalista que como tal
esteve em vários dos ‘cenários’ desta
obra (incluindo Jerusalém), a que foi
atribuído o Grande Prémio Romance e
Novela 2012, da Associação Portuguesa
de Escritores.

› Jorge de Sena,

SINAIS DE FOGO,
Livros do Brasil, 630 pp., 11 euros

› Mário Claúdio (1941),

que anteriormente
havia traduzido Poemas
e Prosas, de Kavafis,
na mesma editora, a
Relógio d’Água.
A anteceder os
Poemas Selecionados,
um ensaio de Yorgos Seferis, Tudo
Cheio de Deuses, que os organizadores
julgaram poder servir de introdução, na
medida em que esclarece a relação que
o poeta grego “entendia ser existente
entre dois mundos distintos, o helénico
da antiguidade e o de hoje. Ambos
contudo na mesma paisagem (um dos
centros da sua escrita) ”.

› Poemas Escolhidos

YORGOS SEFERIS

PEREGRINAÇÃO DE
BARNABÉ DAS ÍNDIAS,

Relógio d’Água, 176 pp, 16 euros

224 pp., 15,90 euros

Píndaro

› Alexandra Lucas Coelho,

E A NOITE RODA,

Companhia das Letras, 240 pp., 15,90 euros

POESIA

Yorgos Seferis

Um dos mais importantes poetas
gregos do séc. XX, a par de Kavafis,
Yorgos Seferis, nascido em 1900,
em Esmirna, e falecido em 1971, em
Atenas, prémio Nobel da Literatura
em 1963, “diplomata densamente envolvido na história política
do seu país”, é agora celebrado
em português numa antologia de
Poemas Escolhidos, com tradução
e organização do também poeta e
ensaísta Joaquim Manuel Magalhães
e de Nikos Pratsinis. Uma parceria

Eram dedicadas
aos vencedores das
Olimpíadas, a primeira
a Hirão de Siracusa,
vencedor na corrida
de cavalos, 476 AC:
“Sem dúvida o melhor
de tudo é a água/ Mas
o ouro, que imita o fogo a arder/ na
noite,/ distingue-se em excelência
de todas as outras riquezas/ E se tu,
coração meu, desejas/ Cantar em
competições/ não procures outra
estrela/ mais quente do que o sol/ que
brilhe na solidão dos céus/ nem digas
que há competições mais poderosas
que as Olimpíadas/ É de lá que é lançado o glorioso hino/ que atravessa
os melhores poetas, insuflando-lhes
perícia/ para que possam celebrar
em voz alta /o filho de Crono/ ao
chegarem à rica e abençoada morada
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Mariana Enriquez
Contos contra a indiferença

Mário Cesariny

Cesariny e Pessoa
“Tanto Pessoa já enjoa” foi uma
rima que ficou no ouvido e que
afere o modo como um certo boom
pessoano, nos anos 80, resultante
da edição sistemática, do trabalho
aturado de decifração e organização,
da redescoberta da arca do poeta, parecia enfadar mais do que despertar
para o conhecimento global e plural
de Pessoa e dos seus heterónimos.
Em Mário Cesariny e o Virgem Negra
(ou A Morte do Autor e o Nascimento
do Ator), Fernando Cabral Martins
(FCM), prof. da Universidade Nova
de Lisboa, ensaísta, investigador do
modernismo e um dos que integrou a equipa, dirigida por Teresa
Rita-Lopes, que esmiuçou o universo
pessoano, recorda justamente um artigo de Mário de Carvalho, publicado
em 1985, intitulado “Tanto Pessoa já
enjoa”. “Há por aí um festival à volta
de Pessoa, um alarido tremendo a
envolver Pessoa – o qual, a nosso ver,
é um grande pretexto para justificar
o total desinteresse que existe pelo
conjunto dos poetas vivos”. Vasco
Graça-Moura, por sua vez, declarava, em 1998, numa entrevista,
que Pessoa o irritava sobretudo pela
“liturgia, pelo exercício sacralizante
em volta da sua figura”.
E se nem sempre se separa Pessoa
da “pessoanofilia”, como sublinha
o ensaísta e investigador, a verdade
é que a receção do génio pessoano
também não foi unânime na exaltação. O poeta brasileiro João Cabral de
Melo Neto afirmava, numa entrevista
à Folha de São Paulo, que o “mal”
que Pessoa tinha feito à literatura era
“imenso”: “aquela coisa inspirada,
caudalosa, criou uma legião de poetastros, que acreditam na inspiração
metafísica”. E outro poeta, o norte-americano Allen Ginsberg escrevia,
em 1984, uma ode que desferia uma

de Hirão”. Ao todo são 14 as odes
agora traduzidas por António Castro
Caeiro, prof. da Universidade Nova
de Lisboa, um trabalho cujo principal
propósito é “dar Píndaro a ler, da
forma mais direta possível, ao leitor

“violenta diatribe” contra Pessoa,
como refere FCM, citando José
Blanco, em Fernando Pessoa, Nem
Tudo são Rosas. Ou ainda o próprio
Teixeira de Pascoaes que, numa
entrevista em 1950, adiantava que
Pessoa era um talento como crítico
e ironista, mas simplesmente “não
era poeta”: “A Tabacaria não passa de
uma brincadeira. Que poesia há ali?
Não há nenhuma, como não há nada,
nem sequer cigarros”.
No ensaio que abre a sua obra,
Depois do Modernismo, a edição de
Pessoa sociologicamente considerada, FCM traça assim o panorama
das edições e da receção de Pessoa,
para se centrar na obra de Mário
Cesariny, O Virgem Negra, publicado
em 1989 e republicada, com emendas
e acrescentos, em 1996, que em seu
entender “torna-se o elaborado
grito de toda uma literatura, natural
e estrangeira, que se vê incapaz
de assistir impávida à intervenção
constante no mundo dos vivos de um
poeta morto”. Mas é também, mais
uma vez, a “celebração do génio com
a mais monstruosa das presenças”.
Cesariny parte, de resto, segundo o
autor, de uma leitura “apaixonada”
para chegar a uma “recusa radical”,
na primeira edição de O Virgem
Negra. Uma recusa que, no entanto,
talvez seja apenas da “institucionalização de Orpheu”. Cabral Martins
reflete ainda no seu livro sobre “O
Acontecimento Surrealista”, focando
autores como José Saramago, Jorge
de Sena, Sophia e Herberto Helder.

› Fernando Cabral
Martins
MÁRIO CESARINY
E O VIRGEM NEGRA
Sistema Solar, 154 pp,
14 euros

português”. Prefácio de Maria José
Martín Velasco.

› Píndaro

ODES OLÍMPICAS

Abysmo, 74 pp, 10,80 euros

Mariana Enriquez Contos de terror na Buenos Aires de hoje

Tornou-se um fenómeno literário
na Argentina quando lançou o seu
primeiro romance - Bajar es lo
Peor (1994) - com apenas 22 anos.
Só dez anos depois veio o segundo
(Como Desaparecer Completamente)
e, com ele, uma certeza: o primeiro
livro não fora um delírio juvenil,
Mariana Enriquez queria mesmo
dedicar-se à literatura. Jornalista
e atual diretora do suplemento
cultural Radar do jornal Pagina 12,
publicou ainda o volume de contos
Los Peligros de Fumar en la Cama,
a novela Los Chicos que Vuelven, e
a biografia da escritora argentina
Silvina Ocampo, grande amiga
de Jorge Luís Borges, La hermana
menor. De passagem por Lisboa,
falou com o JL sobre As Coisas Que
Perdemos no Fogo, o livro de contos
que marca a sua estreia literária em
Portugal.
Jornal de Letras: Qual o ‘fio’ que
une estes 12 contos?
Mariana Enriquez: Em primeiro
lugar, todas os narradores são
mulheres. Escrevi estes contos ao
longo de vários anos, enquanto
escrevia outras coisas, e fui-me
apercebendo de que muitos tinham
narradoras e repetiam certos
temas: questões sociais, como a
violência contra as mulheres, ou
questões relacionadas com o corpo
feminino, mas não só. Todos eles
têm também uma dimensão política e de terror.
É um livro que retrata, com alguma
crueza, situações de pobreza,
desigualdade social, violência. É o
seu olhar sobre a Buenos Aires de
hoje?
Sim. Buenos Aires é uma cidade

muito grande, onde durante o dia
chegam a estar 15 milhões de pessoas, e é profundamente desigual.
Tem lugares muito ricos e charmosos e bairros onde vivem os mais
marginais do país. Esses contrastes
fazem com que seja uma cidade
muito dura. Se circularmos pelos
lugares mais turísticos, provavelmente não encontramos a Buenos
Aires de que falo, mas esse outro
lado está muito presente. Infiltrase no dia-a-dia. E existe uma espécie de indiferença, muitas pessoas
decidem viver no seu mundo e não
ver esse lado.
São contos contra a indiferença?
São. A América Latina é a região
mais desigual do mundo. Para se
sobreviver num lugar assim, não se
pode viver em constante empatia
pelo outro. Aprende-se a ser indiferente. Faz parte da aprendizagem
da crueldade de um sistema económico que deixa pessoas à margem.
E isso parece-me, a mim, uma
história de terror. Por isso, escrever sobre essa realidade e chegar ao
género do terror não me parece um
grande salto: é quase uma consequência da realidade sobre a qual
escrevo.
Esse terror é alimentado por todo
um universo de religiosidade
popular, santos, mitos e
superstições que fazem parte da
cultura argentina. Cresceu com
esse imaginário?
Nasci e cresci em Buenos Aires,
que é uma cidade maioritariamente católica mas muito laica. Esse
imaginário veio por influência da
minha avó, que era do norte da
Argentina, junto da fronteira com

o Brasil e o Paraguai, onde essa
religiosidade popular está muito
presente. Tal como muitas outras
pessoas, ela migrou para a capital
à procura de melhores condições
de vida. Então, embora seja uma
cidade muito europeia, laica, etc.,
nota-se a presença dessa religiosidade, que resulta da migração de
pessoas pobres das províncias. Se
soubermos reparar nisso, claro.
O que a levou a convocar esse
universo para a sua literatura?
Poder explorá-lo dentro do género
do terror e do fantástico. Na tradição da literatura europeia, e também na norte-americana há muitas
histórias de monstros e de fantasmas que vêm da cultura popular.
Na Argentina, isso não aconteceu:
as lendas e os mitos populares
não entraram na literatura. Penso
que por uma questão de classe.
A classe social que escrevia tinha
um pensamento muito racional,
científico, e desprezava todo esse
universo popular. Por isso, quis
também incorporar estes ‘monstros’ da nossa cultura para escrever
um terror local - argentino - e, por
extensão, latino-americano. J
CAROLINA FREITAS

› Mariana
Enriquez
AS COISAS
QUE
PERDEMOS
NO FOGO
Quetzal, 208 pp,
16,60 euros
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Verão na Gulbenkian
Um jardim de portões abertos
Grandes cantores da lusofonia, música de várias latitudes, concertos, cinema, leituras encenadas, conversas, uma
exposição e um colóquio sobre o impacto da I Guerra Mundial na vida cultural em Portugal: o Jardim de Verão da Fundação
Calouste Gulbenkian abre os seus portões a 23 e prolonga-se até 20 de julho. Um verdadeiro “mosaico” de propostas
artísticas, como adianta ao JL Rui Vieira Nery, que nesta 2ª edição irá privilegiar algumas obras e atividades apoiadas
pela própria fundação, numa programação de “banda larga” que convida diferentes públicos

n

Maria Leonor nunes

Nas mornas noites estivais nada
como uma brisa fresca a correr entre a folhagem. Daí que,
juntando-se o útil refrescar da
temperatura ao agradável da
fruição musical, os concertos no
anfiteatro ao ar livre sejam uma
das propostas mais aliciantes do
Jardim de Verão, o programa da
Fundação Calouste Gulbenkian
que irá animar vários espaços,
exteriores e interiores, ao longo
de quase um mês, de 23 do corrente a 20 de julho.
E a música começa a ouvir-se
nos noturnos jardins já a 24, com
o concerto da brasileira Roberta
Sá, um dos nomes que se destacam na nova geração de músicos
do Brasil, que virá apresentar
temas do seu último álbum,
Delírio, que contou com a participação de António Zambujo.
Grande parte do programa
musical do Jardim de Verão
faz-se, aliás, “à volta de músicas
sobre texto em português”, como
sublinha ao JL, Rui Vieira Nery,
musicólogo, diretor do Programa
Gulbenkian de Língua e Cultura
Portuguesas e um dos programadores, sendo a programação
proposta pelos diferentes departamentos da fundação, sem um
comissário propriamente dito.
“Temos tido presenças individuais de músicos de expressão
portuguesa, mas é a primeira vez
que fazemos um ciclo de vozes
lusófonas tão variado”.
A lusofonia vai estar assim posta em desassossego no
Jardim, com vozes de diferentes
geografias e de diversas gerações, ritmos e sotaques. A 25,
será a vez da cabo-verdiana
Mayra Andrade se apresentar no
anfiteatro, a 30 de um veterano,
o angolano Bonga, e a 15 de julho

Cairo Jazz Station, sons do Médio-Oriente no Jardim de Verão da Gulbenkian

da guineense Eneida Marta. O
coro Lisboa Cantat irá interpretar
as Heróicas, de Fernando LopesGraça, a 1 de julho, e a fadista
Gisela João apresentar-se-á a 20
de julho, no Grande Auditório, no
espetáculo de encerramento, a
seguir ao concerto da Orquestra
Gulbenkian com o maestro e
o solista vencedores da passada edição do Prémio Jovens
Músicos, ambos de entrada livre.

OUTRAS SONORIDADES

Fora do “pacote” lusófono, mas a
merecer igual referência, haverá
mais concertos, como destaca
Nery. A 14 de julho, um concerto
sinfónico sobre canções de Serge
Gainsbourg, com a cantora britânica Jane Birkin, que foi companheira do músico e compositor
francês, falecido em 1991, e parceira na interpretação de temas
como o mítico Je t’aime moi non
plus. Birkin vai interpretar outros clássicos como La Javanaise,
Jane B, Babe Alone in Babylone,
La Chanson de Prévert, Requiem
pour un con, Initiales BB, My

Lady Heroine ou Lost Song,
acompanhada pelo pianista
japonês Nobuyuki Nakajima
e pela Orquestra Gulbenkian,
dirigida por Jan Wierzba. O Coro
Gulbenkian vai, pelo seu lado,
revisitar a célebre Porgy and
Bess, de Gershwin, numa versão
com a participação do público.
Antes disso, nos jardins
Gulbenkian, irão ressoar também os sons do Médio Oriente: a
29, com o Cairo Jazz Station, um
projecto que envolve músicos do
Egito, Turquia, Itália e Portugal,
e a 7 de julho, com o The Secret
Trio, em que se fundem sonoridades dos Balcãs, jazz, rock e
música clássica.

CINEMA COM PROJEÇÃO
INTERNACIONAL

A música é, no entanto, apenas
um lamiré do que vai acontecer no Jardim de Verão, com
particular concentração de
iniciativas aos fins-de-semana. Até 20 de julho, dia em
que se celebra o aniversário de
Calouste Gulbenkian e terá lugar

“

Queremos mostrar
que a Gulbenkian
é um espaço aberto,
em que se fazem
espetáculos que têm a
ver com o dia-a-dia das
pessoas, onde se podem
reconhecer e descobrir
muitas criações
Rui Vieira Nery

a cerimónia de atribuição dos
prémios Gulbenkian, haverá
muito para ver e ouvir: filmes,
leituras encenadas, conversas,
exposições e até um colóquio, em
que se propõe uma reflexão sobre
o impacto no quotidiano e na
vida cultural do país, da Primeira
Grande Guerra, cujo centenário
se comemora (ver caixa).
É de destacar a mostra de

cinema português, com a
exibição de filmes “que foram
apoiados pela Gulbenkian, nos
últimos dez anos, e tiveram,
de alguma maneira, projeção
internacional”, como salienta Nery. No ciclo justamente
intitulado A Gulbenkian e o
Cinema Português, comissariado por Miguel Valverde, será
possível ver ou rever, entre
outras, obras de Filipa César,
João Salavisa, Miguel Gomes,
João Pedro Rodrigues, Gabriel
Abrantes, Leonor Teles, Pedro
Pinho, João Viana ou Leonor
Noivo. Começa com Twenty-oneTwelve, de Marco Martins, em
co-autoria com o artista italiano
Michelangelo Pistoletto, a 23,
na Sala Polivalente do Museu.
“É uma amostra da intervenção da Fundação no domínio
do cinema contemporâneo, que
atualmente já não passa, como há
20, 30 anos, pelo financiamento
integral de grandes produções,
mas pelo apoio sobretudo a
primeiras obras ou de carácter
experimental, e à internacionalização”, adianta Rui Vieira Nery.

LEITURAS E CONVERSAS

No domínio teatral, haverá,
por outro lado, duas leituras
encenadas a partir de duas
obras, cuja edição foi também apoiada pela Fundação:
as Cartas de Amor de Amílcar
Cabral, numa encenação de
Beatriz Batarda; e Os Diários
da Prisão, de Luandino Vieira,
encenados por Jorge Silva Melo.
E em matéria literária, o Jardim
abrir-se-á também à poesia,
com Sons no Silêncio, poemas
ditos pelos jovens vencedores
das últimas edições do concurso
de leitura Dá Voz à Letra, que a
Gulbenkian tem promovido.
De assinalar ainda a novidade dos Speaker’s Corner, um
ponto de encontro no jardim
onde se poderá ouvir palestras
sobre diferentes assuntos. Por
exemplo, cientistas do Instituto
Gulbenkian de Ciência, que vão
falar de terapia genética, o artista
em residência nesse instituto,
Simon Bill, que irá contar a sua
experiência.
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Jardim de Verão, na sua
segunda edição, será, nesse
sentido, uma espécie de montra
do próprio investimento da
Fundação Gulbenkian em diversas áreas. Isso mesmo sublinha
ao JL Rui Vieira Nery: “É um
programa como um mosaico, sem um tema central, que
constitui de facto uma espécie
de mostra, em que os vários
departamentos da fundação se
juntam para dar uma ideia do
que é o seu trabalho, ao mesmo
tempo, numa programação de
apelo de banda larga, procurando diversificar os públicos e
cruzá-los”. O mesmo será dizer,
acrescenta: “Queremos atrair
os diferentes públicos para as
várias artes e despertar a curiosidade das pessoas que gostam
do jardim, mas que por vezes se
sentem atemorizadas a participar nas manifestações culturais
e artísticas da fundação, na
temporada de música ou nas
exposições. Convidamos esse
público a entrar dentro e fora do
edifício, no espaço ao ar livre,
e participar neste programa de
portas abertas”.
A aposta é mesmo de “abertura”. “Queremos ultrapassar
aquela visão que ainda persiste
da fundação como uma instituição muito fechada, solene, austera e mostrar que é um espaço
aberto, em que se fazem espetáculos que têm a ver com o dia-a-dia das pessoas, onde se podem
reconhecer e descobrir muitas
criações”. E, entre atividades
para a família ou para momentos
a solo, conversas, concertos e
workshops, a intenção é que se
possa entrar de manhã no Jardim
de Verão e sair à noite e ter muitas e diversificadas coisas para
fazer durante todo o dia.

NOVAS EXPOSIÇÕES

E ainda que seja intenso o
programa do Jardim de verão,
poder-se-á sempre visitar também as várias mostras que, na
programação expositiva regular
da fundação, vão estar patentes
ao público, nas várias galerias
do museu, do edifício sede ou do
agora denominado Edifício da
Coleção Moderna (o Centro de
Arte Moderna, CAM), nos meses
do Estio.
É o caso de Matt Black and
Rat, de Emily Wardill, no Espaço
projeto e Sala Polivalente, do antigo CAM. Com curadoria de Rita
Fabiana, trata-se da primeira
exposição individual em Lisboa
da artista britânica, nascida em
1977, que reside desde 2014 no
nosso país. Apresenta-se uma
série de trabalhos recentes: um
conjunto de relevos escultóricos,
um outro de fotogramas realizados especialmente para o espaço
expositivo e dois filmes.
Num deles No Trace of
Accelerator (2017), Emily
Wardill parte de uma série
de incêndios misteriosos que
deflagraram sucessivamente
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Matéria Abstrata de Helmut Federle, pintura e cerâmica na Gulbenkian;
Bonga, uma das Vozes da Lusofonia que se vão ouvir no anfiteatro ao ar livre

numa pequena cidade francesa,
na década de 1990, e que desencadearam reações de medo
e superstição entre a população. No outro, I gave my love a
cherry that had no stone (2016),

filmado na zona do Grande
Auditório Gulbenkian, a artista
explora a relação entre o corpo
e o espaço, particularmente
intensificada na instalação em
que é apresentado. “Matt Black

and Rat evoca simultaneamente
um jogo de palavras ambíguo,
com forte sonoridade, e uma
ação, a de pintar de preto mate
um objeto para melhor evidenciar a sua materialidade”,

I Guerra Mundial
Efeitos culturais em Portugal
Em tempo de centenário da
Primeira Guerra Mundial (19141918), abre-se nas comemorações
e na análise sobre essa grande
tragédia que marcou o início do
século XX, uma nova frente de
reflexão que incide sobretudo
sobre os seus efeitos culturais no
nosso país. É para o debater que
se realiza, no âmbito do Jardim
de Verão da Gulbenkian, um
colóquio internacional, a 28, 29 e
30, Ninguém Sabe que Coisa Quer:
a Grande Guerra e a crise dos cânones artísticos portugueses, com
especialistas em diferentes áreas
históricas, artísticas e literárias
para aferir como a “Grande Guerra
afetou a criação em Portugal”.
No edifício da sede, na galeria
do piso inferior, inaugurar-se-á
ainda a 30 a exposição E Tudo se
Desmorona: impactos culturais da
Grande Guerra em Portugal.
“Desde o início das comemorações do centenário, em 2014,
já houve diferentes colóquios e
várias manifestações, mas penso
que é a primeira vez que há um
conjunto de iniciativas especialmente focadas na temática
cultural”, adianta Rui Vieira
Nery. “E vamos centrar-nos
não apenas no modo como os
artistas e eruditos reagiram à
guerra, como a testemunharam
e se inspiraram nessa temática,
mas como o próprio quotidiano
cultural das pessoas foi afetado.
Por isso, vamos falar de grandes

Tudo se desmorona, exposição no edifício-sede da Gulbenkian

escritores e artistas e também da
revista, da ilustração, da caricatura”. Tanto mais que foi um período
determinante em termos históricos.
“De certa forma, muito daquilo
que aconteceu depois a Portugal no
século XX, sobretudo na maneira de
olhar o mundo e das pessoas se relacionarem e comunicarem entre si,
foi marcado pelo drama tremendo
da guerra, quer pelo combate e pela
participação na frente, quer depois
pelo luto, pela sensação de perda”,
acrescenta ainda. “Talvez porque
estão mais presentes as imagens
da Segunda Guerra, não temos a
noção da tragédia tremenda que foi
a Primeira Guerra: a carnificina, o

massacre nas trincheiras, os ataques
de gás mostarda, o uso sistemático
da artilharia pesada. O sacrifício
humano que a guerra acarretou
teve um profundo impacto na vida
das pessoas. E é isso que queremos
também evocar”.
Rui Vieira Nery será um dos
participantes no colóquio, em que
se vão equacionar as consequências do conflito na literatura, na
música, nas artes plásticas, no
teatro e no cinema, mas também
justamente ao nível das mentalidades e do pensamento político e
religioso. Ao longo dos dois dias,
no Auditório 2, vão intervir ainda
António José Telo, Irene Vaquinhas,

J

escreve-se no texto da mostra.
“Remete ainda para a ação do
fogo – queimar, incendiar - e
para a sua possibilidade transformadora, que atravessa toda
a exposição: tornar palavras em
imagens, imagens em esculturas, transparência em opacidade, corpos em espectros,
o natural em sobrenatural e
vice-versa”. Até 28 de agosto.
Já na Galeria do Fundador será
possível descobrir “conversas”
entre pintura e cerâmica, na
exposição Matéria Abstrata, de
Helmut Federle.
O artista suíço é também colecionador – coleciona por exemplo
taças de chá japonesas – e nesta
mostra, explora-se a relação entre as suas grandes pinturas abstratas, 14 no total, e três dezenas
de peças de cerâmica nipónicas
e marroquinas da sua coleção e
obras de arte islâmica do acervo
de Calouste Gulbenkian. A
curadoria é de Jorge Rodrigues e
poderá ser vista até 18 de setembro. J

Pedro Lapa, Manuel Villaverde
Cabral, Teresa Siza e Maria do
Carmo
Serén, Osvaldo Macedo de
Sousa, Tiago Baptista, Eduardo
Duarte, Pedro Caldeira Rodrigues
ou Ana Isabel Vasconcelos. Serão
conferencistas Nuno Severiano
Teixeira, a encerrar a primeira jornada, e Frank Furedi, no
encerramento da segunda. A
conferência que fecha o encontro, a 30, ao fim da manhã, será
de D. Manuel Clemente.
A exposição E tudo se
Desmorona, comissariada por
Pedro Oliveira, Carlos Silveira
e Ana Vasconcelos, abarca um
período compreendido entre
1914 e 1935, organizando-se em
seis núcleos e integrando obras
e documentação inédita. Ficará
patente até 5 de setembro.
Complementarmente, terá
lugar, de 3 a 6 de julho, na Sala
Polivalente do CAM, sempre às
19h, o ciclo Imagens da Grande
Guerra, com documentários de
Fernando Rosas, que vai estar
presente para uma conversa
com Rui Vieira Nery, na sessão
inaugural, a 3, Carlos Araújo,
Jorge Paixão da Costa e José
Carlos Oliveira, sendo igualmente exibido a 6, João Ratão, de
Jorge Brum do Canto, de 1940,
“o filme de ficção por excelência
da memória da guerra”. Haverá
ainda três concertos evocativos, no Anfiteatro ao Ar Livre,
com bandas da Armada, a 2, do
Exército, a 9, e da Força Aérea,
a 16, todos às 21h. E ainda, a 28,
às 19h, uma leitura encenada
de Para um País tão Pequeno,
de Tiago Torres da Silva, com
base em letras de fados, quadros
de revista e vários textos da
época, na escadaria da Zona de
Congressos.J
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TEATRO

Helena Simões

Teatro e Comunidade
Fé, caridade e esperança, de Ödön
von Horváth (1901-1938) é a peça que
Tónan Quito escolheu para responder à proposta de Mark Deputter,
diretor artístico do Teatro Municipal
Maria Matos, para integrar grupos
de teatro amador no seu espetáculo. De facto, a peça escrita em 1932,
num contexto de crise económica,
financeira e, por acréscimo, de valores
morais e espirituais, e de ascensão do
nazismo, identifica com acutilância
e comicidade uma sociedade cínica,
hipócrita e a lutar pela sobrevivência.
Os tempos que vivemos são parecidos na fragilidade das instituições de
solidariedade social na resolução de
situações de grande carência, mas,
de modo a solucionar essa penúria
material, Horváth opõe a abundância
de valores.
Fé, caridade e esperança: as três
virtudes teologais, tema da primeira
Carta de São Paulo aos Coríntios exortando-os a permanecerem unidos
mesmo na adversidade. Horváth
usa o teatro para fazer face às graves
tensões internas na Alemanha da

República de Weimar e às diferenças
abismais entre os indivíduos, separados entre os mais desprotegidos e
os servidores do Estado detentores de
cargos que concedem estatuto social
e económico. E assim, apresenta-nos
os episódios da vida de Elisabeth,
desde o momento em que ainda
acredita no poder do esforço para
atingir o seu sonho até à perda da fé e
da esperança numa humanidade sem
caridade.
Tónan Quito estabelece o paralelo de assimetrias entre os atores
profissionais e não-profissionais,
mostrando em palco como os meios
de acesso à formação e a experiência
continuada facilitam o desempenho
da função. Dos grupos que responderam à chamada, acabou a trabalhar separadamente com quatro, três
de Lisboa: o Grupo de Interpretação
Criativa (GIC), que desde 2014 tem
aulas semanais com Cláudio Hochman; o Gesto – Grupo de Teatro,
que em janeiro de 2016 estreou Rambóia com texto e encenação de Paulo
Barbosa; o Grupo de Teatro – Pano

Cru, criado em 2003 por Isilda Paulo; e ainda um do Porto, o Novo Acto
– Associação de Artes Performativas,
fundada em 2016 e que promove
atividades artísticas. Todos estes
grupos desempenham um papel
fundamental nas comunidades em
que se inserem através de processos
criativos participativos e inclusivos
dos indivíduos. O encenador fê-los
colaborar na própria versão cénica
da peça a par do quarteto profissional, pelo que ao público nunca
é dado a ver o mesmo espetáculo,
pois depende da comunidade que o
gerou, a partir das suas experiências
pessoais em confronto com os episódios da vida de Elisabeth, a infeliz
heroína de Fé, caridade e esperança.
Teatralmente, Tónan Quito
trabalhou cuidadosamente os vários
elencos, com a preciosa ajuda de
Miguel Loureiro e Carla Galvão,
tanto na preparação física e de voz
como na congregação de interesses, combinação estilística e na
composição da teia dramatúrgica,
que concretizaram em cena ao
contracenarem com os seus colegas
não-profissionais e a sustentarem
a energia dramática. Em registo
solista, surgem as interpretações muito consistentes de Filipa
Matta (presença física segura no
movimento amplo e natural) e de
Marco Mendonça (justo no tom e na
expressão).
A cenografia clara e eficaz de F.
Ribeiro bem iluminada pelas luzes
de Daniel Worm, assim como os
figurinos apurados e sensíveis de José
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Fé, caridade e esperança Tónan Quito encena Horváth

António Tenente e as soluções cénicas
de Tónan Quito com o apoio dramatúrgico de Rui Catalão, contribuem
definitivamente para que o espetáculo se constitua como um verdadeiro
contributo para a Comunidade do
Teatro, a tornar-nos companheiros
desta bela jornada.
Falta dizer que os espaços de
representação também são quatro:
a Sociedade de Instrução Guilherme
Cossoul (ameaçada pela “bolha imobiliária”) que tanta memória teatral
guarda; o Auditório Fernando Pessa,
em Chelas; A Promotora, no Largo do
Calvário, em Alcântara; o Auditório
da Junta de Freguesia de Campanhã,
no Porto. Não perca o comboio.J

› FÉ, CARIDADE E
ESPERANÇA
de Ödön von Horváth, Tradução Ricardo
Braun, Direção Tónan Quito; versão cénica e
interpretação Carla Galvão, Filipa Matta, Marco
Mendonça, Miguel Loureiro, Tónan Quito, Grupo
de Interpretação Criativa, Gesto – Grupo de
Teatro, Grupo de Teatro – Pano Cru, Novo Acto
Associação de Artes Performativas. Apoio à
Dramaturgia Rui Catalão, Cenografia F. Ribeiro,
Figurinos José António Tenente, Música Simão
Costa, Desenho de Luz Daniel Worm. Produção
HomemBala. Coprodução: Maria Matos Teatro
Municipal e Câmara Municipal do Porto no
âmbito do projeto Cultura em Expansão.
A Promotora (Largo do Calvário, Alcântara)
– de 29 junho a 1 julho, às 21h30, e 2 julho,
às 18h30
Auditório da Junta de Freguesia de
Campanhã, Porto – de 7 a 9 de julho, às 21h30

CINEMA

Manuel Halpern

Paterson
Um filme-poema
Paterson é um filme-poema sobre um
motorista-poeta que corrobora a tese
de que o universo cabe numa cabina telefónica, que é como quem diz, no dia-a-dia rotineiro de um homem simples,
numa cidade americana da província
de New Jersey. Em grande parte do
filme, pouco ou nada se passa. Há uma
aparente sucessão repetitiva dos dias,
uma rotina cultivada e tranquila. Sem
sobressaltos ou alterações de temperamento. Paterson, o poeta-motorista de
autocarros, tem o mesmo nome da cidade onde vive, levanta-se todos os dias
de manhã, toma o pequeno-almoço,
vai para o emprego, volta do emprego,
beija a namorada, leva o cão a passear,
bebe uma cerveja no pub, volta para
casa. Nada disto parece ter grande importância. O essencial está nos detalhes.
É no subtil devir quotidiano que reside
a poesia de Paterson. Não é nada que
pretenda transformar o mundo, apenas

o elogio das minudências. O olhar sobre
os pormenores de que só certos poetas
dispõem, uma certa ingenuidade que
não se resolve com o passar dos anos.
O mundo de Paterson parece assim
um círculo perfeito, em que não há
areia que encrave a sua engrenagem,
num quotidiano relativamente vazio,
mas que o alimenta poeticamente.
Mesmo quando o ambiente em volta
parece dar sinais de alguma estranheza, como a namorada que anda
sempre à procura de algo de extravagantemente novo sem nunca sair do
mesmo sítio, Paterson, tranquilamente, segue o seu caminho. Pois a poesia,
enquanto arte do transcendente,
alimenta-o espiritualmente. Tudo
isto até ser traído por um cão. Enfim,
não vamos contar aqui o pouco que
há de história, mas esse acaba por
ser o verdadeiro e único momento de
tensão do filme.

Paterson A poesia sobressai no ecrã, reclamando-se protagonista

O aparente minimalismo do filme
de Jarmusch coincide com o minimalismo, quase naif, da poesia apresentada. É dada a importância merecida às
palavras dos poemas, ampliando-as,
manuscritas, sobre as imagens, no
ecrã. A mais inebriante ação é o ato de
escrever.
A cidade de Paterson não foi escolhida por acaso. É a terra de um dos
grandes poetas americanos do século
XX, William Carlos Williams. Ali viveu
e escreveu longos poemas sobre a
cidade. A poesia escrita por Paterson é
contudo de um autor mais recente: Ron
Padgett, um poeta contemporâneo do

Oklahoma, que dá vontade de conhecer
melhor.
Paterson representa o regresso de
Jim Jarmusch, um dos grande heróis do
cinema independente americano, três
anos depois de Só os Amantes Sobrevivem. São formas praticamente antagónicas de abordar questões semelhantes.
Mas o resultado é igualmente brilhante. Em Só os Amantes Sobrevivem,
Jarmusch revestia-se de elementos
complexos, ao dar carne e osso à imortalidade poética ou artística, contando
uma história de vampiros músicos, que
atravessam os oceanos do tempo. Assim, de certa forma, dar uma explicação

teórica para a existência da genialidade,
no sentido em que os génios são aqueles
que atravessam as fronteiras ditadas
pela própria morte.
Em Paterson, Jarmusch parece
querer afirmar o exato oposto: que não
é preciso correr mundo nem viver para
além do tempo para ter obra. O monge
eremita, disfarçado de motorista de
autocarro, que não abandona a sua
própria rotina, pode palpitar uma visão
condensada do mundo..J

› PATERSON
de Jim Jarmusch, com Adam Driver, Golshifteh Farahani, Nellie, 118 minutos
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MÚSICA
Manuela Paraíso

Nuno Côrte-Real
Um admirável novo
mundo
Um mês para celebrar
o património e os valores
humanistas, construindo
pontes entre culturas diversas.
O mote é o genérico do Festival
Estoril Lisboa, que abre a sua
43ª edição, a 1 de julho, às
21h30, no Teatro Nacional de
São Carlos, com um concerto
pensado no âmbito da Capital
Ibero-Americana de Cultura,
em que se dá a estreia absoluta
duma obra encomendada a Nuno
Côrte-Real: a Cantata Vera Cruz,
concebida utilizando excertos da
Carta de Pêro Vaz de Caminha ao
rei D. Manuel, sobre o achamento
do Brasil, concretiza um projeto
longínquo do compositor.
“Conhecia bem a Carta desde

há muitos anos e sempre pensei
fazer algo com ela. Está muito
bem escrita, tem grande beleza,
mas é narrativa, não tem versos
que possam ser cantados. Como
tal, é mais natural que seja dita,
declamada. Pensei num coro,
numa orquestra sinfónica e numa
terceira personagem, que é o
narrador, que se entrelaça pelo
meio da música e dos números,
contando a história”. Uma
conceção diferente do modelo
tradicional da cantata, sem
cantores solistas, com partes
narradas em vez de recitativos,
tendo o coro uma importância
particular, “sobretudo de cor,
como se fosse mais um timbre
da orquestra. Canta música, com

Nuno Corte-Real A Cantata Vera Cruz é estreada no São Carlos, dia 1 de julho

pouca palavra, mas com sons,
com timbres, para ajudar na
sonorização da narração. Como
o erotismo na descrição dos
corpos das indígenas, em que uso
o coro um pouco como Ravel em
Daphnis et Chloé.”
Uma narrativa sobre
contrastes no encontro de
culturas, de um momento
de espanto que o texto de

Caminha fixou e que CôrteReal recria musicalmente, ao
longo dos 14 pequenos números
interligados que constituem a
obra, assumindo as percussões
particular relevo, tal como
um pequeno tema musical
que o compositor encontrou
durante a pesquisa realizada
na preparação da obra. “Faço
uma espécie de citação de uma

J

melodia que os índios tupis
ainda cantam, três pequenas
frases musicais que se repetem,
muito belas, e que uso como
perfume indígena, sem texto.
Há muitos sons de percussão,
a que chamo sons de mato.
Quis colocar sons exóticos,
estranhos, que façam uma
ponte com os sons clássicos, das
cordas, das flautas, dos oboés.
Na parte final da cantata, incluí
um kyrie, revestido por uns
ritmos, uma harmonia e um
timbre evocativos da segunda
missa celebrada durante os dez
dias da estada, na praia.”
Como em várias das suas
obras anteriores, que incluem
motivos de inspiração popular,
Nuno Côrte-Real introduziu na
Cantata Vera Cruz sonoridades
e ritmos que não tinha ainda
explorado mas que pertencem
ao seu imaginário musical.
Um traço da personalidade da
sua música, contemporânea,
inclusiva, virada para o mundo,
capaz de tocar diferentes
públicos. A estreia, pelo Coro do
Teatro Nacional de São Carlos
e pela Orquestra Sinfónica
Portuguesa, com o ator Luís
Lima Barreto, sob direção
do compositor-maestro, é
apropriadamente acompanhada,
no programa, pela empolgante
Sinfonia nº 2 de Schumann. J

DANÇA
Sofia Soromenho

A CiM – Companhia de Dança
comemora este ano (2017) o seu
10º aniversário de existência, uma
data importante que assinala 10
anos de trabalho de pesquisa e
criação artística na área da dança,
e também, um significativo
investimento na pedagogia e na
comunidade, particularmente em
minorias como é o caso de pessoas
com vários tipos de deficiência.
Esta companhia singular que une
intérpretes com e sem deficiência
conta com o apoio da associação
Vo’Arte na produção e, em sintonia
com a Associação Cultural CiM,
reafirma a sua identidade artística
através da pesquisa centrada na
complexidade do gesto e da criação
original.
Celebrando este aniversário a
CIM – Companhia de Dança estreou
o espetáculo Eu Maior, no São Luiz
Teatro Municipal em Lisboa nos dias
10 e 11 de junho, visto por mais de
1450 pessoas em 4 sessões. Eu Maior
tem a assinatura de Ana Rita Barata
e de Bruno Rodrigues (coreografia)
e de Rosinda Costa (Dramaturgia).

Um espetáculo onde as crianças são as estrelas principais e no
qual cada Super-Poder individual
ganha vida própria transformando
fragilidades em movimentos. Este
espetáculo tem na sua génese o projeto Geração SOMA que tem como
missão sensibilizar as crianças e a
comunidade envolvente das escolas
públicas, para a importância da
inclusão e da acessibilidade através
da arte e, do seu papel, a nível
artístico, pedagógico, terapêutico
e integrativo. Geração SOMA parte
da energia congregadora da arte
para facilitar a inclusão individual
e social e operar uma mudança na
sociedade, fomentando o combate
à exclusão social das comunidades com menos oportunidades de
participação. A inserção de todos
começa na aceitação de cada um e,
só assim, se ultrapassam diferenças
e limitações valorizando aquilo que
cada um tem de melhor.
Eu Maior é o resultado do trabalho realizado durante dois anos,
nas Escolas EB1 nº 72, EB1, JI Engº
Ressano Garcia e EB1 de Telheiras,

com mais de 1200 crianças. Conta
com a participação de 4 intérpretes
profissionais da CiM, de 65 crianças
e jovens, e da Orquestra Trifonética.
O resultado deste projeto que
culmina com a apresentação de Eu
Maior é algo realmente maior do
que o que as palavras descrevem. O
espetáculo é grandioso pela generosidade com que é feito e também
pelo vislumbre esperançoso de um
lugar onde a diferença é abraçada
por todos – quer seja imaginação ou
realidade, é a possibilidade de ser
maior.
Crianças e caixas de cartão
preenchem o palco em tons creme
e branco – estas pequenas criaturas vestidas com uma espécie
de pijama branco movimentam-se por entre o espaço como se
tivessem despertado no meio de
um sonho ou de uma fantasia num
local habitado por caixas de cartão
de diferentes tamanhos, empilhadas de várias formas. A massa
uniforme branca constituída pelas
crianças, que se movem em blocos,
contracena com quatro perso-

JOÃO PEDRO RODRIGUES

Imaginação e realidade Maior

Eu Maior Um espetáculo com 65 crianças

nagens muito peculiares que vão
aparecendo um por um. São eles
que introduzem as suas histórias
encenadas através da música, do
movimento e da palavra. Embora
sejam totalmente distintas entre si
todas elas têm um ponto comum:
todas evidenciam uma fragilidade
e um super-poder que só se manifesta quando é partilhado com o
grupo. Um poder que ganha ainda
mais força ao incluir, ninguém
fica de fora – unidos formam este
“Eu Maior” que abraça todas as
diferenças e fragilidades. De modo
mais ou menos óbvio as curtas
histórias vão revelando esta força
maior que está na união de esfor-

ços em prol de um bem comum
que gera ainda mais energia. Os
momentos comoventes são aqueles
em que nos apercebemos que
aquelas 65 crianças tão diferentes
e algumas com grandes limitações
do ponto de vista físico, estão
todas sem exceção, conectadas e
nenhuma fica de fora nem para
trás. Não se pode falar de falhas ou
fragilidades, pois a magia deste espetáculo está em ver para além da
falha. Os quatro intérpretes da CiM
asseguram que o ritmo e o rigor se
mantém do princípio ao fim. Este
espetáculo voltará a estar em cena
em janeiro de 2018 na Fundação C.
Gulbenkian. J
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Marta Dias
Dar palco à poesia
de Alice Vieira
International Music Festival
Ao contrário daquilo que se poderia
facilmente supor, não foi por Rosa minha
Irmã Rosa ou por qualquer das muitas
histórias infantis e juvenis que a escritora
publicou e que conquistaram sucessivas
gerações que Marta Dias descobriu Alice
Vieira. Já tinha mesmo deixado para trás
a infância e a adolescência e começado a
trabalhar como assistente de encenação
e de dramaturgia, quando um dia viu em
cima da mesa de João Lourenço um livro
chamado Dois Corpos Tombando na
Água, que lhe chamou a atenção. Era o
primeiro livro de poemas de Alice Vieira,
acabado de sair, em 2007. Folheou-o e
não ficou pelas primeiras impressões.
Se não tinha conhecido a sua ficção
em criança, rendeu-se à poesia:
“Emocionei-me imenso com esse livro
e com os dois [O Que Dói às Aves e
Os Armários da Noite] que publicaria
depois e que fui lendo sempre sedenta.
Senti uma proximidade tão grande que
me perguntei como era possível não ter
conhecido antes esta autora”, adianta
ao JL.
Tão intensa foi a identificação que
sentiu que tinha que a transpor para
o palco. Sempre que lhe perguntavam o que gostaria de encenar, a ideia
insinuava-se-lhe poderosa. “Não sabia
como o poderia fazer, mas queria muito
partilhar esta poesia com outras pessoas,
que todos ouvissem essas palavras”,
garante. E aí está Toda a Cidade Ardia,
um espetáculo com texto e encenação de
Marta Dias, a partir de Alice Vieira, com
antestreia amanhã, 22, no Teatro Aberto.
Levar poemas à cena implica, porém,
algumas dificuldades. É mais comum
adaptar ao teatro romances ou contos.
E Marta Dias, que entretanto começara
a encenar e já leva dez anos de trabalho
teatral, tinha consciência disso, mas
também alguma “confiança” ganha
com a experiência. “Acabou por ser
um trabalho muito natural. Comecei a
procurar uma linha narrativa que sempre
vi nos poemas da Alice. Escolhi alguns, e
fui encontrando outras pistas e imagens
nos seus livros de ficção”, explica a
encenadora. “Houve todo um processo
de seleção e pesquisa antes de começar
a construir o texto. E fui oferecendo
os seus livros às pessoas com quem
queria fazer o espetáculo e elas também
deram o seu contributo”. As atrizes Ana
Guiomar e Sílvia Filipe, que contracenam
com António Fonseca e Vítor d’Andrade,
entre outros atores que integram o elenco, e a cenógrafa Marisa Fernandes foram
mesmo convidadas a escolher poemas,
depois incorporados na dramaturgia:
“Estão inseridos nos diálogos, nas cenas,
fundidos. E têm qualquer coisa de muito
teatral, porque são em discurso direto,
seco, fluido, dirigidos a um tu, uma relação que também estrutura o espetáculo”.
Para escrever Toda a Cidade Ardia
– e esse é o seu primeiro texto teatral,

PROGRAMA GERAL
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7 jul

SEXTA-FEIRA | 21:45
Cine-Teatro Garrett | Póvoa de Varzim

Rui Vieira NERY
Monteverdi e a Construção da Ópera Barroca (conferência)

8 jul

J. S. Bach, W. F. Bach e G. Ph. Telemann

13 jul

QUINTA | 21:45
Ig. Românica S. Pedro de Rates

PAVEL HAAS QUARTET Quarteto de cordas
Beethoven, Martinu e Smetana

Marta Dias confessa que, a certa altura,
teve que se afastar completamente
do universo da escritora. “A minha
personagem não se chama Alice, não há
na minha narrativa um Mário Castrim,
porque não se trata de um documentário
sobre as suas vidas, mas uma peça inspirada nelas”. E faz questão de sublinhar
que, mesmo assim, escreveu “com todo
o respeito” pela obra de Alice Vieira.
A preocupação, tanto na escrita do
texto como na encenação, foi também
“pensar sobre a evolução da História, nas
últimas décadas”. “As mudanças foram
muito intensas e as pessoas nem sempre
refletem sobre elas. Tenho necessidade
de o fazer”, salienta. “Também queria
falar do amor e da capacidade de ter
esperança, tanto mais que quando
fazemos esse exercício de reflexão sobre
o mundo hoje, temos a sensação de ver
tudo negro, deprimente”.
Marta Dias, 32 anos, fez o curso de
Artes do Espetáculo, da Faculdade de
Letras de Lisboa, e não pensava ser
encenadora, antes fazer trabalho dramatúrgico, à semelhança de Vera San
Payo de Lemos, que foi sua professora,
dada a sua ligação à escrita, sobretudo
à poesia. Sempre escreveu poemas
“avulsos”, alguns dos quais publicou,
em revistas universitárias e antologias.
Findo o curso, justamente a convite da
dramaturgista, começou a trabalhar
no Teatro Aberto. “Foi a descoberta
de um mundo, um absoluto fascínio”, diz. Em 2012, João Lourenço
convidou-a a encenar Pelo Prazer de
a Voltar a Ver, de Michel Tremblay, a
primeira peça que dirigiu por conta
e risco. “Nunca tinha pensado nisso,
mas sempre fui muito estimulada nesse sentido e acabei por ganhar-lhe o
gosto”, afirma. “Encenar, para mim,
é, a partir do texto, que é sagrado,
definir um caminho largo por onde
todos seguimos. E podermos trabalhar
sempre em grupo é a grande felicidade
do teatro”.J MARIA LEONOR NUNES

14 jul

QUINTA-FEIRA | 21:45
Igreja Matriz | Póvoa de Varzim

CAPPELLA MEDITERRANEA
MARIANA FLORES soprano
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
órgão, cravo e direcção musical

SÁBADO | 21:45
Igreja Matriz | Póvoa de Varzim

ENSEMBLE MASQUES
JEAN RONDEAU cravo
OLIVIER FORTIN cravo e direcção musical

Marta Dias, encenadora de Toda a cidade
ardia, em estreia no Teatro Aberto

27 jul

SEXTA-FEIRA | 21:45
Cine-Teatro Garrett | Póvoa de Varzim

Teatro de Monteverdi

28 jul

SEXTA-FEIRA | 21:45
Igreja Matriz | Póvoa de Varzim

CAPELLA SANCTAE CRUCIS
TIAGO SIMAS FREIRE corneto e direcção musical
Zuguambé! – Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra
(1640-1650): Música para a Liturgia

29 jul

SÁBADO | 21:45
Cine-Teatro Garrett | Póvoa de Varzim

ALEXANDER MELNIKOV piano
Schubert, Brahms e Shostakovich

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA

30 jul

Eötvös e Brahms

DIE KÖLNER AKADEMIE
MICHAEL ALEXANDER WILLENS direcção musical
RONALD BRAUTIGAM fortepiano

AGOSTINHO SEQUEIRA percussão
PEDRO AMARAL direcção musical

DOMINGO | 21:45
Igreja Matriz | Póvoa de Varzim

Wolfgang A. Mozart e J. Haydn

15 jul

SÁBADO | 21:45
Cine-Teatro Garrett | Póvoa de Varzim

ENSEMBLE CLEPSIDRA
AFONSO FESCH violino
ANTÓNIO SAIOTE clarinete
FILIPE QUARESMA violoncelo
MIGUEL BORGES COELHO piano
Finalistas do 10º CICPV – Gerson Batista e Miguel Bastos
José Luís Borges Coelho e Olivier Messiaën

16 jul

DOMINGO | 21:45
Cine-Teatro Garrett | Póvoa de Varzim

RAQUEL CAMARINHA soprano
YOAN HÉREAU piano
QUARTETO VERAZIN quarteto de cordas

Manifestações Paralelas
> Masterclasses: António SALGADO, canto (1 > 3 de julho)
| PAVEL HAAS QUARTET, música de câmara (13 de Julho)
| Miguel ROCHA, violoncelo (17 > 19 de julho) | CAPELLA
SANCTAE CRUCIS, música antiga (29 de julho)
> Concertos por docentes, alunos e ex-alunos solistas, Coral
Ensaio da EMPV e classes de conjunto da Escola de Música da
Póvoa de Varzim e premiados no XII Concurso de Piano: 4, 5, 6,
9, 10, 11, e 25 de Julho – Auditório Municipal (Póvoa de Varzim)
> Concerto pelo Coral Ensaio da EMPV: 12 de Julho – Igreja da
Misericórdia (Póvoa de Varzim)
> Exposições diversas – Escola de Música | Biblioteca | Museu
Municipal | Posto de Turismo
PATROCÍNIOS INSTITUCIONAIS

REPÚBLICA
PORTUGUESA

MECENATO

La Bonne Chanson – Verlaine e os seus músicos

20 jul

QUINTA-FEIRA | 21:45
Auditório Municipal | Póvoa de Varzim
APOIOS DIVERSOS

RAÚL DA COSTA piano
J. S. Bach, Beethoven, Debussy, Th. Adès e Balakirev

21 jul

SEXTA-FEIRA | 21:45
Cine-Teatro Garrett | Póvoa de Varzim

IGREJA MATRIZ
PÓVOA DE VARZIM

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO
CASA DA MÚSICA
RAQUEL CAMARINHA soprano
MARTIN ANDRÉ direcção musical

IGREJA ROMÂNICA DE
S. PEDRO DE RATES
APOIOS À DIVULGAÇÃO

Kodály e Mahler

22 jul

SÁBADO | 21:45
Igreja Românica | S. Pedro de Rates

ORGANIZAÇÃO

Secretariado do Festival | Escola de Música da Póvoa de Varzim
Rua D. Maria I, 56, 4490-538 (9:00 > 12:30 / 14:00 > 17:30,
recepção ou telefone 252 614 145, de segunda a sexta-feira)
C. Seixas, D. Scarlatti, F. Couperin, Haendel, J.-Ph.
festivalmusica@cm-pvarzim.pt
Rameau e J. S. Bach
www.cm-pvarzim.pt/go/festivalinternacionalmusica
Bilheteira online: www.bol.pt
Espectáculos para maiores de 6 anos.

PIERRE HANTAÏ cravo
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Solidão

A essência
dos “lieder”
de Schumann,
pelo barítono
alemão Matthias
Goerne, sob
um só lema –
“Einsamkeit”
(“Solidão”) –, que tudo diz sobre a
escolha e segue certeiro ao âmago
da obra do compositor, ao seu próprio mundo e ao seu percurso. São
oito dos mais determinantes ciclos
de Schumann, 19 “lieder”, sobre
poemas de Heine, Rückert, Goethe, Eichendorf, Byron e Lenau,
que vão do amor por Clara Wieck
(“Myrthen”, op.25), à dor e despedida (“Gedichte und Requiem”,
op.90, e “Abendlied”, op.107). O
caminho passa pela emergência
dessa dor (“Der Himmel hat eine
Träne geweint”, op.37), e pela sua
evidência em obras posteriores
(“Der Einsiedler”, op.83, “Gesänge”, op. 89, “Nachtlied”, op. 96,
“Mein schöner Stern”, op. 101).
Matthias Goerne é sublime, na
eloquência com que aborda o
programa, pela interiorização
de cada instante, pela emoção
que nele desvenda, com todo o
domínio, todo o saber – o claro
escuro da voz, a dicção clara, o respeito escrupuloso da
prosódia. O pianista austríaco
Markus Hinterhäuser, diretor
artístico do festival de Salzburgo,
conhecido em particular pela
interpretação de contemporâneos como Luigi Nono, Karlheinz
Stockhausen, Morton Feldman,
Galina Ustvolskaya ou György
Ligeti, é o cúmplice ideal em toda
a demanda.

› Matthias Goerne e Markus
Hinterhäuser
EINSAMKEIT – SCHUMANN
LIEDER
CD Harmonia Mundi

As danças do
romantismo

Brahms,
Grieg e
Dvořák dão
um bom
retrato do
romantismo
tardio, com
idiomas bem
diferentes entre si e origens tão
distintas como a Alemanha, a
Noruega e a República Checa,
mas com uma generosidade
comum, um mesmo poder de
sedução, uma fluidez envolvente e perspetivas bem próximas,
no que diz respeito à apropriação de melodias tradicionais,
numa expressão de caráter erudito. O pianista e regente belga
Jos van Immerseel, fundador
da orquestra de época Anima
Eterna, e a pianista francesa de
origem belga Claire Chevallier
assumem a difícil tarefa de
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Kremerlândia
São 22 CD com todas as gravações concertantes
do violinista Gidon Kremer, feitas ao longo de
37 anos, de 1978 a 2015, para a Philips e a editora
alemã Deutsche Grammophon, agora reunidas
no grupo Universal. Aqui estão os grandes discos
de Gidon Kremer, as suas grandes interpretações
com orquestra, de Bartók a Alban Berg e Beethoven, de Sofia Gubaidulina e Giya Kancheli, a
Liszt, Paganini, Schubert, Schnittke, Chostakovitch ou Vivaldi. Comece-se pelos concertos de
Johann Sebastian Bach, com a Academia de St.
Martin-in-the-Fields, e siga-se até ao concerto
“À memória de um anjo”, de Alban Berg, com
Pierre Boulez, e é uma história da música que se
escreve. Juntem-se-lhe os cinco concertos de
Mozart, com Nikolaus Harnoncourt, o Concerto
para violino de Beethoven, com Neville Marriner, a “Serenade”, de Leonard Bernstein, com
o compositor, com quem também se cruzou nos
concertos de Brahms. Há ainda “Offertorium” e
“Homenagem a TS Eliot”, de Gubaidolina, com o
maestro Charles Dutoit, o Concerto de Mendelssohn, com a orquestra de câmara Orpheus, o
Concerto de Schnittke, com Heinrich Schiff, os
Concertos de Chostakovitch, com Seiji Osawa e
com a Kremerata Baltica; Tchaikovsky, com Lorin
Maazel, as “Quatro estações”, de Vivaldi, com
Claudio Abbado; Milhaud, Chausson e Vieuxtemps, com Riccardo Chailly. E é um percurso de
quase 40 anos que se desenha, sempre pelas me-

demonstrar a evidência, através
de três grupos de composições,
as Danças Húngaras WoO 1, de
Brahms, as Danças Norueguesas, op. 35, de Grieg, e as Danças
Eslavas, op. 46, de Dvorák,
todas mais ou menos contemporâneas entre si (1878/1881),
concebidas para piano a quatro
mãos, mas nem sempre interpretadas ou tão pouco popularizadas na versão original – como
acontece, por exemplo, com as
Danças do compositor checo,
inspiradas, aliás, nas Danças
Húngaras de Brahms (ou ‘sugeridas’ pelas Danças Húngaras
de Brahms), conhecidas em
particular pela versão orquestral. Immerseel e Chevallier,
em pianoforte, permitem uma
nova visão sobre as obras, com
o seu virtuosismo, mas também com a sua frontalidade e a
consciência de uma época e da
sua verdade. Um disco a dançar,
vezes sem conta.

› Música para piano a quatro mãos
DVORÁK, GRIEG, BRAHMS

CD Alpha
M.A.G.

POP

Paisagens

É um músico de bastidores,
daqueles que ficam na sombra
de grande grandes intérpretes e ajudam a que os holofotes apontem na sua respetiva

lhores paragens, que diz tanto do violinista como
da época por si vivida. A série inclui igualmente
dois CD, com projetos específicos da Kremerata
Báltica, do violinista: “New seasons”, com visões
de Philip Glass, Arvo Pärt, Kancheli e Shigeru Umebayashi; e a “Kremerland”, com Liszt,
Chizhik, Vustin, Kancheli, Bakshi, Pelécis e Isaak
Dunayevsky. J MARIA AUGUSTA GONÇALVES.

direção. Tiago
Machado faz
composições
e arranjos
para alguns
dos mais bem
sucedidos
músicos portugueses. Escreveu,
entre outros, Ó Gente da Minha
Terra, de Mariza, e arranjos
vários para Boss AC (o que só
mostra ecletismo). Finalmente
mostra-se agora a solo, revelando os seus dotes autorais em
regime mais livre. Sai Soundlapse que, quase na totalidade, é
composto por paisagens sonoras
de influência jazzística, por vezes com um interessante recurso
à eletrónica. Algures entre uma
banda sonora para um filme
imaginário e música de elevador, com influências díspares,
easy listening, bossa-nova,
Michel Petrucciani. O pior que o
disco tem é, curiosamente, Meu
Portugal, o único tema cantado
(por Mariza), com os naturais
trejeitos fadistas, que saem fora
do contexto do ambiente em volta. Até parece que o compositor
se demora a recompor do desvio
escusado (New Life é dos temas
mais pobres), mas depois recupera a forma, com um vibrante
Insomnia e o remata, no longo
Secrets Behind the Rainbow, um
devaneio ao piano.

› Tiago Machado
SOUNDLAPSE

Sony

J

Rolling Stones faziam algo parecido com os Beatles em Their
Satanic Majesties Request, e um
senhor chamado Frank Zappa
deixava todos desconcertados
com a sua liberdade criativa,
parecendo navegar uma década
à frente. Só que o facto de serem
os Beatles - a mais popular
banda de rock do mundo - a
fazê-lo teve uma relevância
descomunal, pois tornou essa
mudança de rumo um fenómeno que extravasava em muito
as franjas conceptuais. E Sgt
Peppers é realmente uma obra
prima, feita dos mais delicados
e sofisticados pormenores, impossíveis de reproduzir ao vivo.
A arte do estúdio, por excelência. E nada melhor para desvendar os mistérios dessa arte
do que este disco extra. É uma
forma de entender através de
uma linguagem musical a nova
lógica da gravação em estúdio
e do trabalho por pistas. Depois
disto, nada foi como dantes.

› Beatles
› Gidon Kremer

COMPLETE
CONCERTO
RECORDINGS
ON DEUTSCHE
GRAMMOPHON

22 CD Deutsche Grammophon

Sgt. Peppers

A obra
maior do
pop-rock
mundial
faz agora
50 anos,
mas o seu
som continua miraculosamente fresco e
original, não se deixando afetar
pelas ondas cíclicas de revivalismo, que nem sempre buscam
as mesmas referências. Meio
século de Sgt. Pepper's Lonely
Hearts Club Band é motivo óbvio
de celebrações. Incluindo esta
reedição em CD, com um disco
extra, cheio de versões alternativas, desaproveitadas dos
longos dias de estúdios, remasterizadas por Giles Martin, filho
de George Martin, o produtor
do disco. Sobre Sgt Peppers já
tudo foi dito. Os Beatles terão
interrompido as suas intermináveis digressões, onde se mostravam endiabrados animais
de palco, para se recolherem
num estúdio, para proceder à
mudança de paradigma: o rock
deixava de ser uma mera música de entretenimento jovem
para passar a ser uma forma
de arte tão valorizável quanto
as demais. Claro que também
existia nos Estados Unidos uma
banda chamada Velvet Underground a apresentar um caminho alternativo para o rock, os
Beach Boys já haviam lançado a
sua obra-prima Pet Sounds, os

SGT. PEPPER'S LONELY
HEARTS CLUB BAND 2CD
ANNIVERSARY EDITION

Emi

Malandrice

O novo disco
dos Omiri
vem bem a
propósito da
quadra dos
Santos Populares, como
alternativa
para o bailarico. Mas, mais do
que isso, este Baile Eletrónico
é uma reflexão e reformulação
de uma linguagem, buscando
caminhos alternativos que
misturem uma base popular-tradicional com uma nova
tribo (igualmente pop) sedimentada na música eletrónica.
Até certo ponto, é um trabalho
próximo do Megafone de João
Aguardela, mas procura uma
consistência melódica mais
efetiva. Há assim uma mistura
entre sonoridades populares e
composições e roupagens eletrónicas, num kuduro bairrista
a cheirar a manjerico e com
vontade de voar como os balões
de São João. Com uma predileção por trava-línguas, há
também uma seleção de dizeres
populares mais vernaculares,
para apimentar e reobservar
a tradição. Tudo é muito bem
construído, propondo uma
nova leitura, mas sem se desvincular da sua raiz bailável.
Conta com duas participações
de peso: Capicua, em País Colmeia; e Celina da Piedade, em
Fado em Picadinho. Para bailar
com estilo.

› Omiri

BAILE ELECTRÓNICO

Bigorna
MANUEL HALPERN
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Miguel Real
Do ‘Pecado’ à Cultura Portuguesa
Com dois novos livros, ambos de ensaio, prossegue a sua obra, cada vez mais vasta e multifacetada, o que é já hoje um dos nomes mais
destacados e ativos da nossa cultura, também crítico e colaborador permanente do JL. Ouvimo-lo sobre Nova Teoria do Pecado e Traços
Fundamentais da Cultura Portuguesa, agora editados, o segundo deles comentado por Guilherme d'Oliveira Martins na sua coluna

a

Jornal de Letras: Na série “Novas
Teoria de…”, intenta pensar-se de
raiz os conceitos tematizados, o Mal, a
Felicidade, o Sebastianismo e, agora, o
Pecado. Tem um plano para a escolha
dos temas?
Miguel Real: Sim, há um plano que
orienta e comanda essa escolha dos temas: o Mal (superior ao Bem) como raiz
da Ética, a Felicidade como suprema
finalidade moral da vida (Aristóteles) e,
agora, o Pecado como desvirtuamento
das pulsões do corpo imposto pelo
Cristianismo enquanto motor máximo
da civilização e cultura ocidentais.
O Sebastianismo evidencia-se como

JOSÉ CARLOS CARVALHO

Aos 64 anos, Miguel Real, pseudónimo
de Luís Martins, professor de filosofia
(recentemente jubilado), ensaísta,
pensador, ficcionista, dramaturgo,
encenador, presença constante em
inúmeras iniciativas e atividades
culturais - não para. Se o seu primeiro
livro publicado, O Outro e o Mesmo,
foi de ficção, e recebeu até o Prémio
Revelação de Ficção da APE/IPLB, em
1979, o certo é que a maioria dos que
se lhe seguiram foram de Filosofia, e
publicados ainda com o seu nome. Mas
passou a dedicar-se também ao ensaio
literário (e nesse domínio ganhou
outro Prémio Revelação da APE, sem
deixar o resto – antes ampliando a
sua criatividade para o teatro, em
colaboração com sua mulher, Filomena
Oliveira. Entre outros prémios, como
romancista, foram-lhe atribuídos o
do Círculo de Leitores e o Fernando
Namora (do Casino do Estoril), mas tem
sido sobretudo na área do ensaio, do
pensamento, da filosofia, que a sua obra
– a caminho dos 60 títulos! – se tem
ampliado. Sempre, felizmente, sem
prejuízo da sua excelente colaboração
no JL, mormente com a sua coluna de
crítica literária.
Pois de Miguel Real saíram agora
dois novos livro: da sua série Novas
Teoria (antes do Mal, da Felicidade
e do Sebastianismo), Nova Teoria do
Pecado (D. Quixote, 200 pp., 13,90
euros) e Traços Fundamentais da Cultura
Portuguesa (Planeta, 248 pp., 17,76
euros), sobre os quais ouvimos o autor.

Ibérica, o Cristianismo constituiu-se
como uma genuína máquina de eliminação civilizacional daqueles povos, o
que hoje designaríamos por etnocídio
cultural. Supremo inimigo cultural do
Cristianismo: o corpo e as suas emoções, ditos sede do Demónio entronizado miticamente como figura universal
do Mal. Em Nova Teoria do Pecado não
desenvolvo a teoria do Corpo na Europa
ao longo do poderoso domínio do
Cristianismo porque…

Miguel Real

regeneração do “pecado” de Portugal.
Na terminologia de Fernando Pessoa,
como “o Cristo de Portugal”; na terminologia de Eduardo Lourenço, como
o máximo ser profundo (inconsciente) de Portugal. Seguir-se-á, se tudo
correr bem, uma tematização sobre as
Aparições de Fátima.
No livro que agora publiquei
destaca-se o supremo pecado do
Cristianismo, o ter-se transformado
de religião e vivência europeias do
sagrado em Poder político institucional,
negando e oprimindo, ao longo de 1500
anos, as restantes religiões e complexos comportamentais (os costumes),
substituindo-os por uma mentalidade
virtuosa segundo os preceitos evangélicos ou bíblicos, impostos por um

“

O abandono pela
Europa de uma
vivência do pecado
não significa idêntico
abandono de uma
consciência de culpa

Estado opressivo e totalitário. Com o
pretexto da eliminação do paganismo
latino (mediterrânico) e celta (os povos
ditos “Bárbaros”), inclusive dos deuses
presentes milenarmente na Península

… já o tinha feito noutro livro, de 2105,
o Manifesto em Defesa de uma Morte
Livre. Mas dizia …
... porque as emoções/paixões se
constituem como o supremo inimigo
do Cristianismo, o pecado constitui a
categoria filosófica e religiosa sobre a
qual a Europa cristã assentou as suas
constantes culturais e civilizacionais. Ou seja, a categoria sobre a qual
edificou o Poder, o poder religioso,
mas sobretudo o poder político e social.
Quando se refere que a Europa cristã
ergueu a sua civilização com base na
categoria religiosa de pecado diz-se,
consequentemente, que ela a ergueu
sobre o modo singular de viver com
a emoção primária de Medo e com o
sentimento de Culpa. Medo e Culpa
constituem as duas colunas ético-morais que sustentam o edifício do
Pecado. Por isso, Pecado, Medo e Culpa
constituem o triângulo ético-religioso
abordado neste ensaio.
Quer dizer que o pecado, ou o temor do
pecado, une o mal ao medo?
Une o mal ao medo e o medo ao mal
numa simbiose perfeita de malignidade e culpabilidade. Ao longo
dos últimos dois milénios, o pecado
(o indecente, o sujo, o imundo, o
vergonhoso, o rejeitado, o obsceno, o
banido, o impuro, o indigno, o abjeto,
o infame, o irracional, a transgressão,
o crime…), ainda que socialmente
excluído, exerceu um poder de atração
mental tão forte quanto os mandamentos morais como expressão do
bem. Ambos, virtude e pecado, têm
convivido numa tensão paradoxal
nos últimos dois milénios. A virtude, expressão da ética e da moral; o
pecado, expressão da imoralidade e
da devassidão, da “iniquidade”, como
diria São Paulo.
“Pecado” é um conceito ambíguo?
Nenhum o é mais, no intervalo civilizacional em que vivemos, sabendo
donde viemos mas desconhecendo o

nosso futuro: é um conceito profundamente indefinido no seu complexo semântico referencial. Porém, o
abandono voluntário pela Europa de
uma vivência do pecado não significa
idêntico abandono de uma consciência
de culpa. Pelo contrário, toda a filosofia
prova a existência de um sentimento
de culpa, latente e pulsante no coração
do homem. Toda, de Kierkegaard
e Nietzsche a Heidegger, Levinas e
Merleau-Ponty - e, em Portugal, de
Amorim Viana e Antero de Quental a
Leonardo Coimbra e Paulo Borges. Com
exceção dos violentos, os atos ontem
vistos como pecaminosos são hoje
considerados meros “desvios”, “infrações” ou “transgressões” em relação
ao pensamento e à ação socialmente
dominantes, não forçando o seu agente
à exclusão, à vergonha, à abjeção, ao
ostracismo, muito menos à queima
numa fogueira inquisitorial.
Pode considerar que escreveu uma
espécie de “biografia” do conceito de
Pecado?
Sim, tentei fazê-lo, recuperando, sob e
sobre a ética e a moral cristãs, profundamente excludentes e totalitárias, o
conceito de Pecado segundo a civilização e a cultura gregas que o não teriam
elevado a uma natureza sagrada, tratando-o como um assunto exclusivamente humano. Assim, a visão cristã
de pecado cruza simultaneamente a
tradição greco-latina de falhar o alvo,
de se enganar, de cometer um erro, de
se desviar do caminho certo (amartia),
com a tradição judaica do estabelecimento de uma intenção de revolta, de
contestação, seja contra a instituição
igreja e o seu corpo de prescrições
sociais, dimanadas da cúria romana,
seja contra Deus, ele próprio. Isto é:
como aversio a Deo et conversio ad
bonum creatum, hipostasiando ambas
as tradições num cúmulo absoluto de
sagrado, fora do qual reinaria a “iniquidade” de S. Paulo e o “demónio”,
“príncipe do mal”, da igreja romana.
Ou seja, o conceito de Pecado mudou
de natureza: de conceito prescritivo
de natureza política e sociológica,
imposto como lei e hábito universal
a toda a comunidade, tornou-se,
desde o século XIX, um conceito para
uso restrito, não tanto dos cristãos,
mas mais dos católicos, que por ele
ostentam uma mentalidade cruzada
de Medo e Culpa, lançando ao Céu (a
Deus, a Nossa Senhora de Fátima) a
ventura ou a desventura da existência
social de cada crente.
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Mudando de tema, para o do outro
título que acaba de publicar: fazia falta
um livro sobre a Cultura Portuguesa?
Julgo que sim. Devido à integração
europeia e à globalização, a cultura
portuguesa tem sofrido uma mutação
fundamental. De paroquial, durante
grande parte do século XX, tornou-se
cosmopolita, hedonista e relativista.
Era necessário demarcar estas novas
qualidades, bem como evidenciar os
aspetos multiculturais sofridos no
campo sociológico dos costumes.
Existe algum aspeto relevante que
queira destacar?
O importantíssimo papel das Ordens
Religiosas na formação dos traços
fundamentais da cultura portuguesa,
a viragem hermenêutica operada no
final do século passado sobre a “lenda
negra” dos Jesuítas (José Eduardo
Franco), o debate sobre o papel dos
“estrangeirados” (António Pinto
Ribeiro), a nova cultura urbana, a
questão do pessimismo nacional, a
questão anteriana da Decadência ou
do Declínio, a abertura multicultural
de Guilherme d’Oliveira Martins, as
novas e importantes propostas culturais de Bragança de Miranda e Moisés
Lemos Martins, o neocriticismo de
Boaventura de Sousa Santos, a saudade, a lusofonia, o marranismo…
É um largo leque de temas…
Mas faltam muitos outros, ficarão para
um próximo livro.
Por exemplo...
O mito da Ibéria, Fátima e a religiosidade popular, o ser mais relevante, até
ao século XX, a representação literária
da sociedade e da história portuguesas (O Labirinto da Saudade, Eduardo
Lourenço) do que a representação
científica…
Porque define o atual momento da cultura portuguesa como sendo o de um
“intervalo civilizacional”, a que aliás já
se referiu nesta conversa?
Já não somos o que fomos, mas ainda não sabemos o que agora somos,
condicionante do que seremos no
século XXI. Possuímos hoje uma
forte cultura científica, mas um
milhão foi a Fátima em maio. Pela
primeira vez tínhamos deixado de
ser emigrantes, constante cultural
portuguesa desde os séculos XVI/
XVII, e passado a ser terra de acolhimento de imigrantes; porém, na
última década a emigração retornou
em força. Éramos um povo lento e
passivo, com pouquíssima participação cívica – ainda o somos?
As elites, continuam a ser autistas,
poderosas e a desprezar a população? Quais os efeitos na mente dos
portugueses da perda do Império:
uma genuína amputação histórica
ou o desembaraço de algo que nos
pesava? Instituições tradicionais
vão fenecendo a nosso lado: o modelo clássico da família, as Forças
Armadas como povo em armas, a
escola como modelo do saber… Não
há respostas unívocas e definitivas
para estas questões, mas do seu
resultado social futuro dependerá
em grande parte a nossa história até
ao final deste século. J
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GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Portugal em traços fundamentais

M

nós pensamos separar aquilo que ainda perdura na memória, ainda
iguel Real acaba de dar à estampa Traços
atuante, daquilo que está morto”. Eis o ponto em que nos encontramos
Fundamentais da Cultura Portuguesa , que
e que permite compreendermos que António Sérgio e Jaime Cortesão
constitui um belíssimo repositório de
correspondem a faces de uma mesma exigência de compreensão da
reflexões, na linha de um percurso sério
realidade que nos cerca. Sérgio alerta-nos para as condições materiais
e persistente, de análise e estudo, que o
e para o conflito entre a fixação e o transporte, que marca o patriotisautor vem seguindo. Na linha de obras
anteriores, temos agora uma síntese, onde mo prospetivo – contra o fatalismo do atraso. Cortesão não nos deixa
se apresentam os “traços fundamentais”
esquecer, ao lado da razão, o anseio espiritual e emotivo. E sabemos
de uma cultura plena de diferenças e con- bem, lendo os textos fundamentais de ambos e confrontando-os entre
si e com a moderna historiografia, como Portugal e os Portugueses,
tradições, que alguns procuram simplificar, mas insuscetíveis de reapesar de todas as vicissitudes, continuam na luta, combatendo a medução, que, a existir, tornar-se-ia caricatura. Uma cultura de melting
pot, como a nossa, não pode deixar de se afirmar numa tensão entre o
diocridade e a irrelevância.
que se mantém e o que muda, entre os que ficam, os que partem e os
País suspenso no tempo? As elites alimentam uma cultura dúplique chegam. De facto, como Eduardo Lourenço
ce, ora escolástica e contra-reformista; ora
ou José Mattoso têm ensinado, na linha de
europeia, reformista e aberta à modernidade;
Garrett e Herculano, da geração de 1870 e das
enquanto a cultura popular persiste vernacular,
correntes críticas do século XX, para Miguel
nativa e rústica. E a psicanálise mítica do desReal “não existe uma essência identitária de
tino português invoca a ciclotimia do sucesso
Portugal, uma noção metafísica sintetizadora
e do fracasso, a força do centralismo da Arcada
da existência de Portugal e identificadora da sua
e de S. Bento e as resistências à autonomia e a
história…” – e “um dos maiores equívocos dos
descobrir e inovar. Afinal, perante as dificuldateóricos da cultura portuguesa tem sido a indes encontramos energias desconhecidas, que
se relacionam com a sobrevivência. Mas a que
sistência, ao longo dos tempos, mas fortemente
se deve o atraso estrutural? O debate sobre os
desde o final da monarquia, em 1910, na busca
estrangeirados e sobre a fragilidade das elites
de um conceito absoluto, transcendente, exclunão perdeu atualidade. A natureza complexa
sivo, excecional e extraordinário, definidor da
da nossa realidade cultural leva-nos a que os
identidade nacional ou do homem português”.
elementos vários que a constituem favoreçam a
Este é o ponto de partida, não só para
formação de uma vontade comum, apesar dos
compreendermos a diversidade e a complexiegoísmos. E o pessimismo nacional? Será que o
dade de quem somos, mas também para nos
velho do Restelo de Camões ou Sá de Miranda na
mantermos abertos às diferenças – sobretudo
carta a D. João III são demonstrações insanáconsiderando que a nossa cultura está na génese
de outras culturas, geradas a partir de uma
veis de uma incapacidade congénita para nos
língua falada em todos os continentes, que se
superarmos? E estaremos condenados a ser um
enriquece através da coexistência de várias
“povo póstumo”? Se virmos bem, os melhores
outras línguas (como os crioulos), corresponmomentos da nossa existência coletiva (1415Miguel Real
1539) e a durabilidade do projeto Portugal devedentes às zonas geográficas onde o português é
língua oficial… Deste modo, o futuro não pode
ram-se não ao improviso, mas à determinação
deixar de ser encarado como um campo aberto
e à definição de metas de largo prazo… Leia-se a
à diversidade e de multiplidade cultural, onde
Crónica dos Feitos da Guiné e perceba-se que não
coexistem vários e naturais polimorfismos…
há aí espontaneísmo ou loucura… Há capacidaUma cultura de melting
De facto, não podemos esquecer as sequelas
de de planear e de mobilizar vontades.
pot, como a nossa, não
de ressentimento (para que nos alerta o autor,
A anteceder o prefácio de José Eduardo
na senda de Eduardo Lourenço) nos Estados e
Franco, está transcrito o poema de Ruy Belo
pode deixar de se afirmar
povos colonizados, “que ora legitimamente des“O Portugal Futuro”. “O Portugal futuro é um
numa tensão entre o que
país/ aonde o puro pássaro é possível…”. O poeconfiam do afã lusófono”. Por isso, a “Lusofonia
não pode repetir a história, renovando os vícios
ta diz que, chamem o que chamarem, “Portugal
se mantém e o que muda,
dos diferentes desencontros históricos havidos
será e lá serei feliz/ Poderá ser pequeno como
entre os que ficam, os que
em séculos passados”. Daí a necessidade de
este/ ter a oeste o mar e a Espanha a leste/ tudo
uma “paisagem política nova” – que considere
nele será novo desde os ramos à raiz”. Em lugar
partem e os que chegam
o alerta do célebre título do ensaio de Maria
do pessimismo sem horizonte, é possível a deManuel Baptista: «A lusofonia não é um jardim
terminação e a continuidade. Para tanto, há que
ou a necessidade de 'perder o medo à realidade
cultivar o espírito crítico e conhecer a história.
e aos mosquitos'»… No fundo, a saudade e a morabeza, bem como as
Os mitos tornam-se construtivos, quando compreendidos reflexivadiversas idiossincrasias resultantes dos diálogos interculturais, fazem
mente. Os judeus, a Inquisição, os jesuítas, Camões, o sebastianismo,
parte integrante de um modo de ser complexo e heterogéneo do mundo Vieira, Pombal, a ideia de nação superior e inferior, o pessimismo
da língua portuguesa…
nacional, a decadência, o país suspenso no tempo como lugar cultural
Longe de uma explicação de destino transcendente, não somos
e mental encantado, o canibalismo cultural, os grupos fratricidas
nem melhores nem piores que outros – nem um segundo povo eleito
e parricidas – são fatores que nos obrigam a perceber a identidade
de Deus, da herança judaica, nem depositários exclusivos da saudade
nacional limitada nas condicionantes de nove séculos de história.
(de Pascoaes), nem vocacionados para o Quinto Império sebastianista
«Por via da Europa – honra lhe seja feita -, e não por gradual esforço
ou para a Terceira Idade de Joaquim de Flora… Portugal é um cadinho
nosso, não são apenas dois ou três pensadores portugueses a exigirem
de múltiplas influências. Está aí a sua “maravilhosa imperfeição”. E
o império da tolerância, mas as próprias instituições sociais, e antes
quando encontramos em Fernando Pessoa as contradições insanáveis,
de mais o Estado e a Igreja Católica…». E assim, preparamo-nos para
que a heteronímia alberga, verificamos a importância da coexistênenfrentar o século XXI, libertando Portugal de um passado econócia das diferenças que enriquecem a nossa cultura e das culturas que
mico, político e cultural que há meio milénio «sempre nos atrofiou as
a animam. “A cultura é uma espécie de biblioteca, de ideal, em que
virtualidades». J

“

JOSÉ CARIA
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ECOLOGIA
VIRIATO SOROMENHO
MARQUES

Maior do que
o universo

A

decisão de romper com o Acordo
de Paris é o maior indicador de
que o atual presidente dos EUA é
um gigantesco e trágico erro de
“casting”. Ele não percebe ou finge
não perceber, que o Acordo de Paris
se prende com o modo como os países usam “bens
comuns globais” (global commons). A atmosfera é
um bem existencial vital de toda a humanidade e
nenhum país pode dizer que a vai poder continuar
a poluir e saturar, livremente, com gases de efeito
de estufa, mesmo que isso cause danos profundos a
todos os outros povos e nações que continuam vinculados a um acordo que, na sua essência, procura
estabelecer políticas de cooperação na gestão desse
bem vital comum.
Trump não compreendeu a essência do argumento de uma obra de ficção, publicada em 2009
(pouco antes da fracassada cimeira de Copenhaga)
que glosava a hipótese de uma guerra nuclear entre
os EUA e a China, por esta última (hoje é o contrário que sucede) se recusar a assinar uma convenção
climática (Matthew Glass, Ultimatum, New York,
the Atlantic Monthly Press, 2009). Não creio que
para já a situação derrape para um conflito aberto.
Mas, mais tarde ou mais cedo, se esta anomalia
se mantiver, os EUA serão alvo de fortes sanções
comercias. E não será só por parte da China.
Hoje, as ameaças que pairam sobre o clima e
o ambiente mundiais têm no uso de um património comum, a atmosfera, o centro nevrálgico do
problema e da sua eventual solução. A atmosfera
planetária é hoje um tema político de segurança
nacional e mundial. Nenhum país pode decretar
uma soberania exclusiva sobre a “sua” atmosfera,
sem, com isso, incorrer num ato de hostilidade
para com o resto dos parceiros da comunidade
internacional. Não temos meios para expandir
fisicamente a atmosfera, mas temos meios para
uma sua gestão mais sustentável. Mas para isso o
requisito fundamental teria sido o aperfeiçoamento e não a rutura do
Acordo de Paris, por
parte do país que ainda
é o mais poderoso do
A única coisa que
mundo.
Em vez de aumenprova (Trump) é
taram o ruído num
mundo já tão ameaçado a tese de Einstein
por tantas forças nesegundo a qual a
gativas e entrópicas,
estupidez humana
os EUA deveriam
capitanear um regime
consegue ser
de Direito Internacional
ainda maior do
Público que tivesse na
sua base a compreenque o universo
são de que a defesa do
clima e do ambiente
planetário é o interesse mais forte e prioritário
de todos e de cada um dos parceiros da comunidade internacional, pois toca no valor primário
da sobrevivência. Em vez disso, o governo da
América - que Trump quer fazer regressar a uma
grandeza perdida - a única coisa que prova é a tese
de Einstein segundo a qual a estupidez humana
consegue ser ainda maior do que o universo.J
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EDUARDO LOURENÇO

Como se Deus não existisse...

D

e "Deus" como realidade
e enraizamento do
"homem" na sua
humanidade nenhuma
fórmula superou, ou
pode facilmente superar,
a versão agostiniana de
Deus na sua relação com o
homem e do homem com
Deus. Deus é aí descrito e visado como a presença
que é mais interior ao que chamamos "homem"
que a ficção da sua autónoma e já - por assim dizer
- divina identidade.
Assim traduziu o autor das Confissões a
primeira versão ocidental de uma transcendência
imanente ao homem e de uma imanência inclusa
em Deus. Quer dizer, a nova autorrevelação que
no Cristianismo se manifesta de um Deus que
se faz homem para que o homem a si mesmo se
transcenda humanizando-se.
Nas visões opostas do judaísmo e do paganismo,
a transcendência era objetiva (ou objetivada),
como toda a nossa visão do Ser como suprema
realidade, de que o Sol e as estrelas foram, desde
a noite iluminada dos tempos, a imagem de Deus
mudo consubstancial com a nossa realidade de
meros reflexos de uma luz eternamente presente
na sua própria e intemporal manifestação.
E, todavia, a essência e a novidade do
Cristianismo - incluída na vida, palavra, exemplo
e morte de Jesus como "morte de Deus mesmo",
condição de ressurreição e preço da nossa
redenção - consiste menos nessa mística, conúbio
da imanência e transcendência agostinianas,
ainda perfumadas da graça e da retórica pagãs
do romano Agostinho que na espécie de morte
inscrita no coração da morte mesma de Deus.
A essência do Cristianismo é a cruz no coração
da vida, menos como ónus da finitude da nossa
condição, que triunfo de um amor até então
desconhecido nos anais da alma. De uma alma
platonicamente divina que, por essência, não pode
morrer como participação na substância mesma
de Deus para quem o que chamamos "morte" é
só regresso ao nada original de onde a Vida nos
subtraiu.
É de um Deus que desce ao coração da noite,
como abandono absoluto, para ressuscitar do
único Nada com que só a Morte nos confronta, por
uma espécie impensável de amor da mesma Morte.
Jesus não é o Homem que se entrega à morte pelo
amor de Deus, mas um Deus que se faz homem
aceitando da mão de um Deus que não pode
morrer, a dádiva de amor supremo da sua descida à
noite da Morte que só os homens conhecem.
Em imagem já o mito de Osíris tinha prefigurado
esta vivência eterna da alma, que se diviniza
descendo como o sol exterior de que é imagem a
noite de morte onde se afoga para emergir numa
circularidade sem fim. Jesus nunca se referiu a si
mesmo como Deus, embora tenha sido crucificado
por essa pretensão blasfema. Reclamou-se apenas
de uma filiação divina intrinsecamente humana:
Filho do Homem. Foi como "filho do homem" que se
ofereceu à Morte no lugar de um Deus que não pode
morrer e identificar-se connosco.

Santo Agostinho Pintura atribuída a Jesuíno do Monte Carmelo

“

Jesus nunca se referiu a si mesmo como
Deus, embora tenha sido crucificado
por essa pretensão blasfema. Foi como
“filho do homem” que se ofereceu à
Morte no lugar de um Deus que não
pode morrer e identificar-se connosco.
Que maior prova de amor existe que
morrer no lugar dos que amamos?

Que maior prova de amor existe que morrer no
lugar dos que amamos?J

* Este texto inédito é datável da década de 1950. Com o mesmo título,
anos mais tarde e de improviso, EL proferirá uma conferência que
José Leitão no seu blogue Inclusão e Cidadania (domingo, outubro
12, 2008) recordará com estas palavras:" Eduardo Lourenço é
também um homem profundamente generoso. Recordo-me, por
exemplo, que, tendo-o convidado a falar no Centro de Reflexão
Cristã e tendo-se atrasado numa homenagem a António Ramos
Rosa, chegou, sem ter jantado, sem a conferência, que tinha
preparado no avião quando vinha para Lisboa, e, de improviso,
proferiu a magnífica conferência 'Como se Deus não existisse',
publicada na revista Reflexão Cristã." (Cf. nº42, dezembro 84/
janeiro 85, pp. 29-37)
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Terrorismo e refugiados:
hipocrisia, ineficácia e descrédito
HETERODOXIAS POLÍTICAS

André Freire

A recente vaga de atentados terroristas perpetrados por
extremistas islâmicos (ambos
reivindicados pelo chamado Estado
Islâmico, ISIL), no Reino Unido,
geraram as usais e absolutamente
justificadas ondas de indignação,
nomeadamente na Europa, em
particular, e o no Ocidente, em
geral. Todavia, praticamente ao
mesmo tempo tivemos, primeiro, a
visita do novel Presidente americano, Donald Trump, ao Médio
Oriente, com grande ênfase na
passagem inicial na Arábia Saudita,
e com o consecutivo anúncio de
um chorudo negócio de venda de
material militar a este país. E, segundo, tivemos a tentativa (ainda
em curso) de isolamento do Qatar
pela Arábia Saudita e pelos seus
aliados na zona do Golfo Pérsico,
com o beneplácito americano,
devido a alegado financiamento de
grupos terroristas (como sejam a
Irmandade Muçulmana ou grupos
de combatentes jihadistas na guerra da Síria).
Aquele conjunto de situações
fez-me lembrar um recente livro
do “filósofo, psicanalista lacaniano e ativista político” (de raiz
pós-comunista), Slavoj Zizek,
intitulado Contra a dupla chantagem. Refugiados, terror e outros
problemas com os vizinhos, onde
ele chama a atenção para a enorme
teia de contradições nas políticas
dos Estados Ocidentais no combate
ao terrorismo e para a resolução do
problema dos refugiados. Tal teia
de contradições, a que se somam,
segundo Zizek, vários “tabus da
esquerda” que urge superar, torna
o combate ao terrorismo completamente ineficaz, bem como torna
também ineficazes as “soluções”
apresentadas até agora para resolver o problema dos refugiados.
Mais, correm o risco de descredibilização por serem todas tão
ostensivamente contraditórias e,
amiúde, contrárias a alguns valores
fundamentais das nossas sociedades democráticas (vide o acordo
com a Turquia para a questão dos
refugiados). Parece-me, pois, que
vale a pena usar o livro de Zizek
não só para melhor compreendermos a situação atual, descrita
acima, mas também para pensar
sobre “O que fazer?”.
As contradições das potências
ocidentais (EUA, França, Reino
Unido, Alemanha, etc.) na solução

Trump em visita à Arábia Saudita “A Arábia Saudita (apoiada pelos EUA) foi o
principal patrocinador (espiritual e financeiro) dos jihadistas anticomunistas que
mais tarde viriam a gerar os Talibãs”

do problema dos refugiados,
por um lado, e na luta contra o
terrorismo, por outro, estão bem
evidenciadas não só nas “soluções” encontradas, mas também
na política de alianças desenhada,
em cada momento e no médio/
longo prazo. Quanto ao problema
do grande êxodo de refugiados
para a Europa, é bem sabido que
a guerra civil na Síria, nomeadamente o combate entre as milícias do ISIL (e outras também de
pedigree fundamentalista islâmico)
e as forças governamentais do
governo de Assad, são a sua fonte
fundamental. Logo, derrotar o ISIL
no terreno sírio sempre foi uma
peça fundamental para reduzir a
intensidade do conflito, chegar a
uma solução política e estancar a
alimentação do êxodo de refugiados, contribuindo para a resolução
dos problemas na origem.
Porém, por um lado, só depois
dos atentados em Paris (2015) é
que os europeus verdadeiramente acordaram para necessidade
de derrotar o ISIL na Síria (e no
Iraque), ainda que nem mesmo
assim com total empenho e consequência, pois até aí estavam apenas
concentrados em derrotar Assad.
Por outro lado, diz-nos Zizek,
citando o jornalista David Graeber,
se a Turquia (aliada dos Ocidentais
na NATO e, alegadamente, no terreno desta guerra) tivesse feito ao
ISIL o mesmo bloqueio que fez aos

curdos do PKK e às milícias curdas
do YPG, na Síria, há muito que o
ISIL teria sido derrotado. Aliás,
quer a Turquia, empenhada sobretudo em combater os curdos (no
Iraque e, acima de tudo, na Síria e
na Turquia), quer a Arábia Saudita,
quer mesmo Israel, empenhados
sobretudo em combater as milícias
xiitas (na Síria e no Líbano, e
por essa via o poder geopolítico
Irão), têm mostrado, na prática,
uma certa tolerância face ao ISIL,
tornando a sua derrota muito mais
difícil.
Semelhantes são as contradições das potências ocidentais na
luta contra o terrorismo. Por um
lado, sabemos que o problema
da Palestina é um dos leitmotifs
fundamentais invocados pelo islamismo radical, e neste domínio os
avanços são mínimos, quando não
mesmo caracterizados pela política
de um passo à frente e vários atrás
(vide o grande retrocesso com
Trump, em comparação com os
magros avanços de Obama, face
a Israel). Por outro lado, fazer
da Arábia Saudita e da Turquia
os grandes aliados (dos EUA e da
Europa) no Médio Oriente, diabolizando o Irão, parece a receita certa
para o desastre.
É obvio que o Irão também
sempre patrocinou o terrorismo
islamita, nomeadamente no Líbano
e na Faixa de Gaza, mas esse
papel comparado com o da Arábia

Saudita é secundário; idem para o
caso do Qatar. Depois da invasão
do Afeganistão pela URSS, a Arábia
Saudita (apoiada pelos EUA) foi o
principal patrocinador (espiritual e
financeiro) dos jihadistas anticomunistas que mais tarde viriam
a gerar os Talibãs. Desde então, é
sabido que a Arábia Saudita tem
sido um dos mais fortes patrocinadores (espirituais e financeiros)
do ultraconservadorismo wahabita
pelo mundo fora, assim como do
terrorismo islâmico de base sunita.
Tanto assim é que, segundo informações libertadas pela Wikileaks
em 2010, os serviços secretos
dos EUA consideravam a Arábia
Saudita “o maior financiador do
terrorismo sunita no mundo”.
Adicionalmente, quando
comparamos o grau de abertura
dos sistemas políticos do Irão e do
Qatar com o da Arábia Saudita ficamos impressionados com o grau
de liberalização dos primeiros face
ao segundo. É por tudo isso que,
por um lado, a aliança primordial
com os sauditas (e os turcos) para

“

Fazer da Arábia Saudita
e da Turquia os grandes
aliados (dos EUA e
da Europa) no Médio
Oriente, diabolizando
o Irão, parece a receita
certa para o desastre
(Deve-se) recusar a
ideia de que defender
os modos de vida
autóctones é uma
ideia protofascista,
ou que uma crítica
assertiva do
islamismo é incorrer
necessariamente numa
deriva islamofóbica

derrotar o terrorismo soa como
pouco ou nada credível. E, por
outro lado, não se percebe como
é que será possível uma derrota
do ISIL, na Síria e no Iraque, bem
como soluções políticas estáveis e
duradouras para estes dois países,
sem um forte apoio dos curdos e

do Irão (bem como dos xiitas do
Iraque).
No capítulo “que fazer?”, vejamos agora que mais nos propõe
Zizek. Em primeiro lugar, propõe-nos superar a centragem nas
“guerras culturais”, ou no “choque
de civilizações”, por um regresso à
abordagem da “luta de classes”. Por
um lado, porque não há apenas um
choque entre civilizações, há também vários choques no seio de cada
uma das civilizações (entre americanos e russos, entre sunitas e xiitas,
etc.). Por outro lado, porque muitos
dos problemas com o êxodo de refugiados (e também com o terrorismo)
têm na sua base uma desestruturação das culturas e economias locais
fruto de uma mercantilização de
todas as áreas da vida em todas as
zonas do globo, em resultado da
extensão generalizada e quase sem
freios do capitalismo neoliberal. Por
isso, o regresso à luta de classes é
necessário para uma perspetivação
correta dos problemas subjacentes e
para uma aliança “dos de baixo” nas
várias zonas do global atingidas pela
mercantilização geral.
Segundo, é preciso superar alguns tabus da esquerda para um
combate mais certeiro e eficaz.
Nomeadamente, é preciso recuperar
e projetar, sem quaisquer complexos
(eurocentrismo ou neocolonialismo), a tradição europeia e ocidental
emancipatória (dos direitos humanos, da igualdade, do Estado Social,
etc.): essa tradição é um dos instrumentos mais eficazes de combate ao
capitalismo neoliberal globalizado.
Outros tabus a quebrar são ainda
recusar a ideia de que defender os
modos de vida autóctones é uma
ideia protofascista , ou ainda recusar
a ideia de que uma crítica assertiva
do islamismo é incorrer necessariamente numa deriva islamofóbica.
1. Ver Slavoj Zizek (2016), Against the
double blackmail. Refugees, Terror and
Other Troubles with the Neighbours ,
Londres, Penguin Random House; 2. Ver
Charles Glass (2016), Syria Burning: a
Short History of a Catastrophe, Londres,
Verso Editions; 3. Ver Charles Glass (2016),
op. cit., Slavoj Zizek (2016), op. cit; 4. Ver
Dan Smith (2016), The Penguin State of the
Middle East Atlas, Nova Iorque, Penguin
Random House; 5. Dan Smith, op. cit., p.
136; 6. Dan Smith, op. cit., e Charles Glass,
op. cit; 7. Slavoj Zizek, op. cit., pp. 18-19;
8. Slavoj Zizek, op. cit., pp. 19-20; 9. Slavoj
Zizek , op. cit., pp. 20-22.
* André Freire é politólogo, doutorado em
Sociologia Política pelo ICS-UL e agregado
em Ciência Política (CP) pelo ISCSP-UTL,
prof. e diretor doe doutoramento em CP do
ISCTE-IUL
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Alípio de Freitas (1929 - 2017)
Um revolucionário da utopia
Morreu no passado dia 13, em Lisboa, aos 88 anos, Alípio de Freitas, um homem e lutador revolucionário
com um percurso de vida extraordinária, em Portugal e no Brasil, com uma passagem por Moçambique.
O seu livro Resistir é preciso – Memória do tempo de morte civil no Brasil, foi o primeiro, saído em 1981,
ainda durante a ditadura militar, a denunciar os assassínios e as terríveis torturas nos seus ‘porões’,
que ele próprio sofreu na carne. Só agora, porém, esse livro foi editado em Portugal, pela Âncora, com
lançamento no dia do seu aniversário. Em simultâneo com o do volume Alípio de Freitas – Palavras de
Amigos, reunindo 126 textos e testemunhos a seu respeito, organizado por Reinaldo Ribeiro e Guadalupe
Magalhães Portelinha, a sua muito devotada companheira das últimas décadas, sendo que nos últimos
anos Alípio perdeu completamente a visão e teve graves problemas de saúde. Nunca deixando, porém, a
intervenção cívica e os seus combates, bem assim a atividade possível, mormente em associações a que
sempre esteve muito ligado, como a Casa do Brasil e a Associação José Afonso, pois de ambas foi um dos
fundadores e presidente. Entre as homenagens prestadas, ou projetadas, entre nós e no Brasil, contou-se
um espetáculo, no passado dia 17, no Fórum Lisboa, com a participação de numerosos artistas, entre os
quais a sua (única) filha, Luanda Cozetti. Aqui o recordamos e homenageamos também, publicando o texto
seu, autobiográfico, que abre o volume Palavras de Amigos, e o do diretor do JL

Aquilo que foi a minha vida...
e, mesmo assim, vivia mal. Também
ia para a oficina mecânica do “seu”
Manuel Brasileiro. Também de bata
de ganga e botas cardadas, “ajudava-o” ou ficava a ouvi-lo falar do Brasil,
sobretudo do Rio de Janeiro.
Quando ele começava a falar do
Brasil comigo, parava o que estava a
fazer, limpava as mãos num trapo,
puxava um cigarro Kentucky e falava
de ficar comovido. Perguntei por
que tinha voltado. Respondeu-me
apenas: “P’ra me casar”. Puxou uma
fumada forte e disse-me: “Quando
puderes, vai p’ra lá, deixa esta
miséria, aqui. Faz como o teu tio
Guilherme, que é rico, feliz, até já é

movimentos operários. Viveu as greves.
Veio a repressão e, para não ser preso,
tornou-se embarcadiço. Foi o tempo de
conhecer o mundo. Até que um dia, em
plena guerra civil espanhola, desembarcou em Espanha e juntou-se às
forças republicanas. No final da guerra,
regressou a Portugal como se estivesse
voltando do Brasil. É então que eu o
conheço, na quinta do meu avô. Dele
guardo muitas histórias e estórias,
muitas, muitas, muitas. (...)
O tio Baptista ficou por cá até depois
do fim da II Guerra Mundial. Um dia,
saiu de viagem e nunca mais voltou.
Mas muitos viram a sua estrela. Por
exemplo, o Tita, que era camionista.
Fazia a viajem entre Vinhais e o Porto,
levando e trazendo mercadorias. Todo
o mundo o achava um tipo esperto e
informado, mas não fazia parte da roda
dos aduladores dos “doutores” da vila.

MARCOS BORGA

Alípio de Freitas, mais propriamente Alípio Cristiano de Freitas. Nasci
em Bragança, Trás-os-Montes, nos
contrafortes da Serra de Montesinho,
em 1929. O meu pai era funcionário
público dos CTT, a minha mãe, mulher
de grandes qualidades (e grandes
ambições) era apenas dona de casa.
Frequentei a escola primária na Escola
da Estacada, sendo meu primeiro mestre o professor Pires. Fui logo matriculado na 2.ª classe, pois, quando cheguei
à escola oficial, já sabia ler, escrever, e
fazer contas.
Ensinou-me a minha mãe, embora
quanto a ler, acho, até hoje, “sempre
soube fazer”. A oficina de ferreiro
do Alfredo era em frente à minha
casa. Como trabalhador, andarilho e
militante frequentei outras escolas que
não a da Estacada e do Abade Buíça
(Vinhais) e tive outros professores:
as oficinas de ferreiro e mecânica do
Alfredo e do “seu” Manuel Brasileiro,
e ainda “as lições particulares” do tio
Baptista e do Tita. Todos tiveram grande
importância naquilo que foi a minha
vida, cada um a seu modo e a todos
recordo, ainda hoje, com uma saudade
que dói.
Na oficina do Alfredo eu passava
todo o meu tempo disponível, vestindo
uma bata de ganga e calçando umas
botas grossas. Lá, eu fazia tudo o que a
prudência do Alfredo permitia: puxava
o fole da fornalha, deitava carvão,
arrumava as ferramentas e via o que
ele fazia e “como” o fazia e, mais do
que tudo, ficava atento às conversas
que as pessoas tinham com ele, quando
chegavam para consertar ferramentas,
ferrar carros de bois ou arados. Tudo
gente pobre, que trabalhava de sol a sol

doutor. nem que fosse p’ra morrer,
eu queria voltar lá.”
O tio Baptista era uma pessoa
singular. Sei que, na sua juventude,
ele e o meu avô paterno foram muito
amigos. Aliás, foram-no sempre.
“Menino da Roda” foi acolhido por
um casal de camponeses remediados e
sem filhos, que dele cuidaram e até lhe
garantiram uma boa educação. Quando
os seus padrinhos fecharam os olhos,
o tio Baptista comprou uma carta de
chamada para o Brasil, embarcou no rio
Tuela, desceu o Douro e desembarcou
em Santos, no Brasil.
Do patrício que lhe vendera a carta
de chamada e lhe garantira emprego,
nem sombras. Arranjou trabalho lá
mesmo, começou a conhecer gente do
porto de estiva e a interessar-se pelos
seus problemas e, não muito tempo depois, já estava participando de

Alípio Freitas “Mais do que tudo, sou um andarilho e um agitador social dedicado às causas do povo”

J

Um dia, já eu estava no seminário,
passando junto da porta de sua casa,
pediu-me para entrar. Entrei, como
já o fizera noutras vezes. Deu-me
uns jornais desportivos e, depois,
perguntou-me muito sério. “Tu és
capaz de guardar segredo?”. Acenei
que sim com a cabeça. Então, ele tirou do bolso do casaco um envelope,
abriu-o e tirou de lá um jornalzinho!
“Está aqui, é para tu leres, só tu, mais
ninguém e, depois de o teres lido,
pegas-lhe fogo com um fósforo que
ele arde num segundo. Lês e queimas
e nem o padre a quem te confessas pode saber de nada.” Foi assim
que eu travei conhecimento com o
Avante!.
Mais tarde, quando ele soube que eu
já lia bem francês, foi-me emprestando
alguns escritos de Marx, até chegar ao
“Manifesto Comunista”. Nunca me falou do PCP , ainda que eu depreendesse
que deveria ter alguma ligação com ele.
Nas minhas opções políticas e sociais,
há também raízes nas sementes que
ele foi deixando cair na minha alma.
Depois que fui para o Brasil, perdi-lhe
o rasto. Soube, mais tarde, que se tinha
mudado para Setúbal, onde terminou a
sua vida de lutador.
Estas foram algumas das portas que
se foram abrindo para o meu entendimento do mundo e da vida. Uma outra
dessas portas foi também a da biblioteca do seminário, onde encontrei tudo o
que poderia e deveria ler, e tudo o que
eu podia mas não deveria ler – os livros
proibidos ou do índex. Os meus poderes
eram, segundo o padre Campos que
me nomeou seu ajudante, emprestar e
recolher os livros emprestados aos padres professores e manter a biblioteca
em ordem. Havia alguns livros, numa
estante especial, que só podiam ser
entregues e lidos com licença expressa
do bispo. Foi aí que encontrei, entre
muitos outros, o meu mestre Baruch
Spinoza.
Quando tinha nove anos, o meu pai
foi transferido para Vinhais e lá fomos
nós atrás dele. Terminada a quarta
classe, a única possibilidade que eu
tinha de prosseguir estudos era entrar
no Seminário. Ainda que os objetivos
da minha família e os meus não coincidissem, sempre achei que a minha
entrada para o seminário foi apesar
de tudo providencial. Tudo o que foi a
minha vida e o quê hoje sou, começou a
se construir ali.
O seminário, apesar de tudo,
abriu-me todas as portas por onde eu
teria de passar para poder chegar feliz
aos 80, ter travado todas as lutas que
travei e continuar decidido a lutar para
realizar a Utopia. Fui professor, vigário
de Rio de Onor e Guadramil, protegi
os meus paroquianos camponeses de
Deilão que se dedicavam ao contrabando; fui pároco de paróquias de subúrbio
em São Luís do Maranhão; lecionei em
universidades; organizei associações de
moradores de bairros pobres, escolas
(que denominei “De pé no chão, também se aprende a ler”); incentivei as
organizações estudantis; cooperei na
organização de associações de camponeses; fui militante e dirigente de Ligas
Camponesas do Brasil; presidente da
Liga de Favelados do Rio de Janeiro;
fui agitador na Frente de Mobilização
Popular; estive como convidado no
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Congresso Mundial da Paz, em 1962,
em Moscovo, e viajei pela antiga URSS
e outros países socialistas; relacionei-me com os grandes nomes da cultura
e da política.
Em 1962 desliguei-me oficial e
publicamente da Igreja Católica, por
razões de natureza político-ideológica. Em 1962, e depois em 1963, fui
sequestrado e preso pelo IV Exército
em Recife e em João Pessoa (Paraíba),
respondi a dois Inquéritos Policiais
Militares (IPM). Em 1964, após o
golpe militar, na impossibilidade de
permanecer no Brasil, exilei-me no
México, partindo depois para Cuba.
Passado algum tempo, regressei à
América Latina, clandestinamente, e,
finalmente, ao Brasil. Aqui, participei
da luta armada revolucionária contra
a ditadura militar, e percorri grande
parte do país, muitas, muitas vezes a
pé. Conheci realidades que sedimentaram a minha convicção de contribuir para a construção de um mundo
mais justo e solidário.
Fui preso em 1970, torturado, sobrevivi, andei de presídio em presídio,
fui condenado em diversas Auditorias
Militares, a cerca de 150 anos... Saí da
prisão em 1979, como apátrida, pois
tinham-me sido cassadas as cidadanias
portuguesa e brasileira. Sem trabalho
e sem direitos políticos, parti para
Moçambique, onde estive integrado
num projeto de apoio a organização
de cooperativas do setor familiar da
agricultura. Foi um tempo muito feliz.
Gostei de voltar ao contacto com a terra
e os camponeses e, acima de tudo,
sentir-me útil, perceber que o meu
trabalho e a minha experiência podiam
melhorar a vida das pessoas.
Regressei a Portugal em finais de
1983. Em 1984 fui admitido na RTP
como jornalista, atividade que exercia
desde 1958, sob diversas condições
e em distintos lugares e países. Vivi a
ilusão e a desilusão do Alentejo. Voltei
para Lisboa para retomar o meu lugar
no movimento social e político, e
também para lecionar na Universidade
Lusófona. Regressei também ao meu
mundo, à participação nos Fóruns
Sociais, ao MST, às Ligas Camponesas
dos Pobres, e nem poderia ser de outro
modo, pois, mais do que tudo, sou um
andarilho e um agitador social dedicado às causas do povo. A minha pátria é
a luta do povo. O meu objetivo de vida a
construção da Utopia.J

Parafrase.indd 1

ideias * 29

‘Herói’ sem estátua
José Carlos de VasConCelos
Cheguei a uma idade em que já
conheci muita gente. Muita, muita
gente. Incluindo grandes figuras,
por isto e por aquilo. Algumas
das quais entrevistei, de algumas
das quais fui ou sou amigo. Alípio
de Freitas é uma delas. O Alípio,
porém, além de grande figura e
amigo, pertence a uma espécie de
minha restrita e secreta galeria de
“heróis”. E digo-o não esquecendo o que escreveu Brecht: “Pobre
pátria que precisa de heróis”! Pois
é, pobre pátria, pobre mundo que
precisa de heróis. Mas com tanta
tremenda miséria e injustiça, tanta
tirania, tanta desumanidade, que
nos faz às vezes ter até vergonha de
ser homens, os heróis são precisos,
mesmo indispensáveis.
Heróis que não se constroem
como heróis, não têm pose nem
“representam” o papel de heróis,
não são movidos por nenhuma
ânsia de protagonismo, nenhuma
ambição de serem grandes chefes
do quer que seja. Heróis apenas
porque lutam pelos outros, por um
sonho, muito concreto, de justiça
na terra, por um ideal ou uma ideia
com que até podemos não estar de
acordo mas cuja bondade potencial temos de reconhecer. Heróis,
amiúde anónimos ou quase, na
entrega total ao seu combate, com
uma extrema coragem e generosidade, padecendo as piores dores
e sofrendo os maiores horrores
sem nunca vergarem ou cederem.
Sem sequer dizerem uma palavra quando o silêncio se impõe, o
silêncio que se paga com a própria
vida ou com esses horrores que
fazem desejar a morte como menor
dos males.
O Alípio, nunca construindo a estátua de si mesmo, é
um destes heróis. E o seu livro
Resistir é preciso constitui um
testemunho emocionante do seu
combate, até 1979. Livro cuja

As capas da 1ª edição, brasileira, de Resistir é preciso (1981), da sua recente edição
portuguesa (Âncora, 2017, 340 pp., 19 euros) e de Palavras de Amigos (Pângela,
366 pp.)

publicação, ainda no período da
ditadura militar, em 1981, com a
denúncia frontal, minuciosa, dos
criminosos torturadores e seus
cúmplices, todos devidamente
identificados, representa só por
si, acrescendo a tudo o resto, um
raríssimo ato cívico de resistência e alta coragem.
Tenho-o aqui à minha frente, com dedicatória datada de
6/6/1981, Rio de Janeiro: “Se esta
memória puder servir a liberdade
dos povos ficarei feliz por a ter
escrito. Com amizade e um abraço
fraternal – Alípio”. E releio as suas
páginas sempre com um “arrepio”.
Notando a justeza do prefácio de
Barbosa Lima Sobrinho, que num
certo passo o coloca ao lado das
Memórias do Cárcere, de Graciliano
Ramos, e noutro passo escreve,
sobre uma das descrições das
inúmeras terríveis torturas que o
autor sofreu: “Um quadro sinistro,
admiravelmente escrito, eloquente
e, ao mesmo tempo, horripilante.
Mas que ainda assim se concluía
com uma sensação de paz e tranquilidade”.

Mas antes do Alípio que Resistir
é preciso revela e confirma, há
o Alípio de Vinhais, o Alípio do
Seminário, o Alípio das paróquias
pobres onde fez as suas primeiras
“revoluções”, do português nordeste transmontano ao brasileiro
nordeste do Maranhão. Etc., etc.
Os anos a passarem, as pessoas e
as circunstâncias a mudarem – e
sempre o mesmo Alípio, o mesmo
homem, cidadão, combatente.
Sempre a mesma verticalidade
e integridade. Sempre o mesmo
caráter. Ao mesmo tempo de uma
“grande firmeza” (como diz o José
Afonso na cantiga que lhe dedicou,
sobre ele, e que contribuiu para
a sua libertação), até de grande
dureza, nas posições políticas e em
certos juízos de valor, e de uma
grande compreensão ou até doçura, sobretudo na relação com as
pessoas. O Alípio que vemos condenar implacavelmente comportamentos para outros compreensíveis
ou desculpáveis, é o mesmo que
apoia e acarinha os amigos mesmo
em situações em que pareceria
muito difícil fazê-lo. Recordo,

embora o exemplo talvez não seja
o mais adequado, como sempre
acompanhava a Fátima o nosso
comum amigo José Aparecido de
Oliveira (com quem esteve refugiado na embaixada do México, logo
após o golpe militar de 1964), no
dia de anos dele, José Aparecido,
que é também o seu.
Outro traço do seu caráter que
destaco, e faz parte do recusar-se
ser uma estátua – sequer um busto
ou um gesso… – de si próprio, é a
modéstia, a humildade no melhor
sentido. Quantas vezes pensei nisso, nas reuniões do Conselho Geral
do Sindicato dos Jornalistas, que os
dois integrámos e a que eu presidia,
tendo-o ali à minha frente, pacientemente, até ao fim, ouvindo quem
gosta de se ouvir e só raro falando,
voz experiente sempre respeitada. Não posso esquecer também
alguns momentos com o Alípio no
Brasil, mormente quando fomos
ambos os convidados pessoais de
Jorge Sampaio, então Presidente da
República, na sua visita de Estado
em 2000: a agenda preenchidíssima de encontros com personalidade e organizações que queriam
estar com ele; alguém a recordar
antigos episódios ou a apontar uma
favela com o seu nome; as conversas nas longas horas de avião, que
mais me impuseram a decisão de
fazer mesmo, como há muito queria, uma grande entrevista com ele,
que aliás ainda demorou, só viria a
sair na Visão de 3 de abril de 2014.
A certa altura, ainda no Brasil,
falando-me de alguns desses
numerosos encontros, o Alípio
mostrava-se naturalmente satisfeito com rever muitos companheiros e decerto, embora não
o dissesse, verificar como continuava a ser lembrado e admirado.
Pareceu-me claro ter-lhe dado
uma espécie de nostalgia, uma
renovada vontade de ação política
e social, mais intensa e direta da
que podia ter, e tinha, em Portugal.
E confessou-me o desejo que às
vezes sentia de voltar para o Brasil.
Acrescentando: “Mas a minha vida
aqui não vale um fósforo”…
Ora, a vida do Alípio valeu, vale e
continuará a valer - mesmo depois
da sua morte, como exemplo - todos os fósforos do mundo. J

14/06/17 18:05
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odemos imaginar todos os encontros,
toda a cumplicidade, mas a escrita
implica uma distância insanável entre
autor e leitor. Uma espécie de desfazamento entre lugares que, sendo tão
complementares, não existem senão em
paralelo, não em simultâneo. A história
do mundo estará cheia de relações de
amor entre criadores e seus primeiros
leitores. Mulheres e musas que poderiam estar ao colo do
mais expressivo homem enquanto ele estendia no papel a
obra-prima. Mas o colo de um autor no momento da escrita,
ainda assim, não é modo de um leitor atravessar o portal
impossível da imaginação e se ver com o autor no espaço inexplicável de onde se colhem os textos.
Entre o autor e o seu leitor, por maior encontro, maior
festa e até amor, há uma trágica cisão que deixa cada um
ao abandono. A fúria ou a folia tornam-se notícia para um
certo depois. Um certo exterior, nunca o instante epifânico
da ideia literária é rigorosamente a dois, a descoberta tão
angustiada ou eufórica da literatura é substancialmente
insondável, gravemente intransmissível.
Mais ainda, o livro acontece depois como secreto milhares de vezes. Acontece na versão única de cada leitor
que, as mais das vezes não tendo nem acesso ao autor,
constrói o livro num infinito de possibilidades que são
património exclusivo de outros que não o autor. Diria que
a parte maior de um livro não pertence a quem o escreveu,
pertence ao cúmulo impossível de deter do que os outros
podem aportar.
No acontecimento disperso e incontrolável do livro, o
autor perde-se. É o desnecessário do processo. Pode apenas
calcular como serão as vidas das pessoas confrontadas com
as palavras que lhes propôs. O que farão essas mesmas palavras com o passar do tempo, no específico dos lugares, das
culturas, feridas das mudanças para outras línguas. O autor,
com maior ou menor encontro, sabe sobretudo de quem leu,
raramente assiste a quem lê. No retorno ocasional do seu
próprio livro, o autor é como que tardio. E conhecemos bem
a diferença entre estarmos diante de um Francis Bacon e
discutirmos como são impressionantes os quadros de Francis
Bacon.
O livro de Sandra Barão Nobre, Uma Volta ao Mundo
com Leitores (Relógio D'Água), é um exercício de resposta.
Provavelmente todos nos questionamos sobre o que leem
aqueles que leem no nosso caminho. Há um traço de identidade que se define pelo que lemos. Creio que auscultamos
os livros dos outros para sabermos de que modo nos podem
corresponder. É um certo jogo de Cinderela. O livro não
podia ser melhor sapato de cristal para encontrar amigos ou
amores. Lembro de ver uma moça a ler Um Certo Plume, de
Michaux, e de me precipitar sobre ela como se descobrisse
uma gota de água no extenso deserto. Lembro de responder-me que encontrara o livro num banco. Nem sequer estava a
gostar. Parecia-lhe poesia. O sapato de cristal partiu bem no
meio do meu coração.
Há uns bons anos acompanho o blogue de Sandra Nobre,
"Acordo fotográfico", feito do instante da leitura, esse lado de
lata intimidade e errância. Sinto como se visse gente meio
despida. Gente que se revela. À volta do mundo, gente que lê
serve para um retrato do que se pode pensar e almejar hoje.
O percurso que Sandra Nobre faz permite intuir um certo
desiderato. Há como que um sonho pressuposto em cada
leitura. Ainda que possam temer o fim de todas as coisas,
mesmo o fim da vida, os que leem sonham ainda. Não se lê
senão com essa condição de estar para lá do que há.
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O trabalho de Sandra Barão Nobre traz a ternura que pode
guardar-se por quem lê, como nos enternece que o conhecimento, a sua depuração e a beleza possam ser uma ansiedade
também dos outros. Move-nos a esplendorosa esperança
numa eureka que mude um cidadão para um herói ou um
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o que pode ser o labirinto identitário de cada um. Por onde
tem a Sandra Nobre passado. Pelo labirinto riquíssimo dos
que leem. Para que nos conheçamos todos e nos salvemos ou,
ao menos, amemos. Tão sagrados, todos. J
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PARALAXE
Afonso Cruz

O HOMEM
DO LEME

Facas, pirilamos
e outros assuntos

B

ATIRADORES DE FACAS
orges disse, erradamente, que o Alcorão
não mencionava camelos, pois estes seriam
tão omnipresentes que seria perfeitamente
redundante falar deles. O Alcorão fala de camelos, mas a justificação parece-me boa. Na
Ilíada nunca se descreve a beleza de Helena.
Provavelmente pelo motivo mencionado por
Borges.
A beleza de
Helena é construída pela ausência.
Sabemos que era tão grande que
provocou uma guerra e isso é mais
poderoso do que limitar a beleza
a uma descrição pormenorizada.
Assim, cada um imagina a sua
Helena, de acordo com o seu próprio cânone estético.
Como diria
Mrozek:"Para imaginar a
violência da tempestade,
basta mencionar como era
grande o meu medo."
Erri de Luca comparou os escritores a
lançadores de facas. Estes
nunca acertam no alvo,
na mulher presa na roda,
vão isso sim delineando
através do erro, do facto
de acertarem ao lado e
aos poucos irem sugerindo uma forma, uma
silhueta. Essa subtileza
é uma forma de evitar a
obscenidade, a ofuscação.
Foi o que fez Homero, que
compôs a beleza de uma
mulher sem lhe acertar
faca nenhuma.

MANUEL HALPERN

Labrie Jana

mistério, o erotismo fazem parte do tecido do cosmos. E por
vezes é um desejo ambíguo, que parece existir tanto na alma
humana como nas entranhas do próprio universo: "Não peças a
ninguém que fale de ti, nem mesmo com desprezo. E quando o
tempo passar e tu notares como o teu nome circula entre os homens, não o tomes mais a sério do que tudo o que encontras na
sua boca. Pensa que ele se perverteu, e desfaz-te dele. Adopta
outro, qualquer outro, pelo qual Deus te possa chamar a noite.
E esconde-o de todos." (Rainer Maria Rilke, Cadernos de Malte
Laurids Brigge).
Ou, com o humor de Douglas
Adams: “Há uma teoria que nos diz
que se alguém descobrir porque
razão e com que propósito existe o
universo, este imediatamente desaparecerá e será substituído por algo
ainda mais bizarro e inexplicável.
Há uma outra teoria que diz que isto
já aconteceu.”

POLICIAL

1. “Parece que, recentemente, o
grupo de Oulipo construiu uma
matriz de todas as situações policiais possíveis e descobriu que ainda
falta escrever um livro no qual o assassino é o leitor.” (Eco, Umberto.
“Pós-Escrito a O Nome da Rosa.”)
O assassino é sempre o leitor
(é pelo menos cúmplice). Não há
hipótese de numa história policial
haver um assassinato se este não
for lido. Podemos argumentar com
a obviedade de que foi o escritor a
criar o assassino e o assassinato. O
problema é que depois de escrito,
o assassino não continua a assassinar a sua vítima. Fá-lo-á a cada
leitura. É o leitor que, com os olhos
e talvez a língua, pega na faca ou no
revólver ou no candelabro e executa
a vítima.
Parece-me que o grande policial
Curiosamente, o processo de
O PISCAR DE UM
que nunca foi escrito é aquele que
leitura ajuda a explicar o mundo.
PIRILAMPO NA NOITE
Sobre a efemeridade, a Bíblia
desvendará a morte, não a morte de Independentemente de o universo
percepção ou matéria, de ter
refere-se à vida como uma gota de
alguém, de um ser particular, mas a ser
havido um criador a escrevê-lo
orvalho na borda de um cântaro.
morte de uma maneira geral
ou ser resultado de um acaso ou
Ou água derramada em areia.
singularidade, só existe quando é
O chefe indígena Crowfoot disse,
lido. Schrödinger, apesar de crer
com a mesma ressonância bíblica:
na existência objectiva das coisas,
“Mais um pouco e deixar-te-ei.
diz-nos o seguinte: “O mundo é uma construção das nossas
Para onde, não sei. Viemos de lugar nenhum e vamos para lugar
sensações, percepções e recordações. Convém lembrar que existe
nenhum. O que é a vida? O piscar de um pirilampo na noite. O
objectivamente por si mesmo. Mas não se manifesta, certamenhálito do búfalo no Inverno. Uma pequena sombra que atravessa
o prado e se perde no pôr do sol.” (Shields, David. “The Thing
te, pela sua mera existência. (Schrödinger, Erwin. “Mente y
About Life is That One Day You'll Be Dead.”)
Materia.” )
Rumi, sobre a morte, tinha uma posição mais segura: Não sei
quem é que me trouxe para aqui, mas vai ter de me levar de volta. 2. Parece-me que o grande policial que nunca foi escrito é aquele
que desvendará a morte, não a morte de alguém, de um ser partiTECIDO DO COSMOS
cular, mas a morte de uma maneira geral. E, no fundo, talvez essa
seja a essência de qualquer policial, chegar ao universal, através
A incerteza faz parte da mecânica quântica, a dúvida faz parte
do particular: ao tentar desvendar uma morte em concreto, o dedo cosmos, da sua essência, e o melhor que temos são probabilidades. Mesmo que fossemos o demónio de Laplace e conhetective está a revelar o grande enigma da vida. Talvez um dia, sem
o suspeitarmos, encontremos todas as respostas que nos assolam
cêssemos todas as variáveis, a indeterminação existiria sempre
no “Um Imenso Adeus”. J
como raíz do próprio universo. A ignorância, a obscuridade, o

“

C

hamava-se Labrie Jana
Kimberly, era jovem e bonita,
os dentes muito brancos, a pele
lisa, provavelmente macia,
cabelo escorrido castanho
claro, um sorriso inocente.
Queria ser minha amiga no Facebook. Fui
consultar o perfil. Dizia que morava em Paço
de Arcos, mesmo aqui ao lado, não parecia
ter muitos amigos, pouco mais de trinta.
Quase todos homens. Em todas as fotografias
aparecia sozinha, sem qualquer amiga, sem
pais, irmãos, namorado. Numa delas segurava
o vestido à frente do corpo e quase o deixava
cair. Era muito sensual, os dentes brancos, ar
simpático, não admirava que os homens lhe
pedissem amizade. Todas as fotos eram de
interiores. Aquilo tanto poderia ser em Paço
de Arcos como noutro sítio qualquer. Tentei
encontrar algum sinal de onde ela vinha. A
informação estava em branco. Pelo ar diria
que era dinamarquesa. Ou talvez servocroata. Ou então canadiana, do Quebec, saberia
falar francês e inglês. Eventualmente, estava
desinformada dos perigos das redes sociais.
Não sabia que não se devia pedir amizade
a estranhos. A virtualidade fica numa das
esquinas do real, do quotidiano.
Aceitei a amizade essencialmente para
a proteger. Para lhe falar de todos esses
perigos. Ela tinha um ar tão jovem, ingénuo
e sozinho, precisava de alguém que olhasse
por si. Enviei-lhe uma mensagem no chat,
só para lhe contar, só para lhe dizer, só para
que ela tivesse cuidado. Ela não me respondeu. Ela não me disse nada. Não estranhei.
Porque é que uma rapariga tão jovem,
bonita, com a pele tão lisa, haveria de querer
falar comigo? Talvez já estivesse avisada e
me confundisse com outro, com todos os
outros. Senti que devia insistir, esclarecer
tudo, desfazer o equívoco. Enviei-lhe então
uma mensagem mais simples. Perguntavalhe apenas de onde é que ela era. Labrie Jana
contou-me então a sua história.
Apesar da aparência da pele, era natural
de Bogotá, na Colômbia. O irmão, de apenas
sete anos, sofria de uma doença rara e estava
nos cuidados intensivos. Só uma operação
cara, em Londres, o poderia salvar. Ela viera
para a Europa para amealhar dinheiro, numa
corrida contra o tempo. Precisava de 10 mil
euros, já tinha juntado 7500. Não tinha mais
recursos, por isso estava agora disposta a
prostituir-se. E oferecia-se-me. Eu fiquei
chocado. Que tipo de homem seria eu se me
aproveitasse de uma rapariga assim? Tinha
que a salvar. De salvar todos. Marcámos um
encontro e eu passei-lhe 2500 euros para as
mãos. Ela encheu-me de beijos e abraços,
mas eu não quis mais nada. Passadas três
semanas, escreveu-me a dizer que o irmão
estava a recuperar, enviava-me uma fotografia e tudo. Agora só precisava de descanso
e de uma terapia especial, que só se fazia em
Paris, e custava 500 euros por mês. É tão
bom quando podemos ajudar alguém.J
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PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

Rejeições
After being turned down by a
number of publishers, he decided
to write for posterity.
George Ade

O

pior que pode
acontecer a
um candidato
a escritor ou
mesmo a um
escritor já
feito é ver um
manuscrito seu
recusado por
um editor. É como se lhe maltratassem
um filho, no qual tivesse investido muito
tempo, amor e carinho. A carta de rejeição
do editor, mesmo polida e atenciosa, é
uma autêntica facada na autoestima do
candidato. Alguns sucumbem logo a esta
primeira rejeição porque, de tal modo
ficam feridos, que nunca mais tentam
a sorte. Recolhem-se em si mesmos e
confiam, ruminando, numa posteridade
eventualmente mais benévola. O que é,
diga-se de passagem, uma leviandade
e um grande risco: porque não há razão
absolutamente nenhuma para se pensar
que a posteridade é mais inteligente e
mais justa do que a contemporaneidade.
É até, provavelmente, mais distraída
e mais obtusa. O que não impede que
egrégias criaturas nela tenham confiado
cegamente. O grande poeta inglês, John
Keats, por exemplo, numa carta dirigida a
George e Georgiana Keats, observava: “Eu
penso que estarei entre os Poetas Ingleses,
depois da minha morte.” E o grande
Nietzsche, no seu livro autobiográfico, Ecce
Homo, previa: “O meu tempo ainda não
chegou; alguns nascem postumamente.”
A verdade é que Keats foi muito pouco
apreciado enquanto vivo e Nietzsche só
começou a ter alguma popularidade,
quando já se encontrava encerrado no
negrume da sua loucura. Porém, de
um modo geral, não vale realmente a
pena apostar muito numa posteridade
alegadamente justiceira, embora haja casos
comoventes de justiça póstuma. Fala-se,
por exemplo, de Stendhal: ele próprio
previa ir ser reconhecido cinquenta
anos após a sua morte, mas a verdade é
que Balzac, sendo embora uma exceção,
o reconheceu em vida e o fez de modo
magnífico, num longo e meditado artigo
publicado na Revue Parisienne.
A reação de desistência, à primeira
tentativa de publicação, além de
ligeiramente esquizofrénica, revela um
total desconhecimento da dura realidade
que é o mundo da edição. Neste, a rejeição
é a regra. Um número muito grande de
ulteriores best-sellers e, mesmo, nalguns
casos, de verdadeiros grandes livros,
começou por ser acolhido, não por uma
nega, mas, não raro, por uma grande
sucessão de negas. E pelos motivos mais
bizantinos.
De entre os motivos aduzidos para a

Proust, Orwell, Nabokov, Borges e Jack London Uma longa lista de rejeitados - o último, por 600 vezes

rejeição de obras de ficção, registarei,
por exemplo, estes: 1) – previsão de
falta de mercado para o livro (o que,
frequentemente se não verifica, pelo
contrário); 2) – falta de habilidade do
autor para as subtilezas do “marketing”
ou escassez de contactos úteis, da parte
do escritor; 3) – o autor ter tido, no
passado, um insucesso; 4) – o livro ser
de um género em que o editor não teve,
até então, êxito; 5) – a obra não parecer
“autêntica”; 6) – o livro ser demasiado
complexo; 7) – a história não seduzir logo
desde o início; 8) – o protagonista não
ser suficientemente interessante; 9) – o
livro ter qualquer coisa de um manual
de autoajuda; 10) – a história estar cheia
de “clichés”. Estes e outros motivos
invocados levam, com alguma frequência,
à rejeição de manuscritos de real valor.
Nalguns casos, mesmo, repito, de obras
que viriam, depois, a ficar clássicas, no
mundo da literatura. Por vezes, a rejeição
é feita por carta de uma insuportável
virulência, como foi o caso com o célebre
romance Lolita, de Vladimir Nabokov,
do qual um editor disse estes mimos:
"Esmagadoramente nauseabunda (…).
A coisa é toda ela um cruzamento de
incerteza entre a realidade hedionda e a
fantasia improvável. Muitas vezes tornase um devaneio neurótico e selvagem.
Recomendo que seja enterrado com uma
pedra, durante mil anos.”
Em termos do número de rejeições
sofridas por um autor, o campeão talvez
tenha sido o escritor americano Jack
London, autor de contos e romances
famosos (White Fang, Call of the Wild e
Martin Eden, entre muitos outros), que
recebeu, pela sua primeira história, 600
rejeições. O romance Lord of the Flies (O
Deus das Moscas, na versão portuguesa),
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O pior que pode acontecer
a um candidato a escritor
ou mesmo a um escritor já
feito é ver um manuscrito
seu recusado por um editor.
É como se lhe maltratassem
um filho, no qual tivesse
investido muito tempo, amor
e carinho

de William Golding, recebeu 20 negas
antes de ser publicado. Também um
recorde foi o famoso Gone with the Wind, de
Margaret Mitchell, de que se fez um filme
de grande êxito, com Vivien Leigh e Clark
Gable, nos principais papéis: foi rejeitado
38 vezes, antes de ser finalmente aceite.
Carrie, do “best-seller” Stephen King –
depois adaptada ao cinema – acolheu,
inicialmente 30 negas. Dubliners, contos de
James Joyce, sofreu 22 rejeições, acabando
por ter uma primeira edição com a mísera
tiragem de 1250 exemplares, dos quais
se venderam, no primeiro ano, 379 (120
comprados pelo próprio Joyce). Duna, o
celebrado romance de ficção científica, de
Frank Herbert, encaixou 23 negas. O belo
romance The Good Earth, de Pearl Buck,
foi rejeitado uma dúzia de vezes, antes
de ser publicado e obter sucessivamente
os Pémios Pulitzer e Nobel. Uma das
razões dadas para a rejeição foi a de que os
americanos não estavam interessados em
histórias sobre a China…
Do mesmo modo, o hoje famoso Animal

Farm, de George Orwell, foi rejeitado
por, alegadamente, ser impossível vender
histórias sobre animais. Nem a egrégia
Agatha Christie, a Rainha do Crime e,
provavelmente, o autor de língua inglesa
mais vendido de todos os tempos, se livrou
de uma inicial humilhação: o seu primeiro
livro – O Misterioso Caso de Styles – sofreu
o vexame de ser recusado por seis editoras.
Marcel Proust encaixou várias recusas
(incluindo uma da prestigiosa Gallimard),
antes de publicar o primeiro tomo da
Recherche , com a chancela da Grasset,
mas pagando do seu bolso a edição. O poeta
modernista americano E. E. Cummings
depois de receber várias recusas de vários
editores, publicou um livro a que deu o
título de No thanks (Não, obrigado), no qual
nomeou todos os editores que lhe tinham
recusado publicação. Kipling, o admirável
contista de Jungle Book, de Kim, de Plain
Tales from the Hills, agraciado com o Nobel,
sofreria rejeição, sob alegação de não saber
usar o inglês com correção. John Le Carré,
o autor de vários “best-sellers”, entre eles,
O Espião que Veio do Frio, recebeu uma
rejeição ao tentar publicar o seu primeiro
livro: o editor previu que Carré não tinha
futuro.
Os arquivos do prestigioso editor
americano Knopf foram vasculhados
por David Oshinsky que ali foi encontrar
pungentes e surpreendentes casos de
rejeição de eminências como Jorge Luis
Borges, Isaac Bashevis Singer, Anaïs Nin,
Sylvia Plath (sobre esta: “certamente
não há talento suficiente para chamar a
nossa atenção”), Sartre, A. J. P. Taylor,
Nabokov (Lolita: “picante demais”),
James Baldwin (“terrivelmente ruim”). O
Diário de Anne Frank, rejeitado 15 vezes,
foi também recusado pela Knopf, que
achou a obra “muito enfadonha” e “ um
registo monótono de brigas típicas de
família, contrariedades triviais e emoções
adolescentes”. E concluía: “Mesmo que
a obra tivesse surgido cinco anos antes,
quando era oportuna, não creio que tivesse
qualquer hipótese.”
Mas há casos em que um editor
pode pagar caro o facto de recusar um
manuscrito para publicação. Foi o que
aconteceu com o livro The White Goddess
(A Deusa Branca), do escritor inglês Robert
Graves. O primeiro editor a quem o livro
foi enviado recusou-o. Segundo a tradição,
a deusa imediatamente se “vingou”: menos
de um mês após a rejeição, o editor morreu
de um ataque do coração. O segundo
editor achou o livro sem interesse e, pouco
depois, foi encontrado enforcado e, o que
é mais bizarro, envergando um soutien e
calcinhas de mulher. Quando, por fim, o
manuscrito chegou às mãos de T. S. Eliot,
da Faber & Faber, o poeta-editor não
quis correr riscos e mandou que o livro
se publicasse, “custasse o que custasse”.
Há quem pense que foi por isso que ele
ganhou, algum tempo depois, o Prémio
Nobel: favores da deusa agradecida.J
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A literatura europeia entre o Carmo e a Trindade
São de 11 autores os textos que vão
ser lidos em representação de outros
tantos países na Noite da Literatura
Europeia (NLE), que decorrerá em
Lisboa, a 24 de junho, em plenas
festas da cidade. Três dos autores
– da Roménia, da República Checa
e do Reino Unido e, claro está, de
Portugal, que estará representado
pela ilustradora e escritora Catarina
Sobral (v. texto neste suplemento) –
vão mesmo estar presentes naquela
que será uma «autêntica peregrinação literária entre o Carmo e a
Trindade».
À semelhança do que acontece noutras capitais europeias, a
NLE é um evento organizado pela
EUNIC – uma rede constituída pelos
institutos nacionais de cultura da
União Europeia, de que o Camões,
IP, faz parte – e que se traduz, no
caso de Lisboa, pelo que pode ser
descrito como um ‘serão literário
descentralizado’ por vários locais,
visitados numa só noite por um público que, num «ambiente familiar
e descontraído», ouve de viva voz
uma amostra da produção literária
contemporânea europeia.
«Entre o romance e a não-ficção,
passando pelo teatro e até pela
literatura infantil, o programa deste
ano percorre temas tão variados
como o sonho, a fantasia, o jornalismo, o amor, o futebol, a culinária,
a matemática e as relações familiares», afirma-se no texto introdutório da programação.
As 11 leituras, que decorrem de
meia em meia hora, entre as 18:30
e as 23:30, hora do início da última
leitura, têm como palco, segundo a
organização, «espaços originais e
aos quais o acesso é habitualmente

Jirí Hájícek é o autor checo do
romance Deštová hul (Pau de Chuva)
– igualmente não publicado em
português, apesar de o autor ser
«um dos mais bem-sucedidos
escritores checos da atualidade»
–, que será lido numa tradução de
Hana Smiková pelo ator e encenador Júlio Martín, na Livraria Sistema
Solar. Hájícek, que ganhou na prosa
o reconhecimento dos leitores e da
crítica, depois de ter começado por
escrever poesia, é um dos autores que estará presente na NLE de
Lisboa.
Os outros dois autores estrangeiros presentes serão o romeno
Matei Vișniec (n. 1956), com Teatru
Descompus sau Omul Pubela (Teatro
Decomposto ou O Homem-Lixo),
lido no Teatro da Trindade pelo
ator Nuno Pinheiro a partir de uma
adaptação de Maria João Vicente da
versão brasileira de Luiza Jatobá,
e o britânico Alex Bellos (n. 1969),
com duas obras lidas pelo professor
e investigador Rogério Martins,
na sala de extrações da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa (SCML)
– Futebol: The Brazilian Way of Life
(Futebol: O Brasil em Campo) e Alex’s
Adventures in Numberland (Alex no
País dos Números).

O primeiro é o dramaturgo mais
representado na Roménia. Viu a sua
obra literária proibida pelo regime
de Nicolae Ceausescu, em 1987,
exilando-se em França, onde ainda
vive. Tem mais de 30 peças publicadas e foi representado em mais de
uma dezena de países. Quase toda
a sua obra dramática está traduzida
em português pela editora brasileira
É Realizações. O segundo é «autor de
livros sobre o Brasil e sobre matemática», tendo sido correspondente
na América do Sul do jornal The
Guardian, para onde ainda escreve
sobre puzzles e matemática.
A Espanha está representada
pela escritora argentina Cristina
Peri Rossi (n. 1941), com Solitario
de amor - el amor es una droga dura
(O amor é uma droga dura), que será
lido na Academia de Amadores de
Música em português pelo ator John
Wolf e em espanhol pela escritora
colombiana Lauren Mendinueta. A
obra de Cristina Peri Rossi – traduzida em mais de 15 idiomas –
testemunha a militância da escritora
«contra as ditaduras e a favor do
feminismo e dos direitos dos homossexuais».
Traduzido em 18 línguas – entre
as quais o português numa edição
da Relógio d’Água, com tradução de
Carlos Correia Monteiro de Oliveira
–, com três prémios internacionais
e adaptado para duas longas-metragens, Jäniksen Vuosi (A Lebre de
Vatanen) é o mais conhecido romance de Arto Paasilinna (n. 1941),
«um dos romancistas mais bem-sucedidos na Finlândia e internacionalmente, com mais de 7 milhões
de cópias vendidas mundialmente
e livros traduzidos em 27 línguas»,
de que poderão ser ouvidos extratos
no Lisboa Pessoa Hotel pela voz da
cantora Cátia Sá.
A bem humorada nota biográfica
que o programa da NLE apresenta do
escritor francês Olivier Bourdeaut

simultâneo texto e desenho ou
coloca indicações no texto do que
deve aparecer na ilustração.
Catarina Sobral considera
que a receção da sua obra no
estrangeiro «tem sido muito
boa». «Já tenho livros em 13
línguas diferentes, o que significa
que estão distribuídos em mais
de 16 países. O meu trabalho
também tem tido um bom
reconhecimento pelos concursos
e festivais de ilustração». Os

seus livros estão traduzidos,
nomeadamente, em francês,
italiano, sueco, húngaro, alemão,
espanhol, inglês, chinês e
coreano.
À questão de saber se o facto
de a sua obra ver potenciada a
divulgação no estrangeiro por
ser literatura infantil, em que a
imagem tem papel determinante,
Catarina Sobral responde que se
isso acontece é, não só «porque
tem mais leitores (um livro dito

atores Daniela Gonçalves e Olinda
Favas e pelo encenador Emanuel
de Sousa, é da responsabilidade da
austríaca Kathrin Röggla (Salzburgo,
1971), «autora de textos de prosa e de
teatro» e de peças para a rádio, cuja
obra premiada «cruza uma grande
variedade de técnicas literárias e
níveis da linguagem, do jornalismo à
ciência e à poesia».

PRESENÇAS

Noite da Literatura Europeia 2016. Leitura de Ulisses Ceia e Joana Almeida

mais restrito».
Espera-se que este ano seja
repetido um passatempo em que o
público é convidado a receber um
carimbo num ‘passaporte’ – após
ter assistido às leituras de cada país
convocado –, o qual dá acesso a um
sorteio de livros.
Apenas três das obras que serão
apresentadas não estão já traduzidas
e publicadas na língua portuguesa. Duas de língua alemã e uma de
língua checa. É o caso de Morgen
Mehr (Amanhã há mais), de Tilman
Rammstedt (Bielefeld, 1975), que
dará início às leituras, no Quartel

do Carmo da GNR. O mais recente
romance deste premiado escritor
alemão «foi publicado originalmente em capítulos semanais na
internet, entre janeiro e abril de
2016», revelam os organizadores,
que indicam estar a leitura dos
extratos traduzidos por Gilda Lopes
Encarnação – professora, formadora e tradutora que foi leitora do
Instituto Camões na Universidade
de Salzburgo – a cargo do ator e
encenador português Ulisses Ceia.
A outra obra de língua alemã, Fake
Reports (Relatórios Falsos), que será
lida no Círculo Eça de Queirós pelos
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Catarina Sobral

«Não há maneira melhor de celebrar
os livros do que a lê-los»
Será com recurso a um
dispositivo cénico que o ator e
encenador Miguel Fragata vai
apresentar no Terreiro Místico da
Igreja do Santíssimo Sacramento
as duas histórias – Achimpa e
O Meu Avô – recomendadas no
Plano Nacional de Leitura para o
3º e 2º anos de escolaridade, com
que a ilustradora, designer de
comunicação e escritora Catarina
Sobral participa na 5.ª edição
da Noite da Literatura Europeia
(NLE), a 24 de junho, em Lisboa.
«O Miguel usa o livro durante
a performance e muitos outros
objetos (incluindo o figurino)
para contar a história do livro»

O Meu Avô, diz a criadora
portuguesa, que tem também
«incursões nas áreas da gravura
e do cinema de animação» e
recebeu o importante Prémio
Internacional de Ilustração
da Feira do Livro Infantil de
Bolonha, em 2014.
A ideia de um evento desta
natureza parece «meritória»
a Catarina Sobral, pois em seu
entender «não há maneira
melhor de celebrar os livros
do que a lê-los», permitindo
«conhecer muitos autores
europeus contemporâneos
e muitos locais da cidade de
Lisboa».

«Uma ideia» é sempre o ponto
de partida da ilustradora para um
novo livro. «O que caracteriza
essa ideia, e o que comanda
os livros, é quase sempre uma
estrutura narrativa que consiste
em três momentos: a apresentação
do problema/conflito; as múltiplas
soluções para resolvê-lo; e a
catarse, uma solução inesperada,
que desvia a expectativa do leitor
(apenas alguns milímetros),
criando surpresa», explica
a criadora. «Normalmente
organizo-a primeiro em forma de
texto, mas muitas vezes antes do
texto desenho um storyboard».
Outras vezes, esboça em
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(n. 1980) – «durante dez anos
trabalhou no imobiliário, indo de
falhanços a fiascos com um entusiasmo crescente» – quase parece
ecoar o seu romance En attendant
Bojangles (À espera de Bojangles),
aí descrito como tendo «o otimismo das comédias de Frank Capra,
aliado à fantasia da Espuma dos
dias, de Boris Vian». Traduzido por
Rui Santana Brito vai ser lido pela
narradora, cantadora e investigadora
de tradição oral Ana Sofia Paiva, no
Museu Arqueológico do Carmo.
A Grécia traz à NLE – através da
leitura pelo professor universitário José António Costa Ideias, no
Claustro do Museu de S. Roque da
SCML – o romance ΕπικινδυνΕς
ΜαγΕιρικΕς (As ligações culinárias),
de Andreas Staikos (n. 1944), um
dos mais importantes dramaturgos
do país, que se destaca também
como ficcionista e «prolífero tradutor».
Caffè amaro (Café Amargo), o
mais recente romance da escritora
italiana Simonetta Agnello Hornby
(n. 1945), que vive em Londres
desde 1972, representará a Itália na
NLE, estando a leitura dos extratos
da tradução de Catarina Mourão e
Marta Pinho, na Sala do Brasão do
Museu de S. Roque da SCML, a cargo
da atriz Inês Lapa. Com uma carreira na área do direito de menores no
Reino Unido, a escritora só publicou
o seu primeiro romance em 2002.
Escreveu desde então quase uma
dezena de obras, traduzidas e publicadas em todo o mundo.
Em Portugal, a primeira NLE
festejou-se a 24 de maio de 2013.
Desde então, já passou pelo Chiado
e o Rato (2013), Príncipe Real (2014
e 2015) e Carmo e Trindade (2016 e
2017). O número de países participantes passou dos iniciais 8 para 11
e o de espectadores, de 1.300, na
1.ª edição, para cerca de 4.000, em
2016.

para adultos, é só para adultos;
um livro dito para crianças é
para todos, incluindo crianças)»,
mas também «à qualidade geral
da ilustração e da edição de
álbum ilustrado em Portugal».
«Quando somos um grupo com
um nível de qualidade acima da
média, com vontade de projetar
o trabalho lá fora, é mais fácil
verem-nos, é mais fácil suscitar
curiosidade, e até reconhecerem
uma certa escola, ou identidade».
Além do prémio de Bolonha
pelas ilustrações do livro O Meu
Avô, Catarina Sobral é detentora
de outros prémios: o livro
ilustrado Greve (2011) recebeu
a Menção Especial no Prémio
Nacional de Ilustração), Achimpa
foi considerado o Melhor Livro
Infanto-Juvenil da Sociedade
Portuguesa de Autores e recebeu
o Prémio Fundación Cuatrogatos/
Miami-2016, Vazio foi premiado
com um ‘White Ravens’ em 2014
e A Sereia e os Gigantes recebeu
já este ano o ‘Green Island’ do
Prémio Nami Concours/Seul.

*
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Camões, I.P.

Disponível catálogo em linha dos fundos arquivísticos
Mergulha-se na leitura das listagens e
os nomes vão surgindo: Jorge de Sena,
Eduardo Lourenço, Almada Negreiros,
Fernando Lopes-Graça, Irene Lisboa,
Rodrigues Miguéis, Mário Eloy, Alfredo
Pimenta, Maria Velho da Costa, Adelino
da Palma Carlos, Pardal Monteiro,
Óscar Lopes, Vítor Crespo, Amândio
Joaquim Tavares, Farinha dos Santos,
António Simões Lopes, Magalhães
Crespo, Espregueira Mendes, Fernando
Namora, Maria Helena da Rocha
Pereira, Jacinto e Eduardo Prado
Coelho, Luís e João de Freitas Branco,
Joly Braga Santos, Júlio Resende, Leitão
de Barros, António Pinto Ravara, Victor
e Maria Leonor Carvalhão Buescu,
Bairrão Oleiro, Noronha Feio, José da
Felicidade Alves…
Se mais desfiássemos os 29.315
registos sobre os processos do fundo
arquivístico do antigo Instituto
Camões (IC) e das instituições que
o antecederam [Junta de Educação
Nacional (1929–1936), Instituto para
a Alta Cultura (1936–1952), Instituto
de Alta Cultura (1952–1976), Instituto
de Cultura Portuguesa (1976–1980)
e Instituto de Cultura e Língua
Portuguesa (1980–1992)], agora disponíveis para consulta em linha no portal
do Camões, I.P., mais nomes ‘conhecidos’ encontraríamos.
Com efeito, desde abril passado,
com a «implementação do projeto
Arquivo Digital Camões, I.P. integrado
no Programa SIMPLEX +», que se pode
«consultar o valioso acervo documental e informativo» do Instituto
«à distância de um clique», em
consonância com a nova lei de acesso
aos documentos administrativos,
que obriga a coloca-los em linha «de
forma pró-ativa», refere a curadora da
informação do Camões, I.P., Rafaela
Rodrigues. Assim, o arquivo digital
«pretende facilitar o acesso do público
em geral, e dos investigadores em particular, aos arquivos históricos, espólio
e acervos documentais do Camões, I.P.
contribuindo também para estruturar
e preservar a memória institucional
da administração pública», explica-se na página do portal do Camões, I.P.
Os objetivos são «desmaterializar os
processos e reduzir custos através da
disponibilização online», «de forma
simples e gratuita», de «informação
arquivística de caráter público».
Os registos dos processos do antigo
Instituto Camões (e das instituições
que o antecederam) – fundido em 2012
com o Instituto Português de Apoio
ao Desenvolvimento (IPAD), para dar
origem ao atual Camões — Instituto da
Cooperação e da Língua – são apenas
um dos quatro fundos que compõem
o arquivo desta última instituição. Os
outros são o Arquivo da Cooperação
Portuguesa, o Arquivo dos Espoliados
dos Antigos Territórios Ultramarinos e
o Arquivo Fernando Mouta.
A organização dos arquivos segue
as regras da Norma Internacional
de Descrição Arquivística (ISAD(G),

que foi produzido e a localização – mas
de repente abre-se um registo e lá está
também uma descrição do conteúdo, por vezes prometedor para quem
queira fazer a história da cultura em
Portugal.
Em 2016, o fundo arquivístico do
antigo Instituto Camões foi consultado
por 125 investigadores e, em 2017, até
maio último, por cerca de 70 investigadores.

COLÓNIAS E COOPERAÇÃO
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emanada pelo Conselho Internacional
de Arquivos, para garantir o carácter
unívoco de cada referência, explica
Rafaela Rodrigues. Permite assim que,
através do Novo Portal de Serviços do
Camões, I.P. – mais acessível –, os investigadores e o público possam pedir
acesso aos processos guardados.
O Catálogo em linha encontra-se
em desenvolvimento, pelo que alguns
registos contêm apenas o título e as
datas extremas. Mas a identificação dos
bolseiros, consultores, cátedras, leitorados e instituições demonstra o papel
fundamental do Camões, I.P. e dos
organismos que estão na sua génese na
vida cultural e científica portuguesa
durante décadas, tanto no Estado Novo
como no regime democrático, não só
pelos nomes imediatamente reconhecidos, como por muitos outros ligados
às mais diversas áreas.

ORGANIZAÇÃO DA CIÊNCIA
NACIONAL

Nem todos os nomes que integram o
fundo arquivístico do antigo Instituto
Camões – que foi objeto na primeira
década do século de um trabalho de
«recuperação e organização de um
vasto e valiosíssimo espólio documental» de que o IC era detentor – têm
a notoriedade do que os referidos na
abertura do texto, mas são muitas e muitas centenas os nomes de
engenheiros, médicos, professores,
leitores, linguistas, escritores, artistas
plásticos, historiadores, cientistas e
investigadores de vários matizes que,
num momento ou noutro das suas
vidas, tiveram alguma relação com
as entidades que antecederam o atual
Camões, I.P. e que viram por isso aberto um processo que hoje se encontra
nos arquivos da instituição e está agora
listado digitalmente.
No livro Ciência, cultura e língua

em Portugal no século XX. Da Junta de
Educação Nacional ao Instituto Camões,
publicado em 2012, com coordenação
da historiadora Maria Fernanda Rollo,
encontra-se a explicação para o intenso relacionamento daquelas instituições com a intelectualidade nacional
das artes e das ciências: aquelas instituições queriam «fomentar – como
se dizia muito à época – a produção
científica em Portugal», combinando-a internamente com cultura, «mas
sempre com uma grande preocupação no quadro internacional». Com
a Junta de Educação Nacional, pela
primeira vez, surge em Portugal uma
entidade que «se preocupa e que leva
a cabo uma proposta de organização
do sistema científico nacional», como
sublinhou em entrevista na altura
Fernanda Rollo. A estratégia passou por
um «investimento claro» na atribuição
de bolsas a cientistas nacionais, «que
lhes permita trabalhar lá fora, estudar e
aprender», e na criação de instituições
no país que os possam acolher no seu
regresso, explicou Fernanda Rollo.
Os nomes – muitos dos quais
estrangeiros – são apenas uma parte,
e talvez não a maior, dos registos
do fundo, que ocupam 400 metros
lineares, segundo a linguagem usada
pelos arquivistas. Os outros registos
dizem respeito a instituições diversas
– da Mocidade Portuguesa ou da NATO
à Associação Cultural e Recreativa de
Tondela, passando por muitas universidades, centros de investigação e
leitorados,… –, bem como a congressos, exposições, festivais, concursos,
comemorações, programas, etc.
Grande parte dos registos limitam-se a identificar um nome, uma instituição, um evento – indicando o código de referência, a data ou datas a que
dizem respeito, o tipo de documento,
a entidade produtora e o contexto em

Quanto aos restantes fundos, o Arquivo
da Cooperação Portuguesa, com 1.000
metros lineares e relativo ao período
entre 1975 e 2012, integra documentação naquele âmbito relativa aos países
africanos de língua oficial portuguesa, a Timor-Leste, bem como outros
países e organismos internacionais,
integrando temas como a ajuda pública
ao desenvolvimento, educação para o
desenvolvimento, ajuda humanitária,
observação eleitoral e cofinanciamento
das Organizações Não Governamentais
para o Desenvolvimento (ONGD.
Este fundo congrega a documentação da longa lista de organismos
públicos da área da Cooperação
que antecederam ou confluíram no
IPAD, nomeadamente, o Gabinete
Coordenador para a Cooperação (19741975), o Ministério da Cooperação
(1975-1976), o Instituto para a
Cooperação Económica (1976-1994),
a Direcção-Geral de Cooperação
(1979-1994), o Instituto da Cooperação
Portuguesa (1994-2003), o Fundo para
a Cooperação Económica (1991-1999)
e a Agência Portuguesa de Ajuda ao
Desenvolvimento (1999-2003).
O Arquivo dos Espoliados dos
Antigos Territórios Ultramarinos,
nascido com o processo de descolonização, tem 128 metros lineares e
«integra pedidos de indemnização
ao Estado dos bens e valores deixados
naqueles territórios pelos cidadãos
portugueses, reivindicações de pensões, relações de reembolsos de fretes
marítimos e depósitos consulares, bem
como recortes de imprensa». Este
fundo, que permanece aberto, «dado
que o Camões, I.P. continua a receber
e a produzir documentação» naquele
âmbito, é o único que se encontra já
totalmente digitalizado, indica Rafaela
Rodrigues. No entanto, o carácter privado e relativamente recente de muita
da sua documentação impede, por lei,
que possa ser consultado por terceiros.
Já o Arquivo Fernando Mouta, com
25 metros lineares, é constituído pelo
espólio pessoal deste geólogo e etnógrafo, tratado enquanto arquivo privado. Fernando Mouta fez o primeiro
levantamento geral de todo o território
de Angola, ou seja, «a primeira carta
geológica total deste país» e o seu
espólio «integra manuscritos do autor,
correspondência, documentos anexos
do autor, e veicula informação relativa
a congressos, reuniões científicas e
iconografias».
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MNE defende ensino recíproco do espanhol e
português nos espaços de cada uma das línguas
As línguas portuguesa
e espanhola «são uma
base – e uma base
fundamental – de
cooperação internacional e
intercontinental», afirmou
a 6 de junho, em Madrid,
o ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto
Santos Silva, que defendeu
O ministro dos Negócios Estrangeiros, a generalização do ensino
Augusto Santos Silva, (d) com a secre- de cada um dos idiomas no
tária-geral Ibero- Americana, Rebeca
espaço da outra.
Grynspan, e o diretor da Real Academia
O chefe da diplomacia
Espanhola, Darío Villanueva
portuguesa intervinha no
“I Simpósio das Línguas
Espanhola e Portuguesa no Espaço Ibero-Americano num Contexto
de Diversidade Linguística”, organizado pela Secretaria-Geral
Ibero-Americana com o objetivo de promover o desenvolvimento do
bilinguismo na região.
Santos Silva recordou que «a Conferência Ibero-Americana para a
Educação enquadra, desde 1991, um projeto colaborativo assente, ao
mesmo tempo, no diálogo entre espaços regionais de dois continentes
– a Península Ibérica e a América Latina – e no diálogo entre duas
línguas – o espanhol e o português». O ministro considerou que,
«no âmbito geral desta Conferência e no âmbito específico da
Organização Ibero-Americana a Educação, a Ciência e a Cultura, a
dupla ancoragem linguística significa, em termos internacionais, uma
verdadeira singularidade».
Na sua intervenção, o ministro começou por assinalar que «o
espanhol e o português, línguas indo-europeias e línguas românicas,
são línguas próximas entre si», que permitem a intercompreensão,
e que «são línguas globais: são duas das línguas mais faladas e
internacionalizadas do mundo contemporâneo».
Mas a tónica da sua alocução esteve na defesa da generalização do
ensino do espanhol nos países de língua portuguesa na Ibero-américa
e do português nos países de língua espanhola desse espaço.
Lembrou que «a oferta nas escolas secundárias do ensino opcional
da outra língua é, aliás, uma responsabilidade assumida por todos os
22 Estados-membros da Conferência Ibero-Americana», que deve ser
levada a sério, pelo benefício que traz.

Centro Cultural Português de Maputo
Exposição sobre a cidade namibiana de
Usakos antes do apartheid
Uma exposição que
testemunha as «grandes
transformações de
ordem social e política»
sofridas pela população
africana de Usakos, na
Levi [apelido desconhecido], Emma [ape- Namíbia, nos anos 50
lido desconhecido], Constantia Xamses
do século XX, quando a
(da esquerda para a direita), pormenor,
cidade se encontrava sob
antiga localização de Usakos, anos de 1950 a administração colonial
Coleção Garoës.
do regime de apartheid
da África do Sul, vai
estar patente no Camões/Centro Cultural Português de Maputo, em
Moçambique, entre 6 de julho e 4 de agosto.
A exposição intitulada Usakos: Fotografias para além de ruínas será
acompanhada pela realização, a 7 de julho, de uma Oficina de História
Visual com o tema Fotografia e Memória para Além de Ruínas, que
«tem como objetivo principal promover um debate entre académicos,
arquivistas, fotógrafos e curadores sobre o papel da fotografia e outros
meios visuais na escrita da história e na produção da memória coletiva em
Moçambique e outros países da região».
De acordo com um texto de apresentação da exposição, «sob o
domínio colonial sul-africano, a imposição das leis discriminatórias
do apartheid levou à deslocação forçada da população africana»
de Usakos para uma nova área residencial e racialmente segregada,
«para dar lugar a um projeto colonial de povoamento e de supremacia
branca».
Mas os residentes dessa zona não foram «vítimas silenciosas
– e silenciadas – desta história social e política de despossessão e
discriminação». «Suas memórias e fotografias pessoais oferecem
um testemunho da capacidade de indivíduos e grupos de resistir a
circunstâncias, por vezes violentas, e reagir a elas através de variadas
estratégias de mobilização, incluindo a produção e coleção de
artefactos culturais, tais como fotografias».

Revista Camões
Retrato móvel do cinema português

A explicação está no título: Cinema
português em perspetiva. A 25.ª
edição da revista Camões, lançada na
Cinemateca Portuguesa a 1 de junho,
em Lisboa, é dedicada ao cinema
português, mas como afirmou na
sessão um dos dois conselheiros
editorais deste número, o professor
universitário e programador cultural
Abílio Hernandez, a revista «não visa
estabelecer um quadro definitivo» do
que o cinema português é hoje, «nem
oferecer um saber já adquirido sobre a
sua história».
A sessão de lançamento da revista,
editada na sequência do Ano do
Cinema Português (2015) e a segunda
que esta publicação do Camões, I.P.
dedica ao cinema português – um
número duplo foi consagrado em
2001 ao cineasta Manoel de Oliveira
–, teve a participação da realizadora Margarida Cardoso, igualmente
conselheira editorial deste número,
do diretor da Cinemateca Portuguesa,
José Manuel da Costa, longamente
entrevistado na revista por Abílio
Hernandez, e da Presidente do
Camões I.P, Ana Paula Laborinho.
A Presidente do Camões, I.P. situou
a publicação da revista – que teve a
coordenação editorial de Alexandra
Pinho, adida cultural da Embaixada
de Portugal em Maputo – no quadro
da internacionalização da cultura
portuguesa, afirmando que «o cinema português é hoje em dia o nosso
principal cartão-de-visita no estrangeiro». «O cinema português tem um
público internacional que o valoriza
muito e é uma forma importantíssima da ação cultural externa» que
o Camões, I.P. desenvolve e procura
levar às suas redes no exterior.
Ana Paula Laborinho sublinhou
ainda que o «gosto muito grande»
que há pelo cinema português se traduz em prémios internacionais, nos
repetidos ciclos de filmes nacionais
em diversas latitudes, na produção
nas universidades de estudos sobre
cinema, que dão também conta da
sua «relação muito estreita com
a literatura» – de que a obra de
Margarida Cardoso é prova –, e da
especificidade da sua linguagem.
A realizadora de A Costa dos
Murmúrios (2004) considerou que,

embora tenha havido um desvio do
foco inicial da revista na internacionalização do cinema português, a
publicação «acabou até por ser, no
seu conjunto, uma ferramenta muito
útil para essa internacionalização».
Exemplificou com viagem que fez a
Cuba em maio passado, onde a revista
permitiu uma «pequena conversa à
volta de um dos seus artigos».
Margarida Cardoso, autora
do documentário Kuxa Kanema
(2003) sobre o cinema móvel em
Moçambique após a independência
de 1975, revelou-se satisfeita com os
artigos direcionados para áreas pelas
quais tem interesse, «sobretudo nessa
questão a que chamamos a história
partilhada, com os países que foram
as nossas ex-colónias».

DE DIVERSOS ÂNGULOS

Abílio Hernandez sublinharia na
sua intervenção que a revista agora
publicada «não propõe respostas definitivas, nem busca consensos». «Foi
construída sempre com a consciência
de que o resultado final seria sempre
algo incompleto, inacabado, mas
também com a expectativa legítima
de poder suscitar outras reflexões
que sejam capazes de prosseguir o
diálogo com e em torno do cinema
português».
Segundo ele, a revista procurou
abordar o cinema português a partir
de «diversos ângulos: nos estudos
dos momentos fulcrais da história
do cinema português e do país, nos
percursos críticos e nos instrumentos
analíticos que convoca, nas poéticas
que coloca em diálogo e nas relações
interdisciplinares que possibilita».
O resultado – defendeu o antigo
Presidente de Coimbra Capital Nacional
da Cultura – «é uma revista em que
é possível detetar a cartografia de um
território que é por natureza heterogéneo – é esse o território do cinema
– gerador de contaminações – benditas
contaminações! – entre linguagens
que estão em constante mutação, num
traçado que é sempre provisório, que a
cada momento faz e desfaz novas fronteiras, novos reordenamentos e novas
interdependências».
«Tal como o título indica – o
Cinema português em perspetiva –,

J

a revista pretende colocar o cinema português em perspetiva, isto
é, compreender de que modos, no
plural, podemos pensá-lo a partir de
que pontos de vista, de que olhares,
que tipo de envolvimentos, de que
lugares, etc., e submeter à apreciação dos leitores um espaço em que
se partilham conversas – reais ou
imaginárias –, ensaios escritos ou
visuais, vozes críticas e testemunhos
que veiculam (…), pensamentos
diversos, diferentes, divergentes, até
mesmo opostos, sobre aspetos que
marcam a história, a prática e a crítica
do cinema português.»
Os responsáveis editoriais da
revista, no dizer de Abílio Hernandez,
gostariam assim que ela «fosse lida
não como um retrato do cinema
português, mas como um traço de
um retrato a construir, um traço,
entre outros, daquilo a que chamamos
num texto ‘retrato móvel do cinema
português’.»
Sobre a questão de quem visa a revista, Abílio Hernandez afirmou que
ela se dirige «a especialistas e a não
especialistas, a críticos e a cinéfilos»,
ou seja, «a todos os que amam o cinema e que gostam de sentir e pensar
o cinema», mas «fundamentalmente
dirige-se àquela entidade a que um
pensador francês, Jean-Louis Schefer,
designou por homme ordinaire du
cinèma, que não coincide coma figura
do cidadão comum, mas designa uma
entidade que é criada e moldada pelo
próprio cinema, aquela para quem os
objetos de prazer se tornam objetos de
saber e não o inverso».
E é por isso também que no seu
entender, «a revista, apesar desta sua
latitude, não se destina a um consumo fácil», porque «quer convocar o
ato de pensar, interrogando o cinema
português, pensando a partir dele,
sobretudo pensando com ele».
Nesta linha, o diretor da
Cinemateca, José Manuel Costa,
considerou que a revista é «uma peça
muito importante para o momento
que estamos a viver» no cinema em
Portugal.
Com 95 páginas e editorial de Ana
Paula Laborinho, a revista apresenta
contribuições de Abílio Hernandez
e Margarida Cardoso – num texto
conjunto de apresentação e depois
nas transcrições de conversas de cada
um com José Manuel Costa e Paulo
Branco, respetivamente –, de Nicole
Brenez, Paulo Cunha, Tiago Baptista,
Jorge Seabra, Maria do Carmo
Piçarra, João Lopes, Luís Urbano, Luís
Mendonça, Haden Guest, Carolin
Overhoff Ferreira e João Ribeiro.

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

Um novo Plano Nacional de Leitura
para ‘ler mais, melhor e em todo o lado’
O Plano Nacional de Leitura 2017-2027 selou-se com um acordo entre os Ministérios da Educação, Cultura, e Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior. Um “sinal” do reconhecimento da necessidade de se implementar uma política da leitura
“nacional, pública e mais abrangente”, diz Teresa Calçada, sua comissária, que fala ao JL/Educação sobre os desafios e
apostas do ‘novo’ Plano Nacional de Leitura

u

“

Carolina Freitas

JL/Educação: Qual a ideia de fundo
do Plano Nacional de Leitura para a
próxima década?
Teresa Calçada: O Plano Nacional de

LUÍS BARRA

Uma aposta na ciência, nas artes e no
digital; estratégias voltadas para públicos específicos, como jovens adultos e
adultos em formação ou pessoas com
necessidades educativas especiais; e o
reforço da ligação à sociedade civil. Eis
algumas ‘novidades’ do Plano Nacional
de Leitura (PNL) para os próximos dez
anos, cujas linhas orientadoras foram
recentemente aprovadas em Conselho
de Ministros. “Queremos honrar,
continuar e aprofundar as práticas do
Plano anterior: ler mais, ler melhor,
ler Saúde, ler Ciência, ler Arte - ler
todas as palavras do mundo”, afirma
Teresa Calçada que, juntamente com
Elsa Maria Conde, presidirá à comissão
de implementação e monitorização do
PNL até 2027.
Enquanto vice-presidente do
Instituto da Biblioteca Nacional e do
Livro, Teresa Calçada teve um papel
decisivo no lançamento da Rede
Nacional de Bibliotecas Públicas, passando depois para a Rede de Bibliotecas
Escolares, que coordenou ao longo de
cerca de duas décadas.

A leitura é um direito
que, à semelhança
de outros Direitos
Humanos, tem de
ser preservado e
incrementado de
forma a constituir uma
maior possibilidade
de autonomia e
de liberdade de
pensamento

Teresa Calçada

Leitura (PNL) tem uma história e a
nova comissão pretende honrá-la.
Muitas das ideias e atividades mantêm-se na ordem do dia, começando
pelo seu princípio basilar: o desenvolvimento da literacia e o reforço dos
hábitos de leitura dos portugueses. A
leitura é um direito que, à semelhança
de outros Direitos Humanos, tem de
ser preservado e incrementado de
forma a constituir uma maior possibilidade de autonomia e de liberdade
de pensamento das pessoas, a nível
pessoal e profissional. Quem não lê,
está limitado nos seus direitos e na

sua cidadania. Nesse sentido, não nos
preocupa tanto a ‘novidade’ do Plano
2017-2027, mas sim a sua continuidade
e sustentabilidade.
Nos primeiros dez anos, o PNL centrou
a sua ação sobretudo em contexto
escolar. É agora tempo de reforçar a
sua ligação à sociedade civil?
O Plano anterior foi desenvolvido sobretudo pelo Ministério da Educação,
exercendo a sua ação muito na escola e
com a escola - ainda que alargando-a
às famílias e a alguns ambientes da
sociedade civil. Agora, vamos am-

pliá-la ainda mais, como ficou desde
logo explícito através do novo acordo
entre três ministérios (Educação,
Cultura, e Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior). Queremos juntar-nos a
todos os agentes, públicos e privados,
que possam potenciar a melhoria das
competências e dos hábitos de leitura
dos portugueses.
Já começaram a trabalhar nesse
sentido?
Sim. Apesar de estarmos ainda numa
fase de transição, já iniciámos diálogos
com o Ministério da Cultura, nomea-

damente com a Direção-Geral do
Livro e das Bibliotecas, e também com
o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior. Um dos pontos em
que queremos trabalhar é a colaboração com a rede de bibliotecas
do Ensino Superior, que não estava
contemplada no Plano anterior, bem
como a relação com os seus ambientes informais como, por exemplo, as
associações de estudantes.
Que outras parcerias estão previstas?
Vamos recuperar um projeto maravilhoso que o PNL criou com o Ministério
da Saúde, chamado “Ler + Dá Saúde”.
E também outras iniciativas no domínio da leitura na primeira infância
e da sua importância no combate ao
insucesso escolar, designadamente
em parceria com a EPIS - Associação
Empresários Pela Inclusão. A minha
vontade era fazer 100 parcerias que
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Essas parcerias também incluem os
meios de comunicação social?
Sim, vamos atuar nesse sentido. Aliás,
um exemplo de sucesso é a nossa
parceria com a Visão Júnior, uma das
poucas revistas que faz parte das listas
de sugestões de leitura do PNL. Muito
recentemente fizemos um concurso maravilhoso chamado “Miúdos a
Votos”, uma ideia da Cláudia Lobo,
diretora da Visão Júnior, e queremos
continuar a fazer iniciativas como esta.
Em relação ao público-alvo, haverá
uma maior atenção aos adultos. Qual a
estratégia?
O nosso público continua a ser dos
pequeninos aos adultos, mas vamos dar
maior ênfase aos jovens adultos e aos
adultos em formação, quer no plano
da qualificação, quer no desenvolvimento do gosto de ler. Para isso, vamos
trabalhar em conjunto com a Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional. O objetivo é criar, no plano da qualificação, uma área da leitura,
reconhecendo esta competência como
condição indispensável para a própria
qualificação. E também desenvolvê-la
em ambientes mais propícios ao prazer
como clubes de leitura ou junto das
empresas.
A que outros públicos é preciso chegar?
Estamos também atentos a aspetos
mais específicos como a diferenciação
entre o público feminino e masculino.
Todos os indicadores mostram que as
raparigas leem mais. Temos que pôr os
rapazes a ler e, por isso, precisamos de
ter estratégias para o público masculino. As nossas mulheres não podem
ter amigos, namorados, irmãos, que
não sabem ler. (risos) Não se trata de
um conflito de género: podem ler as
mesmas coisas mas, às vezes, a forma
como se dá a ler tem de ser diferente. E isto não é nenhuma invenção
nossa. Em países como Inglaterra há
programas específicos para os rapazes,
pelas mesmas razões. Vamos também
continuar muito atentos à inclusão das
pessoas com necessidades educativas
especiais.
Outra das ‘linhas orientadoras’ do
novo Plano consiste em “incentivar a
produção e a disseminação de estudos
académicos sobre a leitura e a escrita”.
É preciso conhecer melhor os hábitos
de leitura dos portugueses?
É. Há estudos que são absolutamente
necessários para que estas estratégias
sejam mais fundamentadas e eficazes.
O PNL realizou um conjunto de estudos
em 2006/2007, que vamos agora
retomar. Aliás, esse é um dos problemas: começamos os estudos mas depois
não há continuidade ou alteram-se os
critérios de avaliação. Precisamos de
encontrar parceiros e financiamento,
mas vamos retomar os estudos.
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Queremos juntar-nos
a todos os agentes,
públicos e privados,
que possam potenciar
a melhoria das
competências e dos
hábitos de leitura dos
portugueses
Gostava de fazer
100 parcerias que
permitissem que o
PNL fosse apenas um
fermento, contribuindo
com recursos,
materiais e imateriais,
e outros inputs
Um exemplo de sucesso
é a nossa parceria com
a Visão Júnior, uma das
poucas revistas que faz
parte do PNL
O PNL é uma superestrutura que chega
ao terreno e encontra
infra-estruturas.
Entre elas, estão as
bibliotecas, que hoje se
abrem às comunidades
locais e às famílias
Todos os indicadores
mostram que as
raparigas leem mais.
Temos que pôr os
rapazes a ler e, por
isso, precisamos de
ter estratégias para o
público masculino
Queremos alargar o
leque de sugestões
de leitura às áreas da
Economia, das Ciências
Sociais e Humanas, das
Artes
O Estado não tem que
dizer o que se lê ou
como se lê, mas tem
que dizer que se lê, que
é preciso ler

J

guns aspetos. Desde logo, o tratamento
informático dessa bibliografia, cruzando tags e palavras-chave. Além disso,
queremos alargar o leque de sugestões
às áreas da Economia, das Ciências
Sociais e Humanas, das Artes.
Vale tudo?
Vale tudo menos tirar palavras. (risos)
Desde que o livro tenha qualidade, na
maneira como é escrito; na valorização
da palavra e da Língua Portuguesa… O
PNL não faz qualquer censura temática, nem tem a pretensão de achar que
todos os leitores são iguais. Cada leitor
é um leitor. Muitas vezes, o grande
desafio é encontrar o livro certo para o
leitor possível. Porque um livro tanto
faz um leitor como o desfaz. E por isso
a diversidade é tão importante.
LUÍS BARRA

permitissem que o PNL fosse apenas
um fermento, contribuindo com recursos, materiais e imateriais, e outros
inputs. Digo isto porque muitas coisas
já existem. É preciso ir ao seu encontro,
agregá-las numa estratégia comum e
apoiá-las. Por isso estamos também
a trabalhar no novo portal do PNL no
sentido de melhorar a integração de
todos estes projetos.

ENTREVISTA

Teresa Calçada ‘O PNL tem o dever de promover a leitura e a sua valorização social’

Qual a importância do contexto familiar para o sucesso do PNL?
É fundamental. Todos os estudos
dizem que a família condiciona o
nosso desenvolvimento. Ainda que,
hoje, a escola e outros universos como
as redes sociais sejam grandes fontes
de socialização, o contexto familiar
continua a ser muito importante. E
há, de facto, uma associação entre os
níveis de proficiência dos jovens e o
nível de formação e literacia dos pais.
Portanto, a aposta das famílias na
apropriação de competências leitoras
- pela via do ensino formal ou não
formal - é uma parte significativa do
sucesso das crianças. A sensibilidade
que a família tem ao uso, à leitura e à
escrita das palavras marca a formação
das crianças, o seu desenvolvimento
ao longo da vida, e a sua mobilidade
social.
Esse envolvimento das famílias tem
sido promovido sobretudo pela escola.
A escola e as bibliotecas são uma boa
estratégia em si própria porque têm
recursos humanos e materiais. Gosto
de dizer que o PNL é uma superstrutura que chega ao terreno e encontra
infraestruturas. Entre elas, estão as
bibliotecas (escolares e não só), que
hoje se abrem às comunidades locais e
às famílias, convocando-as para ler a
par com os filhos, por exemplo. Além
disso, têm recursos humanos muito
importantes: educadores, animadores,
mediadores de leitura…
Para ‘intermediar’ a nossa aproximação ao livro?
Sim. E para orientar o acesso dos
jovens às novas tecnologias, por
exemplo. As crianças já nascem a
saber mexer em tudo isso (até mais do
que nós, adultos) mas não têm outras
competências. Não têm a atenção educada. É preciso educá-la. E as escolas
e as bibliotecas são o sítio certo para
começarmos a ‘controlar’ estas práticas plurais e multimodais; todos estes
diferentes ecrãs que existem hoje em
dia. Isto não significa que os recusemos, pelo contrário. Desde que sirva a
leitura, seja em ambiente analógico ou
digital, somos amigos como dantes.

Paralelamente à adesão aos meios digitais, parece haver um crescente interesse pelo livro em papel entre os mais
novos, nomeadamente em torno de fenómenos como o Diário de um Banana
ou As Aventuras do Capitão Cuecas...
É verdade, felizmente as crianças ainda
aderem muito facilmente ao livro
em papel. E temos atualmente, em
Portugal, uma edição para a infância e
juventude lindíssima! Temos autores, ilustradores e editores da maior
qualidade. Ainda agora se viu, na Feira
do Livro de Lisboa. É uma grande
comoção.
Uma das faces mais visíveis do PNL
foi a criação de listas anuais de livros,
recomendados para diferentes níveis
de ensino e em contexto escolar e
familiar. A literatura é a melhor forma
de pôr as pessoas a ler mais e melhor?
Costumo sempre distinguir entre
leitura e literatura. Uma coisa são as
competências leitoras: aprender a ler,
saber ler bem, com fluência, rapidez,
para não se esbarrar constantemente
no vocabulário e na descodificação do
texto. No fundo, para que a interpretação aconteça. Nesse sentido, ler é uma
arte performativa: é preciso treino e
esforço para aprender a ler mais e melhor. Não se nasce leitor - aprende-se.
Além disso, ler exige tempo. E por isso
ler é hoje muito complicado. Vivemos
num tempo extremamente rápido e
cheio de ‘cliques’ que nos dão uma
resposta imediata àquilo que queremos saber. E ler exige um tempo mais
lento e demorado, para que esse treino
produza efeitos. Muitas vezes, a aproximação à leitura é feita pela literatura,
e ainda bem que assim é.
Porquê?
Porque na literatura a matéria-prima
é a palavra, a frase, o jogo, a polissemia. Esta utilização do gosto pelo texto
literário abre muitos horizontes como a
imaginação e a criatividade. Aliás, isso
é hoje reconhecido também por setores
como a economia e os negócios.
As listas de sugestões de leitura são
então para manter?
Claro. Vamos manter e melhorar al-

Quais os grandes desafios do PNL nos
tempos de hoje, em que ler não parece
estar na moda?
De facto, ler não está na moda, por
inúmeras razões. O tempo acelerado,
a revolução da internet e das novas tecnologias, o pano de fundo do
entretenimento fácil - tudo isso não se
compadece de maiores profundidades e
esforços. Mas penso que se tende a perceber que há uma incultura associada a
essas práticas que é preciso neutralizar.
Como sabemos, nenhum período histórico é feito só de progresso. Todos os
momentos de progresso têm a sua face
negra. Porventura, hoje, esta é uma
delas. Todavia, enquanto política pública, o PNL tem o dever de promover a
leitura e a sua valorização social.
Essa “valorização social” faz-se indo
ao encontro das tais “100 parcerias” de
que falava?
Sim. Além das estratégias de promoção
dos hábitos de leitura, é muito importante que todos os agentes sociais e os
media valorizem a prática da leitura. É
essa a nossa função enquanto política
pública, sublinho. É para isso que
temos recursos, dinheiro… Às vezes
não temos tudo o que é preciso, mas o
envolvimento dos três ministérios veio
reafirmar e reconhecer a necessidade
de uma política da leitura que é nacional e pública como a política da saúde,
do ambiente, etc. É esse o ângulo pelo
qual olhamos esta nossa tarefa.
A leitura como um bem essencial?
Exatamente: um bem de primeira
necessidade. Para quem ainda pergunta
por que deve o Estado financiar uma
política de leitura, respondemos: é fundamental. O Estado não tem que dizer
o que se lê ou como se lê, mas tem que
dizer que se lê, que é preciso ler.
Com mais ou menos leitores, certo
é que o PNL já se tornou um selo de
qualidade.
Sem dúvida. Quando a Isabel Alçada
estava à frente do PNL e eu na Rede de
Bibliotecas Escolares, dizíamos, em
trocadilho, que éramos “amigas de
palavra”. Essa política deu, de facto,
frutos. Hoje, podemos dizer que o PNL
venceu a batalha de afirmar o valor
social da leitura. Mérito, em grande
parte, da Isabel Alçada que foi, a um
tempo, a pensante, a executante e o
rosto da marca Ler+. Esperamos saber
honrar e incrementar esse legado. J
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A propósito de um Congresso

Inclusão e gratidão
A Pró – Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação
Especial, vai realizar, de 6 a 8 de julho, o seu importante congresso,
bienal, com renomados especialistas e centenas de participantes de
numerosos países. O presidente da Associação, que tem realizado uma
assinalável obra, escreve aqui sobre o tema e sobre a iniciativa, em que
também intervirá o Presidente da República
DaviD RoDRigues
Não faltam estudos científicos
a mostrar que o sentimento de
gratidão está intimamente ligado
ao sentimento de bem-estar. As
pessoas que sentem mais gratidão
são consideradas na literatura (e no
dia a dia) como sendo mais felizes.
Mas afinal o que é o “sentimento
de gratidão”? O “sentimento de
gratidão” pode ser dirigido a uma
pessoa ou a uma instituição a quem
reconhecemos que, numa determinada circunstância teve um olhar
atencioso e de apoio. Seria um
sentimento de gratidão por alguém
ou alguma instituição que, num
determinado momento, olhou para
uma situação presente e lhe deu
mais atenção do que seria esperado
ou considerado merecido.
Mas há outro tipo de gratidão.
É um sentimento difuso, mais
permanente na nossa vida e que
é, de certa forma, um organizador
da nossa experiência no mundo. É
o sentimento que se dedica a algo
que elegemos como superior a
nós como, por exemplo, “à Vida”,
“a Deus”, “ao Infinito”. Ter este
sentimento a algo que existe acima
de nós é, antes de mais, humildade.
Humildade porque ao nos sentirmos
gratos assumimos que nem tudo o
que fizemos ou somos é razão direta
do que temos ou somos. Sentimonos gratos porque sentimos que as
contas entre o que temos e o que
merecemos estão desequilibradas a
nosso favor. Trata-se, assim, de um
sentimento de insuficiência que nos
faz sentir que, sem a contribuição
de circunstância exteriores – pelas
quais nós não somos responsáveis –
não seríamos capazes de sequer ser
o que somos.
A gratidão é ainda um sentimento de humildade porque nasce
da perceção da nossa insuficiência.
Ser grato significa que sentimos não
sermos capazes por nós próprios
de levar a vida que temos, isso nos
fazendo olhar com atenção para
todas as pessoas que contribuem
para podermos ser o que somos e
fazer o que fazemos. E basta pensar
quantas coisas fizemos e temos no
dia de hoje que não são fruto da
nossa autossuficiência: quem o fez o

pão do pequeno almoço? E o café?
Quem fez a casa onde moramos?
Sentir-se grato está portanto nos
antípodas das pessoas que acreditam na sua autossuficiência, nas
pessoas que acreditam que o que
são e o que têm se deve exclusivamente ao seu trabalho e à sua
inteligência. Há mesmo quem diga
que mereceria muito mais e que
quem não possui o mesmo é porque
é pouco inteligente, pouco esperto
e preguiçoso. Este sentimento de
gratidão está certamente ligado à
felicidade (com a perceção que temos sobre o sucesso da nossa vida)
mas também se encontra ligado à
inclusão.
Quando falamos de inclusão falamos sobretudo na aquisição de um
conjunto de recursos que nos permite participar e ter um sentido de
pertença a um determinado grupo
humano. Estar incluído numa escola, por exemplo, significa que foi
encontrado um ponto de equilíbrio
entre a participação que a escola
implica e a participação que cada
pessoa é capaz. Esta participação,
tal como a gratidão, é fruto de um
sentimento de insuficiência e de
incompletude. Quem se considera
autossuficiente não sente a necessidade de acolher ninguém. João dos
Santos escreveu que “uma pessoa
que está cheia de si não tem espaço
para acolher mais ninguém”.
E é aqui que encontramos esta

“

David Rodrigues

Ajudar os professores
e outros técnicos a
refletir e adquirir
valores que são
essenciais para
construir uma escola
inclusiva - valores
mais determinantes
que os simples relatos
de práticas
ligação mais vital entre a gratidão e
a inclusão: ambas procuram o outro
porque sentem que por si só são
menos, são incapazes de encontrar
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respostas e felicidade. Por isso é tão
importante em escolas que procuram ser inclusivas que se valorize
o conhecimento mais aprofundado
de uns e outros (para encontrar
dimensões desconhecidas), que se
valorize o trabalho efetivo de grupo
(em que cada um pode encontrar um lugar próprio), em que se
valorize a entreajuda entre todos
(lembrando que todos podem numa
certa fase da sua vida necessitar de
ajuda), valorizando enfim a cidadania (afirmando o inabalável respeito
pelo outro e pela escuta do outro).
É fundamental que saibamos
como desenvolver estas competências na escola, criando nos alunos
no contexto de atividade ricas e
diversas este sentimento de gratidão
aos outros e de saber que com eles
podemos ir mais longe. Inclusão e
gratidão.
Não temos muitos momentos
para poder discutir em Portugal
estas formas de desenvolver estes
valores na escola. A Pró-Inclusão
– Associação Nacional de Docentes
de Educação Especial, tem procurado através de uma intensa atividade de formação em serviço ajudar os professores e outros técnicos
a refletir e adquirir valores que
são essenciais para construir uma
escola inclusiva. E neste aspeto,
os valores são mais determinantes
que os simples relatos de práticas.
As práticas são irrepetíveis e quase
sempre avaliadas como desadequadas para aplicar em contextos
novos. Não é possível replicar práticas e por isso se deve na formação
dar maior importância à discussão dos valores que as inspiram.
Tomando-as muitas vezes como
ponto de partida, mas para chegar
à discussão e reflexão sobre os
valores que lhes são inerentes.
Para além destes esforços de
formação em serviço, de simpósios,
de produção de uma revista e de
documentos, a Pró – Inclusão organiza cada dois anos um congresso
internacional. Muitas pessoas se
lembrarão ainda do último congresso que realizamos em Lisboa - o
ISEC 2015 - que juntou em Lisboa
cerca de 600 participantes de 38
países. Este ano é, de novo, ano de
congresso. Escolhemos o triângulo
“Educação, Inovação e Inclusão”
para sintetizar a preocupações que
queremos que este 5º congresso assuma. Será nos dias 6, 7 e 8 de julho
próximo, em Lisboa, no auditório
da Escola Superior de Comunicação
Social e nas instalações da Escola
Superior de Educação, também
parceira nesta organização.
Realçaríamos vários aspetos que
constituem a sua mais valia. Desde
logo a presença de conhecidos conferencistas nacionais (Laborinho
Lúcio e Fernanda Rodrigues) e internacionais (Eileen Reymond, dos
EUA, Rodrigo Hüber Mendes, do
Brasil, e Paulo Santiago, da OCDE).
Outro foco de interesse são as três
mesas redondas com conhecidos
especialistas que nos falarão de
Direitos Humanos, de Inclusão e
de Inovação. Serão ainda apresentadas cerca de 200 comunicações

científicas organizadas em dez áreas
temáticas.
Outra componente do Congresso
de grande importância é a das
dez reuniões focais em que serão
discutidos temas centrais, desde a
Intervenção Precoce até ao Perfil
do Aluno à saída da escolaridade
obrigatória e o seu impacto para os
alunos com necessidades específicas. Haverá ainda uma componente
importante ao nível de discussão
de opções políticas. Teremos
uma representação do grupo de
trabalho sobre Educação Especial
da Comissão Parlamentar de
Educação e Ciência, com deputados
de todos os grupos. Receberemos os
presidentes do Conselho Nacional
de Educação (David Justino) e
daquela Comissão Parlamentar
(Alexandre Quintanilha), os secretários de Estado da Educação
(João Costa) e da Inclusão para as
Pessoas com Deficiência (Ana Sofia
Antunes), bem como o ministro da Educação (Tiago Brandão
Rodrigues). Teremos ainda a honra
do Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, endereçar uma
mensagem presencial ao Congresso,
no dia 7 às 16h00.
No momento em que está
eminente a publicação de nova
legislação sobre a Educação Especial
e vivo e presente o debate sobre
de que forma a escola no seu todo
pode deve apoiar competente e
precocemente todos os alunos que
possam experimentar dificuldades,
este congresso assume-se como um
espaço de informação, de diálogo e
de formação de opinião. E, como a
Inclusão em si, é uma manifestação
de um sentimento de gratidão: às
crianças que em condições difíceis
são tenazes na sua luta quotidiana,
às famílias que os apoiam, às escolas
que não desistem de nenhum aluno,
aos professores inconformados com
as passividades e dificuldades, aos
políticos visionários que apoiam a
Educação. É uma enorme gratidão por todos que nos fazem hoje
estar num dos mais altos lugares
mundiais na percentagem de alunos
com deficiência que frequentam a
escola regular. E sabem porque é
bom estar num lugar alto? É para
melhor vermos o caminho que falta
trilhar, as atitudes que é preciso
mudar, os recursos que temos de ter
e sobretudo o profundo sentido de
equidade e de gratidão que temos de
instalar nas nossas escolas.
Sempre dizemos que os nossos alunos estão cada vez mais
passivos. E nós, os que atuamos
no campo da Educação? Estamos
ativos? Achamos que sim. Temos a
certeza que sim. Por isso é que o(a)
esperamos no Congresso da Pró –
Inclusão. Inscrições ainda abertas
em http://vcongressopinandee.
weebly.com. Venha celebrar com:
connosco no congresso. Celebrar
a nossa insuficiência e a gratidão
por termos chegado até aqui com
energias, força e motivação para ir
mais adiante. É que gratidão não
é passiva, é, pelo contrário, uma
forma de ser mais participativo e
atuante. J
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INQUIETAÇÕES
PEDAGÓGICAS

Escolas que fazem a diferença
As inovações educativas desenvolvidas em Portugal tiveram muitas vezes um caráter esporádico, disperso e efémero. Várias razões estarão
na origem desta situação e da sua falta de sustentabilidade: por um lado as dificuldades que
encontram escolas e professores na mudança de
práticas, por outro lado, situação agravada após
a extinção do Instituto de Inovação Educacio-

nal, as mudanças nas escolas têm sido pouco
conhecidas, difundidas e valorizadas.
Conhecer e valorizar mudanças consistentes no campo da educação é um dos motivos
que conduz hoje as Inquietações Pedagógicas
a consagrar estas páginas à distinção atribuída
a escolas portuguesas pela Ashoka, ONG que
pretende investir “em pessoas e ideias ino-

vadoras com potencial para a criação de uma
sociedade de Changemakers” (Existem projetos
em 84 países, iniciando agora a sua atividade
em Portugal). Foram cinco as escolas eleitas
após uma seleção inicial composta por 100
escolas portuguesas. Convidámos essas cinco
escolas pedindo para explicitarem as dimensões
inovadoras dos seus projetos.

Colégio S. José, Coimbra

VOAR – um modelo pedagógico
*Isabel Valente PIres
Há cinco anos, tinha eu
acabado de me reformar da
Escola Superior de Educação
de Setúbal, propuseram-me a
direção do Colégio de S. José
de Coimbra, onde eu havia
estudado há muitos anos atrás.
O desafio era grande, até pela
situação delicada em que este se
encontrava.
Um primeiro olhar sobre o
Colégio revelou um ambiente
muito familiar e afetivo, uma
excelente base para desenvolver
uma relação educativa profunda.
Segundo Kentenich (1885-1968),
a ação educativa pressupõe o

Colégio de São José de Coimbra

estabelecimento de uma vinculação educando/educador que funciona como via pela qual circula

a vida num e noutro sentido. Um
olhar mais atento sobre o processo educativo permitiu perceber

um modelo pedagógico no qual
o professor decidia as matérias a
trabalhar e se preocupava em as
explicar cuidadosamente, solicitando o estudo dos alunos e a
subsequente prestação de provas,
quase exclusivamente através
de testes, normalmente dois por
disciplina e por período.
Lentamente fomos alargando
horizontes, descobrindo escolas
diferentes e sistemas pedagógicos em que as crianças eram
os principais atores do processo
educativo, desenvolvendo a sua
personalidade e construindo
o seu próprio conhecimento,
porque os adultos ousavam
acreditar nelas e nas suas capacidades.
E a mudança começou a
acontecer. Primeiro surgiram alguns projetos, isolados
numas quantas disciplinas.
Depois, timidamente, numa das
turmas, uma abordagem mais
construtivista ao ensino/aprendizagem da matemática. Mas o
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passo mais corajoso foi dado no
início do terceiro desses cinco
anos: uma gestão do tempo que
atribuía menos horas destinadas a aulas, abrindo a possibilidade de espaços de trabalho
autónomo (TA) regulado por
planos elaborados pelos educandos com o apoio de tutores.
A existência de tutores foi uma
das inovações introduzidas
que se revelou mais pertinente,
uma vez que permitiu dar uma
grande atenção a cada educando, personalizando o processo
educativo e tornando-o mais
adaptado às caraterísticas de
cada um, muito mais humano,
menos massificado.
Assim foi crescendo o
Modelo Pedagógico VOAR
(vinculações, ousadia/empreendedorismo, autonomia e
responsabilidade), um modelo
que se pretende dinâmico e
que tem vindo a evoluir de um
sistema predominantemente
centrado no professor para
um outro que se deseja mais
centrado no educando. Atualmente, as metodologias mais
utilizadas são o trabalho em
projetos e o trabalho autónomo.
Para a escolha dos quatro pilares deste modelo – vinculações,
ousadia, autonomia e responsabilidade – foi determinante a
opinião dos educandos.
A evolução da gestão do
currículo tem tido implicações,
nomeadamente nos espaços
físicos e nos equipamentos. As
salas tornaram-se mais amplas
– menos alunos para o mesmo
espaço – e o mobiliário mudou.
As velhas carteiras de tampo exíguo – que dava apenas
para colocar um caderno e um
estojo – alinhadas em frente de
um quadro e da secretária do
professor, deram lugar a mesas
amplas que permitem o uso de

Park International School, Lisboa

Felizes, autónomos e responsáveis
*Marta VIlarInho PereIra
Estes são algumas das competências que queremos desenvolver nos
nossos alunos. Para isso, acreditamos que é fundamental ter uma
equipa de profissionais dedicados e
empenhados. Gostamos de trabalhar em equipa, de forma atenta
e dinâmica através de um projeto
educativo baseado em metodologias
ativas que permitem a diferenciação
e individualização.
Nem todos valorizamos e dominamos as mesmas áreas. É importante que cada aluno encontre o seu
caminho na escola e, nesse caminho,
aprenda a dar o seu melhor e a encontrar o seu gosto por aprender.

Para que isto seja possível, o dia-a-dia da escola é construído sobre
algumas práticas educativas.
Trabalho de Projeto - As crianças
são, desde muito cedo, naturalmente
curiosas e por isso, já no Jardim de
Infância, é comum os nossos alunos
trabalharem temas sobre a forma
de projeto. Todos têm perguntas a
fazer sobre um assunto, todos sabem
alguma coisa sobre o mesmo tema e,
por isso, depois de alguma pesquisa,
aprendem mais e podem comunicar
aos outros o que descobriram. Esta
metodologia estende-se a todos os
ciclos de ensino e os alunos vão aprofundando os seus interesses aprendendo cada vez mais sobre o que
trabalham no seu dia-a-dia. É tão
comum ver alunos a falarem sobre o

Universo no Jardim de Infância como
no 2º ciclo mas com profundidades
diferentes.
Competências Sociais e Fellowship
- O desenvolvimento pessoal e social de
cada aluno é acompanhado de perto na
disciplina de competências sociais. A
partir do 1º ciclo, os nossos alunos aprendem a refletir sobre comportamentos e
emoções; aprendem a conhecer-se a si
mesmos, aos outros e ao mundo que os
rodeia; habituam-se a defender as suas
ideias, reconhecer que todos são diferentes e a respeitar essa diferença.
Mais tarde, e através de uma atividade a que chamamos Fellowship,
têm oportunidade de ser responsáveis pelos outros e pela comunidade
em que vivem, promovendo projetos
de solidariedade.

Park International School – Lisboa

Tempo de Estudo Autónomo - É
importante que cada aluno reconheça em si as suas áreas fortes e as
suas fragilidades. Para isso, dispõem
de um tempo diário em que se podem
propor a determinadas tarefas,
diferenciando assim o seu trabalho
do dos outros. O objetivo é que se
tornem autónomos e responsáveis
pelo seu próprio percurso educativo. Tudo isto sobre orientação dos
professores, que os apoiam, e pela
cooperação com diferentes alunos,

onde aprendem também a respeitar o
trabalho dos outros.
Big Idea - Este é um momento em
que os alunos podem utilizar as competências trabalhadas nas diferentes
disciplinas de uma forma real. É uma
hora de trabalho de projeto em que
os alunos se encontram sozinhos em pequeno grupo - perante uma
pergunta e que, em colaboração, têm
que encontrar um caminho para dar
resposta a essa mesma pergunta.
Permite um trabalho interdiscipli-
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computadores, de materiais
de pesquisa e de trabalho em
grupo. Tapetes com almofadas,
alguns sofás, estantes brancas
Ikea e paredes repletas dos produtos elaborados pelos educandos completam a decoração das
salas transformadas em espaços
acolhedores. Resta apenas uma
sala de aula “tradicional”, onde
decorrem as aulas que ainda
existem, nomeadamente de
línguas ou de matemática. Mas
também essas não acontecem
segundo o modelo comum de
transmissão do conhecimento.
Os educandos regulam a vida
do Colégio, debatendo questões,
resolvendo problemas, estabelecendo regras em conselhos de
alunos, de turma, de ciclo e de
escola, coordenados por mesas
eleitas entre eles após campanhas
eleitorais por vezes renhidas. De
momento, discutem os seus direitos e deveres. E tomam iniciativas
das mais diversas ordens: angariação de brinquedos para serem
adaptados a crianças com funcionalidade reduzida, distribuição
de alimentos a pessoas que vivem
na rua, debates sobre diferentes
temas, o último sobre os refugiados, uma vez que recebemos uma
aluna síria de uma família fugida
da guerra.
Formar cidadãos autónomos,
responsáveis, com espírito crítico,
solidários, criativos, preocupados
com o bem comum e capazes de
intervirem na sociedade em que
se inserem e influenciarem a sua
cultura é o grande sonho do Colégio de S. José e foi certamente este
propósito, que procuramos em
cada dia transformar em realidade, que nos mereceu a atribuição, pela Ashoka, do diploma de
Escola Changemaker.
*Diretora do Colégio de São José de
Coimbra

nar, com colaboração entre alunos
de diferentes anos. O foco é posto no
processo e é incentivada a criatividade, que permite que aprendam a
não ter medo de tentar e de falhar.
Para além destes momentos,
acreditamos que a preparação dos
nossos alunos para o futuro passa por
uma educação bilingue em português
e inglês, pois a aprendizagem dos
dias de hoje deve ser para um mundo
global. Promovemos uma preparação para a utilização das tecnologias
como instrumento de trabalho e de
diferenciação pedagógica. Temos um
dia a dia preenchido de estímulos
diferentes, que levam cada aluno a
aprender a escolher as ferramentas e
os materiais mais adequados ao seu
estilo de aprendizagem.
Em resumo, educamos para a felicidade e acreditamos que cada um deve
conhecer-se, empenhar-se, ser ativo
na comunidade onde vive e aprender a
aprender para o resto da sua vida.
* Diretora Pedagógica da Park International
School – Lisboa

educação * 5

Agrupamento de Escolas do Freixo:

Uma rede de competências e partilha de experiências

Escolas de Freixo

*Luís Henrique
Cardoso Fernandes
O Agrupamento de Escolas
de Freixo é uma escola pública
fundada em 1986 situada no
Concelho de Ponte de Lima.
Atualmente, com cerca 700
alunos do pré-escolar até ao
9.º ano, serve uma população
de mais de 7 mil habitantes,
sendo o maior empregador
da área (65 Professores e
35 Assistentes) e devido
às severas dificuldades
económicas da região,
mais de 70% dos alunos são
subsidiados.
A visão educativa do
Agrupamento é permitir
a todos os alunos, na sua
individualidade, desenvolver
competências pessoais e sociais,
que lhes possibilitam definir
projetos de vida ajustados
aos seus objetivos, interesses
e vocações. O pressuposto
básico é que para além das
competências mais amplas,
todos temos um potencial de
competências específicas,
que só fazem sentido quando
criamos um sistema de rede
de competências e de partilha
de experiências. Todos os
elementos da comunidade
educativa têm a oportunidade
de aprender uns com os
outros, de criar e de crescer.
É dada a possibilidade a
todos de desenvolver a
autoconsciência das suas
competências, tornando-se
pessoas mais ativas,
corresponsáveis, motivadas
e, consequentemente, agentes
principais de mudança.
Pela prática de uma

liderança partilhada e um
sistema de comunicação
aberto a todos e para
todos, cada membro da
comunidade educativa é
incentivado a participar em
projetos de forma autónoma,
estabelecendo grupos de
trabalho e parcerias com a
comunidade local, nacional e
internacional, com o intuito da
escola aprender e reajustar-se
às reais exigências e desafios
da sociedade atual, assumindo
assim o protagonismo
necessário à implementação
de projetos inovadores para a
melhoria do agrupamento e da
comunidade.
A enorme força de vontade
e acreditar que podemos fazer
a diferença com o trabalho
em equipa, permitem criar
uma cultura de promoção e
desenvolvimento de valores
para um mesmo fim: inovação,
mudança e melhoria. Nenhum
problema é visto como um
obstáculo, mas antes como um
desafio que pode ser superado.
O Agrupamento de Escolas
de Freixo desenvolve um
alargado conjunto de projetos
e atividades que perpassam
diversas áreas de atuação, com
uma tónica mais específica
ou mais abrangente e que se
integram em diversos campos
do conhecimento.
É preocupação do
agrupamento oferecer aos seus
alunos as melhores experiências
e, para isso, procura abrir a
escola a parceiros, quer por via
de candidaturas a projetos, quer
pela apresentação de iniciativas
próprias.
Para além de todas as
atividades letivas, as atividades

extracurriculares têm
uma grande importância,
complementando e
enriquecendo as aprendizagens
dos alunos, num quadro
flexível e integrado da
educação. Esforçamo-nos por
proporcionar uma experiência
educativa ajustada aos desafios
do Séc. XXI.
Por isso, o Fablab Freixo
foi criado, em 2015, pelo
Agrupamento de Escolas
de Freixo e a Weproductise.
Uma escola pública e uma
empresa privada, fruto de
vários projetos inovadores
em conjunto, decidimos criar
um espaço na escola que
permitisse concretizar ideias e
que possa servir a comunidade
local. A partir do conceito dos
Fablab procuramos construir
e disponibilizar um espaço
aberto à comunidade, com
ferramentas de produção digital
como estímulo à criatividade e
inovação.
Para além de todas as
atividades letivas, as atividades
extracurriculares têm
uma grande importância,
complementando e
enriquecendo as aprendizagens
dos alunos, num quadro
flexível e integrado da
educação. Esforçamo-nos por
proporcionar uma experiência
educativa ajustada aos desafios
do Séc. XXI.
Através da Comunicação,
Prática e Conhecimento
pretendemos criar uma
instituição educativa,
digitalmente capaz
de desenvolver essas
competências. Este esforço foi
reconhecido pela Microsoft
Corporation que nos distinguiu

sucessivamente desde 2012
como Showcase School.
Acreditamos profundamente
que a escola tem de se
adaptar a um novo modelo de
aprendizagem, que é fortemente
impulsionado pelo uso das
tecnologias.
Assim, inspirados no Future
Classroom Lab da European
Schoolnet e nos Ambientes
Educativos Inovadores da
Direção Geral da Educação
decidimos avançar com um
dos maiores desafios que
enfrentamos até hoje: criar um
espaço de trabalho onde alunos
e professores possam ir mais
além e encontrar respostas
para o desenvolvimento de
cenários de aprendizagem do
Séc. XXI: uma sala de trabalho
personalizado – Espaço de
Aprendizagem Personalizada
– onde o centro de toda a
atividade é o aluno em interação
com outros alunos e professores.
Este é um espaço aberto e
flexível para a formação de
docentes, aulas, atividades de
enriquecimento do currículo,
pesquisa e desenvolvimento
de atividades educativas
inovadoras, disponível para
toda a comunidade local,
mas também para todos os
que pretendam desenvolver
atividades ligadas à educação.
Cremos ter construído uma
comunidade educativa ativa,
que constantemente se desafia
e supera para proporcionar
aos seus alunos as melhores
experiências educativas, que
perdurem para além da sua
permanência nesta escola.
* Diretor do Agrupamento de Escolas
do Freixo
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Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe

Porque a escola somos nós
*Fátima moreira
A Escola Básica Integrada
de Rabo de Peixe, uma escola
pública, constituída por cerca
de 2300 alunos, distribuídos por
seis estabelecimentos de ensino,
que integram desde a educação
pré-escolar ao 3.º ciclo do ensino
básico, localizada na Vila de
Rabo de Peixe, na zona norte da
ilha de S. Miguel – Arquipélago
dos Açores, foi nomeada, numa
primeira fase, através de um
processo de referenciação que
incluiu aproximadamente 35
pessoas que fazem parte do
ecossistema da Educação em
Portugal, como uma das mais
relevantes e inovadoras do país.

Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe (Açores)

Nas diferentes fases de seleção/
apuramento que se seguiram,
que incluíram uma entrevista ao

Presidente do Conselho Executivo,
uma visita à sede da unidade
orgânica, apresentação de um

relatório de autoavaliação, a escola
foi partilhando o seu espírito
transformador e empreendedor
e, sobretudo, a sua vontade de
prosseguir numa caminhada
nem sempre agradável, perante
cenários que exigem, cada vez
mais versatilidade e adaptação.
Através da operacionalização
de projetos contextualizados
à sua realidade específica “Porque a escola somos nós”,
“Assembleia de conciliação” e
“Trajeto seguro”, integrados no
Plano de Promoção do Sucesso
Escolar da Unidade Orgânica –
Direção Regional da Educação,
os alunos trabalham em grupo,
fora do horário letivo e, de
forma concertada, preparam
a lecionação dos conteúdos
curriculares que irão ser
trabalhados, refletem e propõem
estratégias de atuação sobre
assuntos relacionados com o
comportamento/aproveitamento
e é ministrada formação parental
sobre rotinas de trabalho e
comportamentos sociais.
Esta linha de atuação tem sido

Escola Profissional Magestil, Lisboa

Empreender para mudar o mundo
*Carla laranjeira
A Escola Profissional Magestil (EPM), instituição tutelada
pelo Ministério da Educação e
Ciência, apresenta-se no Sistema Educativo como um modelo
inovador de educação, que
prepara e qualifica os jovens
numa sólida formação geral integrada, científica e tecnológica
para um exercício profissional
qualificado.
Dirigida a jovens que procuram uma oferta educativa
direcionada para o mundo do
trabalho numa ótica de cidadania ativa e participada, a Magestil é uma escola orientada para a
inovação e o empreendedorismo,
gerando constantemente novos
produtos e conceitos de conhecimento integrado e estratégico. Procura estar sempre na
“vanguarda do saber” para que
o Ensino Profissional continue
a ser uma das principais fontes
de aquisição de conhecimento,
de competências, saberes e de
progresso de que as Empresas
e o País têm uma necessidade
vital. A Magestil pretende ser
uma plataforma de partilha de
experiências sobre tendências
do nosso tempo, oferecendo
formas eficazes a todos os jovens
que queiram desenvolver-se
profissional e pessoalmente com
um papel ativo na sociedade,
movidos pela curiosidade capaz

de transformar o mundo.
Desafiamos os nossos alunos
a aproveitar as oportunidades de
desenvolvimento das competências, atitudes e comportamentos que enformam as bases do
comportamento empreendedor
dos indivíduos (ter iniciativa, ser
capaz de arriscar, trabalhar em
equipa, ser criativo na resolução
de problemas, sair da zona de
conforto, ser líder, ser otimista
e, em algumas áreas, criar o
seu próprio negócio). Recriar
situações de aprendizagem
contextualizadas é a única forma
possível de ajudar os jovens a
detetar oportunidades.
De forma concertada, todos
os stakeholders (internos e
externos) colaboram de forma
comprometida no sentido de
contribuir para a realização
pessoal e profissional dos jovens
alunos, incentivando o seu
sentido de responsabilidade e de
autonomia.
A Escola incentiva os alunos
a colaborarem em ações de responsabilidade social e educacional que visem o desenvolvimento
socioeconómico da comunidade
em que está inserida, visando a
promoção do empreendedorismo
e de uma cidadania ativa.
Considerando que o trabalho
dos alunos pode ter um impacto
positivo na comunidade em que
vivem, são vários os projetos
em que se envolvem ao longo
do seu ciclo de formação e que

Escola Profissional Magestil

refletem a nossa intenção de
criar valor para os outros (dentro
das valências dos vários cursos,
realizamos muito trabalho pro
bono respondendo a necessidades reais de empresas, instituições, associações, indivíduos). A
Campanha Amar é Agasalhar é
um projeto em que os cursos de
Design de Moda e Coordenação e
Produção de Moda trabalham em
parceria e desenham e confecionam um conjunto de produtos
(mantas, malas, brinquedos) que
doam a instituições de acolhimento de crianças – tentamos
diversificar o mais possível a
instituições para que assegure-

mos um impacto mais alargado.
O Curso de Apoio à Infância realiza todos os anos um
projeto integrado que pressupõe
o envolvimento dos vários anos
do Curso através da realização
de um espetáculo de teatro que
depois oferece aos infantários
da região de Lisboa com quem
habitualmente estabelecemos
parcerias de estágio, partindo
em digressão para oferecer o
espetáculo às crianças em determinados dias festivos.
O Curso de Comunicação organiza todos os anos campanhas
de sensibilização para problemas
sociais desenvolvendo campa-
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fundamental para a construção
de uma cultura de escola mais
positiva, crítica e democrática,
sustentada em aprendizagens
seguras, significativas e
socialmente integradas e para a
criação de sinergias potenciadoras
da melhoria das competências
parentais dos alunos e só tem
sido possível graças às fortes
parcerias estabelecidas com
outras instituições, entre as
quais: o Instituto da Segurança
Social dos Açores, a Santa Casa da
Misericórdia da Ribeira Grande,
o Centro de Terapia Familiar e
Intervenção Sistémica, a Polícia de
Segurança Pública, o Posto Clínico
de Rabo de Peixe.
O projeto das Escolas
Changemaker reconheceu que a
visão da educação preconizada pela
Escola Básica Integrada de Rabo de
Peixe incentiva e capacita os seus
alunos para liderarem processos de
mudança e para transformarem o
mundo em que vivemos.
*Vice-Presidente da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe

nhas reais para organizações que
trazem à escola para apresentar
o seu trabalho. Estas campanhas
de sensibilização incluem muitas
vezes uma vertente de angariação de bens para responder
a necessidades reais detetadas.
Exemplos de organizações com
que tenhamos trabalhado nos
últimos 2 anos: APAV, CERCI,
Acreditar, Instituto de Apoio à
Criança, Humana, Associação
Cais, Ajuda de Berço, Comunidade Vida e Paz, Operação Nariz
Vermelho e Associação Make a
Wish.
O mundo em que vivemos
requer de cada um de nós, de
cada empresa, de cada instituição, de cada nação a aspiração
ao bem-estar, à liberdade, à
democracia, à segurança, ao sucesso, à capacidade de adaptação
a novas formas de organização
social, de aprender em permanência, de processar e comunicar informação, de inovar, de
rejeitar amarras, de melhorar, de
tentar ir mais longe no plano da
qualidade de vida coletiva e de
cada cidadão em particular. Diversificar a aquisição de atitudes
e saberes necessários à inovação
e ao empreendedorismo passa
incontornavelmente pela escola.
E essas serão capazes de transformar o mundo.
* Diretora de Comunicação da Escola
Profissional Magestil

links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com
inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt
www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas
www.youtube.com/user/inquietPedagogicas
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EDUCAÇÃO E MEMÓRIA
Paulo Guinote

Do que falamos, quando
falamos em Escola Pública?

Há 60 anos Portugal ainda tinha só 46,9% de cidadãos com escolarização secundária ou superior

Em Portugal existe um consenso
quase paradoxal: todos os quadrantes
político-partidários afirmam uma firme
defesa da “Escola Pública”, mesmo
quando são de filiações ideológicas
completamente antagónicas e defendem políticas com muitos poucos pontos em comum. Eu não coloco em causa
essa devoção por um sistema público
de ensino, apenas considero que essa
sinceridade vai a par, na hipótese mais
benigna, de conceções muito distintas
daquilo que entendem por “Escola
Pública”, até porque em muitos casos
revelam desconhecer a evolução histórica do nosso sistema educativo.
Para melhor conhecermos a evolução dos principais sistemas educacionais “de massas” a leitura clássica
é a obra Social Origins of Educational
Systems (1979), de Margaret Archer. A
essa abordagem global podem acrescentar-se as de Boli, Ramirez e Meyeri
ou de Soysal e Strangii. A partir dessas
leituras, podemos perceber como na
Europa e no mundo atlântico os sistemas educativos de massas foram criados
e se desenvolveram de formas diferentes, conforme os contextos políticos,
económicos, socioculturais e mesmo
religiosos. Quando algumas pessoas
falam na necessidade de abandonar o
modelo da “escola do século XIX” ou “o
modelo de Manchester” podemos ter a
noção errada de que pela Europa se deu

um movimento global, homogéneo no
tempo e nas características, que criou
uma rede de estabelecimentos escolares
com as mesmas motivações e objetivos.
Não é verdade que assim tenha sido e eu
gostaria de fazer uma divisão, simplificadora, entre três modelos de escolas de
massas na Europa.
O primeiro deles é o da maior parte
dos países do norte da Europa que experimentaram a reforma protestante e
para os quais a leitura dos textos sagrados em língua comum se torna um traço
identitário importante. A escolarização
das crianças é de base comunitária e
baseada numa motivação religiosa, não
seguindo uma orientação do Estado e
precedendo, na generalidade das situações, o aparato legislativo nesse sentido.
É um modelo descentralizado, baseado
na iniciativa privada local que assegura
o funcionamento essencial das escolas
(espaço, professores). Quando surgem
leis a determinar uma “escolaridade
obrigatória” já mais 50% das crianças
em “idade escolar” estão escolarizadas.
Em 1842, quando na Suécia se legisla
uma escolaridade obrigatória esse valor
já é de 71%; dois anos depois, quando
isso acontece em Portugal, a escolarização era de apenas 13%. Muitos destes
países do norte atlântico da Europa já
tinham níveis acima dos 90% de escolarização na viragem para o século XX.
Mas a motivação não era a de fornecer

mão-de-obra escolarizada para uma
sociedade industrial proletarizada. Essa
motivação – prevalência das motivações
económicas para o desenvolvimento
de um sistema de educação básica de
massas – é mais típica das sociedades
anglo-saxónicas pioneiras da industrialização (a Inglaterra e a costa leste dos
EUA) e dá origem a sistemas igualmente
descentralizados e em que a iniciativa
privada também é dominante, sendo
importante o papel de filantropos e
mecenas particulares na promoção de
redes de escolas em algumas regiões.
Uma terceira tradição, a da promoção a partir do topo do poder político
e do Estado, de uma escola de massas
enquanto projeto político ao serviço de
um ideal liberal de formação dos futuros
cidadãos de um Estado-Nação, em defesa de cuja identidade se organiza uma
rede de escolas predominantemente
públicas, laicas, dependentes do poder
central, é a que se costuma qualificar
como “napoleónica” e disseminou-se
de forma irregular e lenta pelo sul mediterrânico e católico da Europa a partir
do exemplo francês. São países em que
predomina a chamada “construção
retórica da Educação” e em que a legislação tenta funcionar como alavanca
de uma sociedade nem sempre com
meios para corresponder aos desejos do
legislador voluntarioso. São sociedades de industrialização muito atrasada

e em que a motivação de criação de
um proletariado com conhecimentos
escolares básicos é algo secundário.
Em que a Igreja Católica serve mais de
travão da generalização da Educação do
que a apoia.
Desde então, são raros os casos em
que os sistemas de ensino de mudaram
radicalmente a sua natureza com sucesso. A matriz original tem-se mantido
ao nível da organização da rede escolar,
da sua distribuição e da sua gestão.
São raros os casos em que um sistema
predominantemente descentralizado
e privado evoluiu com sucesso para a
centralização e uma rede exclusivamente pública - e o inverso também é
verdadeiro. As reformas introduzidas,
exceto no caso de derivas ditatoriais e
totalitárias, procuraram sempre adaptações progressivas do modelo original.
Para o caso português, os trabalhos
de Áurea Adão, Rogério Fernandes,
António Nóvoa, António Candeias e outros permitem-nos compreender que,
em especial após a Revolução Liberal de
1820, a promoção da Instrução Pública
é um projeto político deste terceiro

“

A Educação é um
subsistema de um todo
nacional com características
próprias, com uma História
específica, que não se
transformam num ou dois
mandatos de políticos
iluminados por uma
qualquer superior Fé ou
Razão

tipo, que parte do topo para a base,
das elites políticas para a sociedade, de
acordo com o modelo napoleónico de
uma Escola que permita criar cidadãos
alfabetizados, capazes de participar na
vida pública. No entanto, é um projeto
que vai deparar, de forma sistemática,
com a inércia de grande parte das comunidades locais, com a falta de meios
financeiros do Estado para alargar a
rede de escolas públicas de forma rápida. O atraso educacional tornou-se uma
das continuidades da nossa história
contemporânea, apesar do número
elevado de reformas a partir de meados
do século XIX. Em certa medida, a
própria expressão “escola de massas”

perde algum sentido num país que no
início do século XX ainda apresentava
uma taxa de analfabetismo a rondar os
70% há um século.
No início do século XX, a Educação
em Portugal ainda era um projeto político nascido da necessidade de ensinar
aos indivíduos o que os métodos e
ambientes tradicionais não conseguiam.
A expansão da rede escolar pública foi
feita, quantas vezes, como intromissão
do Estado nas rotinas das comunidades
locais, servindo a escola como uma das
ferramentas do Estado para unificar
o país. Foi quase sempre um projeto
com ambições maximalistas mas meios
financeiros mínimos, salvo em momentos históricos muito esporádicos,
raramente conseguindo que os poderes
locais colaborassem com mais do que
algumas “facilidades” e dependendo
quase em exclusivo do impulso central.
Os ganhos na escolarização da população, numa perspetiva de longa duração,
são contínuos e raramente apresentam
inflexões que se consigam associar de
forma clara a uma conjuntura política:
durante a I República os ganhos não
corresponderam à forte retórica
política, assim como durante o Estado
Novo se deram ganhos apesar de ser
comum afirmar que o regime não tinha
a Educação pós-primária como uma
prioridade.
Na mais recente revista XXI (nº 8,
quadros em extratexto no final), surge
uma estatística sobre a percentagem
da população dos países da UE que
têm uma escolarização secundária
ou superior e Portugal é o penúltimo
com 46.9%, apenas à frente de Malta
(com 45,2%), muito longe da média de
77%. Há 60 anos, a Unesco publicou
um estudo sobre a iliteracia em que
Portugal, surgia no contexto da Europa
com a taxa mais elevada (44,1%, dados
de 1950) de pessoas iletradas, logo atrás
de Malta (42,4%),iii. Ou seja, desde
meados do século XX, os ganhos na
qualificação da população portuguesa
são evidentes, mas desenvolveram-se
sobre uma base muito deficitária. Nesse
contexto, os ganhos verificados são de
valorizar em vez de os denegrir, sempre
em busca do exemplo de quem fez melhor. Sim, fez, mas foi numa primeira
fase que criou um patamar de desenvolvimento muito superior ao nosso.
Isto vem a propósito do recrudescimento do discurso sobre a necessidade da “mudança de paradigma”
para transformar as nossas “escolas do
século XIX”, seja na natureza do que
se ensina, seja na forma de organizar
a rede escolar. Não é que eu defenda
o determinismo histórico ou social ou
uma forma de imobilismo resignado. O
que me parece importante é que entendamos que a Educação é um subsistema
de um todo nacional com características
próprias, com uma História específica,
que não se transformam num ou dois
mandatos de políticos iluminados por
uma qualquer superior Fé ou Razão. J
i Explaining the Origins and Expansion of Mass
Education in Comparative Education Review (1985),
nº 29, pp. 145-170. ii Construction of the First Mass
Education Systems in Nineteenth-Century Europe in
Sociology of Education (1989), vol. 62, pp. 277-288.
iii World Illiteracy at Mid-Century: A statistical
styudy. Paris, 1957, p. 33, com análise nacional
mais desenvolvida a partir da p. 99).
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"Imaginou também como ela
saberia mais tarde juntar à sua
volta outras crianças e pôrlhes a felicidade a brilhar nos
olhos, depois de lhes fazer ouvir
estórias estranhas e impossíveis
- talvez até, quem sabe? - o
conto do seu sonho no País das
Maravilhas; e como ela havia de
compartilhar com elas as suas
pequenas tristezas e as suas
alegrias simples, ao lembrar-se
dos seus tempos de menina e
daqueles maravilhosos dias de
verão."
Lewis Carroll, Alice no País das
Maravilhas
A sala é um retângulo com
paredes brancas, uma delas
decorada, que é uma maneira
de dizer que ostentava dois
retratos de homens bastante
feios a ladear uma cruz de
onde pendia um outro homem,
agonizante. Mais abaixo, um
mapa de cores deslavadas e,
à esquerda, a secretária da
professora, a única figura
feminina que habitava aquele
lado da sala e também a única
que sorria docemente para
mim.
Estou sentada numa das
muitas carteiras de madeira que
enchem a sala com meninas
enconchadas. Vejo-as com uma
nitidez esmagadora: meia dúzia
bem vestidas, laços nos cabelos
penteados, as outras com bibes
tristonhos, algumas remendadas
e descalças, no frio da Serra da
Estrela.
Estou sentada, dizia, e
tento, em vão, desenhar um Q
maiúsculo. Choro para dentro,
ainda hoje sinto esse instante
como uma prova imensa, pior, a
revelação de que os obstáculos
me enchem de desgosto, antes
de me encherem de força.
A verdade é que estou
sentada naquela sala
indevidamente, ainda não
tenho idade, mas já sei ler e
escrever desde os quatro anos,
aprendi ao colo do meu pai, por
brincadeira, copiando palavras
do jornal para poder ler os
livros dos meus irmãos. O Q que
me fez chorar naquele dia era
mesmo um horrível labirinto
para quem escrevia com letra de
imprensa.
Os portões do Colégio
interno são maiores do que
os das maiores quintas da
minha aldeia. Tenho dez anos e
quando os meus pais me deixam
sozinha, lá dentro, começo as
conjeturas da fuga. Acabei por
ficar cinco anos. Nenhuma
transgressão - nem mesmo os

› au t o r r e t r at o d e p ro f e s s o r a ‹

Elisa Costa Pinto

Professora com livros
dentro
livros lidos às escondidas, nem
mesmo O Padre Amaro ou o
Canto IX - convenceu as freiras
a expulsar-me. Boa aluna, eu
era um troféu para exibir nos
exames do Liceu da Guarda.
Quando saí, chorei de saudades.
Nunca saberei o que aí ganhei e
o que perdi.
Os dois anos de secundário
no Liceu de Viseu foram a porta
para a liberdade. Teatro, jornal,
biblioteca, cafés, festas, amigos,
namorados, que mais desejaria
aos 17 anos, nos anos 70? Só
mais tarde, no primeiro ano da
Faculdade de Letras de Lisboa,
me reconheci carregada de um
provincianismo desajeitado, às
vezes trôpego e muito tímido,
que eu e as minhas amigas de
Viseu disfarçávamos debaixo
das roupas da moda. Entristeci
por pouco tempo. A fortuna
colocou no meu caminho
professores extraordinários, um
deles chamado Eduardo Prado
Coelho, que não estranhou
os meus ss sibilantes nem a
minha urbana ignorância. As
suas aulas eram a verdadeira
educação, se não sentimental,
pelo menos cultural. Lia tudo
o que ele recomendava ou
apenas nomeava, vi todos os
filmes das sessões clássicas
do Monumental e do Império,
descobri o teatro independente,
as greves às aulas, as corridas à
frente dos gorilas e da polícia de
choque. Penso muitas vezes que
naqueles dois anos iniciáticos
de Lisboa, fiz toda a minha
educação, mas sei que não é
verdade. Muito me passaria
ao lado, não fosse o gosto pela
leitura da minha mãe e a estante
de livros dos meus pais, não
fosse ter nascido numa família
que amava os livros, ferozmente
anti-salazarista, corajosamente
diferente da maioria, numa
aldeia beirã.
Estou agora numa sala
sem retratos nem crucifixo.
Estou de pé, diante de muitos
jovens sentados em mesas de
design sueco. Sou professora e
sei, desde o primeiro dia, que

D.R.
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Elisa Costa Pinto,
licenciada pela
Faculdade de Letras
da Universidade de
Lisboa, foi professora
de Português, no Ensino
Secundário, entre 1976
e 2011, é autora dos
manuais de Português
Sinais, Signos e Plural
e membro da equipa do
projeto aLeR+ da ESPJAL
(Escola Secundária
Professor José Augusto
Lucas - antiga Escola
Secundária de Linda-aVelha). Tem colaborado
em diversas publicações

gosto de ser professora. Dessa
primeira escola na margem
sul, a 15 km de Lisboa, lembro
uma viagem à capital de que
mais de metade da turma só
conhecia o recorte longínquo,
do lado de lá do rio. Descobri,
então, que para ensinar, teria
de transpor muitas vezes as
paredes da sala de aula. Às
vezes, literalmente. Descobri
também que ser professora é
exaltante, e abandonei o sonho
do jornalismo.
Sem escolhas nem hesitações
descubro-me professora, como
já me descobrira leitora e,
naturalmente, vou traçando o
plano, que eu ainda não sabia
ser o desenho de uma vida.
Cedo percebi que pelo texto se
agarram os alunos e que não há
bons textos a que eles resistam,
se o professor os souber dar a
ler. As discussões que os textos
suscitam (o desenvolvimento
do espírito crítico e da
capacidade argumentativa),
o aperfeiçoamento da escrita
que propiciam, o estudo da
gramática que desencadeiam é
todo um programa pedagógico
de possibilidades quase
ilimitadas, a acrescentar ao
prazer da leitura, à educação
ética e estética, à ligação à arte,
ao estímulo à imaginação, ao
respeito pela diversidade. Que
maravilhosa ferramenta essa
que é oferecida aos professores
de português: a Literatura!
A escolha dos textos
tornou-se, então, para mim,
uma deliciosa prioridade e o
mergulho nos grandes autores e
nos grandes livros, um prazer.
Carregava livros para as aulas,
para dar a ler os textos que os
manuais não incluíam. E assim,
com a mesma naturalidade
com que me fiz leitora e depois
professora, me fiz autora de
manuais de Português e gosto
de pensar no contributo desses
manuais para a inclusão de
escritores como Herberto,
Fiama, Gastão Cruz, Ruy Belo,
Clarice Lispector, Teolinda
Gersão, Lídia Jorge, Mário de

J

Carvalho, e muitos, muitos
mais, que hoje já ninguém
estranha, mas que em 1987
provocaram desconforto ou
alvoroço.
É o dia 18 de maio de 1988, dia
dos Museus, e estou com uma
turma no Panteão Nacional, para
representar a peça Um Rosto
para Fernando Pessoa, escrita
por alunos do 10.º ano, cujo
programa não incluía Pessoa
(então só verdadeiramente
estudado no 12.º ano de Letras).
A mesa onde vão sentar- se
veio do Martinho da Arcada e
surpreendo-os a afagar o tampo,
numa comovente religiosidade.
Se trago à espuma da memória
esta experiência já longínqua, é
porque ela ilustra aquilo que o
ensino do Português tem de mais
estimulante.
E agora que o fio da
memória se desatou, poderia
falar de outras experiências:
jornais de escola e de turma,
oficinas de escrita a partir de
objetos artísticos, exposições,
roteiros literários, concursos
literários, jornadas temáticas
de literatura, envolvimento em
campanhas cívicas, aulas sobre
poesia abertas a professores,
e até teatro de rua a partir das
Viagens do Garrett, numa ida a
Santarém. Tanto mar lavrado à
proa dos livros!
É claro que muito disto
aconteceu no tempo em que
os alunos não decoravam
apontamentos alheios para fazer
um exame, no tempo em que era
possível fazê-los viver um ano
inteiro de aulas de Português,
apaixonadamente. Por ter tido a
fortuna de ser jovem professora
nesse tempo, e a sorte imensa de
coincidir com pessoas que viam
do mesmo modo o ensino do
português, eu pude participar
em muitas experiências que,
não duvido, foram janelas
abertas no percurso escolar de
quem as viveu e, hoje, não páro
de receber disso testemunhos.
Mas quem não parou foi o
tempo e a escola foi ficando
cada vez mais burocrática,
mais técnica, mais fria, menos
apetecível. Desvalorizadas a
criatividade e as Humanidades,
o último reduto de paixão e de
reacendimento da chama são
os projetos de promoção da
leitura, muito incentivados pela
Rede de Bibliotecas Escolares e
pelo PNL. E foi/é a luta travada
pelo regresso das Humanidades
que, moribundas, tentam
reerguer-se. Se esse regresso for
travado, estaremos a condenar à
indigência intelectual os nossos
alunos e a empobrecer o seu
mundo, as suas referências, a
sua construção interior, a sua
capacidade de exercício crítico
da cidadania. Eu nunca me
conformarei. Afinal, de aluna
a professora, grande parte
do meu território é a escola e
grande parte do seu mais nobre
povoamento é a Literatura.J
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Beaumarchais
Teatro Nacional D. Maria II acolhe, entre 22 de junho e 2 de julho, obra da parceria entre a mala voadora e o compositor Pedro Amaral

AlMADA

E Conexão: raminho – gävsta:
Escultura de Baltasar Pinheiro

M Dead Combo

CAsCAIs

E Almanaque do Camponez

D síndrome

Direção e Coreografia de Olga Roriz.
Interpretação de André de Campos,
Beatriz Dias, Bruno Alexandre, Bruno
Alves, Carla Ribeiro, entre outros.
8 de julho - 21h30

Casa das Histórias Paula rego

Teatro Municipal Joaquim Benite

até 30 de junho

E Between

até 3 de setembro

Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
Exposição de Marta Moura.
5 ª A S ÁB ., DAS 19 H ÀS 21 H 30; D OM ., DAS 15 H ÀS
19 H 30. E M DIAS DE ESPETÁCULO A PARTIR DAS 19 H

AvEIro

até 25 de junho

Teatro Aveirense

ANgrA

T Quem Tem Medo
de virgínia Woolf

R. Belém do Pará. Tel.: 234 400 920

Do

HEroísMo

Museu de Angra do Heroísmo

Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800

E Abano léquio. refresco,
Acessório, linguagem e Arma
junho

Texto de Edward Albee. Direção de Diogo
Infante. Interpretação de Alexandra Lencastre,
Diogo Infante, João Vicente e Lia Carvalho.
23 de junho – 21h30

M sílvia Pérez Cruz
26 de junho – 21h30

30 de junho – 21h30

Av. da República, 300. Tel.: 214 826 970
T ODOS

OS DIAS , DAS

10 H

ÀS

18 H

E Paula rego: Historias & segredos
até 17 de setembro

Centro Cultural de Cascais

BEJA

Av. Rei Humberto II de Itália. Tel.: 214 848 900
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

Pax Julia, Teatro Municipal de Beja

E graziela Albino: Cerâmica

M Espetáculo Final do Conservatório
regional do Baixo Alentejo

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

Lg. de São João. Tel.: 284 315 090

até 25 de junho

24 de junho – 21h30

até 9 de julho

BrAgA

Exposição de artes plásticas de Maria Leal da Costa.
até 16 de julho

Theatro Circo

CAsTElo BrANCo

E Mãos que Falam

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

T os Cegos

Centro Cultura Contemporânea

Produção Companhia de Teatro de Braga.
21 de junho – 21h30

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

M rita redshoes

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

13 H

E DAS

14 H

ÀS

18 H

E Quarto de Espanto

22 de junho – 21h30

até 2 de julho

T os Músicos de Bremen

Encenação de José Caldas. Interpretação
de André Laires, António Jorge,
Carlos Feio, Sílvia Brito e Eduarda Filipa.
4 e 5 de julho – 11h e 15h

CoIMBrA
Convento são Francisco

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

BrAgANçA

M salvador sobral

Centro de Arte
Contemporânea graça Morais

Mosteiro de santa Clara-a-velha

6 de julho – 21h30

R. das Parreiras. Tel.: 239 801 160

R. Abílio Beça, 105. Tel.: 273 302 410
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

E view in Town Uma Ficção Pessoal

18 H 30

Exposição de fotografias de André Kuzer.
até 31 de julho

E graça Morais: o Medo
até 15 de setembro

E o Azeviche. o sagrado e o Profano

E Disruptive order

até 31 de dezembro

Mostra de arte têxtil de Dvora Morag.
até 15 de setembro

Museu Nacional Machado de Castro
Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070

Museu do Abade de Baçal

3ª,

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

A

D OM .,

DAS

09 H 30

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

ÀS

18 H

E Quando as Periferias são Centros: a
Indústria de Tecelagem e das sedas
até 15 de setembro

CAlDAs

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Estação D – Depósitos e Doações
até 30 de junho

Teatro Académico de gil vicente
Pç. da República. Tel.: 239 855 630

DA

rAINHA

M Masterclass com Adriana Calcanhoto
21 de junho – 16h

T Filho da Treta

até 10 de agosto

Texto de Filipe Homem Fonseca e Rui Cardoso
Martins. Encenação de Sónia Aragão. Interpretação de José Pedro Gomes e António Machado.
23 de junho – 21h30

Museu José Malhoa

ElvAs

Centro Cultural e Congressos

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

E World Press Cartoon 2017

Parque D. Carlos I. Tel.: 262 831 984
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

ÀS

17 H 30

E Projeto Um - Padrões e Transparêcias

Exposição de fotografia de Carlos Barroso.
até 9 de julho

Museu de Arte Contemporânea de Elvas
3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

11 H

ÀS

18 H

E rui serra: Todas as Noites
até 25 de junho
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Márcia Lessa

ÉVORA
Museu de Évora-Museu Nacional
Frei Manuel do Cenáculo

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

3ª

A

D OM .,

DAs

10 h

às

18 h

M Festival Coros de verão
23 de junho – 21h

D Terra Chã

Pela CDCE - Companhia de
Dança Contemporânea de Évora.
23 e 24 de junho – 21h

E Legado Francisco Barahona Fernandes

M Hanna Hartman

E Llave del Romance Mudo de
la Vida de San António de Padua

M António Pinho Vargas:
Concerto para Violino

24 de junho – 18h

até 31 dezembro

29 de junho – 19h

até 31 de dezembro

M Sílvia Pérez Cruz: Vestida de Nit

FARO

29 de junho – 21h

Galeria Trem

M Salvador Sobral: Excuse Me

M Big Band Junior
1 de julho – 21h

R. do Trem, 5º. Tel.: 289 804 197
3ª

A

s áb .,

DAs

12 h 30

às

2 e 3 de julho – 21h

19 h

C Maarten Gielen: Rotor Deconstruction

E Na Poeira do Caminho

4 de julho – 19h

Exposição de pintura de susana Gaudêncio.
até 28 de junho

Teatro das Figuras

Cordoaria Nacional

Av. da Índia. Tel.: 213 637 635

Coro Gulbenkian

2 ª A 6 ª , DAs 10 h às 18 h ; s áb . E D OM ., DAs 10 h às 20 h

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

M L’Incoronazione di Poppea

De Claudio Monteverdi.
22 de junho – 21h30

D Espetáculo de
Encerramento do Ano Letivo

Pela Escola da Companhia de Dança do Algarve.
24 de junho – 21h30

D Dançando Com as Artes

Pela Academia de Dança do Algarve.
25 de junho – 16h (gala
infantil/juvenil) e 21h (gala)

T O Principezinho

Pelo Colégio Oficina Divertida.
30 de junho – 17h30

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

M Quarteto de Cordas “Atlântida”

Obras de L. van beethoven, F. haydn, C. Debussy.
21 de junho – 21h

D Ceci N’est Pas un Film:
Dueto Para Maçã e Ovo

De Paulo Ribeiro. Interpretação
de Ana Jezabel e João Cardoso.
24 de junho – 21h
25 de junho – 17h

E Terracotta Army, Guerreiros de Xian

LISBOA

M Davide Salvado
29 de junho – 22h
M Fado Violado

até 30 de setembro

Arquivo Nacional Torre do Tombo

30 de junho – 22h

Al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

M Swing Station
1 de julho – 22h

E O Fotógrafo Acidental –
Serialismo e Experimentação
em Portugal, 1968-1980

E Vergílio Correia (1888-1944):
Um Olhar Fotográfico

E Simultânea – Obras da Coleção
da Caixa Geral de Depósitos

E Abolição da Pena de Morte
e Cidadania Europeia

D Ressaca

até 27 de junho

Casa da Memoria

Av. Conde de Margaride 536. Tel.: 253 424 716

E Pergunta ao Tempo
até 1 de outubro

até 28 de setembro

até 31 de julho 2018

E Memento (Lembra-te)
até 15 de outubro

Atelier-Museu Júlio Pomar

Centro Cultural Vila Flor

R. do Vale, 7. Tel.: 215 880 793

D 30 Anos de Dança

E Júlio Pomar e Pedro Cabrita
Reis: Das Pequenas Coisas

Av. D. Afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
Pela Academia de bailado de Guimarães.
2 de julho – 18h

A

D OM .,

DAs

10 h

às

13 h

E DAs

A

D OM .,

DAs

10 h

às

18 h

até 8 de outubro

14 h

às

19 h

E João Pinto de Figueiredo: 1917-1984
até 1 de julho

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

E Jane Austen em Portugal

28 de junho – 21h

até 31 de dezembro

M Recital de Piano e Violino por
Markiyan Popil e Filipe Abreu

Paço dos Duques

até 1 de setembro

M Madeira Jazz Collective

Obras de J. s. bach, A. Fragoso,
F. Chopin, E. Ysaye, entre outros.
30 de junho – 21h

GONDOMAR
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

R. Conde D. henrique. Tel.: 253 412 273
T ODOs

Os DIAs , DAs

10 h

às

18 h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

LEIRIA

até 1 de setembro

E Jazz em Portugal: 100 Anos
de Xim Xim Xim Pó Pó Pó Pó

Os DIAs , DAs

9 h 30

às

17 h 30

Teatro José Lúcio da Silva

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

D Roriz/ Forsythe/ Wellenkamp/ Naharin

Programa constituído por 4 coreografias
interpretadas pela Companhia Nacional de bailado.
2 de julho – 18h

até 10 de setembro

De David Marques em colaboração
com Madeleine Fournier, Mathieu
Jedrazak, Johann Nöhles, Teresa silva.
23 e 24 de junho – 21h

T Mutirão

Direção de projeto de Mariana Lemos.
Criação de Mariana Lemos, sara Jaleco.
24 de junho, 1 de julho – 16h

M Luís Lopes: Guillotine
E Mutirão

Direção de projeto Mariana Lemos. Criação
Mariana Lemos, sara Jaleco. Performance de
Márcia Lança, Mariana Lemos, sara Jaleco.
24 de junho e 1 de julho – 16h

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

A DOM .. DAs

10 h

às

18 h ;

ENCERRA

2ª

E FERIADOs

E Jorge Martins. Interferências
até 9 de julho

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

A

D OM .,

DAs

10 h

às

18 h

E Emily Wardill
até 28 de agosto

E Matéria Abstrata

E A História Que Se Quer Contar.

Teatro Municipal da Guarda

Programa constituído por 4 coreografias interpretadas pela Companhia Nacional de bailado.
22 de junho – 21h30

E Árabes e Islão na Literatura e no
Pensamento Portugueses (1826-1935)

Lg. de s. Pedro. Tel.: 244 839 675

GUARDA
D Roriz/ Forsythe/ Wellenkamp/ Naharin

E A Viagem: Exposição Retrospetiva
do Pintor António Carmo

até 15 de setembro

Instalação de Filmes em Papel Para Lanterna
de Projeção. De Eunice Gonçalves Duarte.
até 27 de agosto

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

até 1 de julho

Museu da Imagem em Movimento
T ODOs

até 3 de setembro

27 de junho – 21h30

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

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

3ª

Biblioteca Nacional de Portugal

Centro Internacional das
Artes José de Guimarães

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

E Testemunhos da
Escravatura: Memória Africana

2ª A 6ª, DAs 9h30 às 19h30 ; sáb., DAs 9h30 às 12h30

GUIMARÃES

Culturgest

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
Av. 5 de Outubro, 6. Tel.. 21 354 0923

Mostra de pintura e cerâmicas de helmut Federle.
até 18 de setembro

E Fórmulas Naturalistas
da Arte Moderna

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

até 3 de setembro

E Eid al-Fitr: O Fim do Jejum
23 de junho a 17 de julho

M Roberta Sá
Centro Cultural de Belém

24 de junho – 22h30

3ª

25 de junho – 21h

Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
A

D OM .,

DAs

10 h

às

18 h

M Recital de Piano
por Vasco Dantas Rocha
22 de junho – 19h

M Mayra Andrade
C Cidades do Futuro –
Conhecimento e Clusters
26 de junho – 10h
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M Cairo Jazz Station

M Coro da Associação de Amigos do
Conservatório Nacional

29 de junho – 21h

M Bonga

30 de junho – 21h

M George Gershwin: Porgy & Bess

Pelo Coro Gulbenkian,
sob a direção de Paulo Lourenço.
1 de julho – 21h

direção de Luís Lopes Cardoso.
25 de junho – 17h

3ª

T Pedro e o Capitão

Museu Nacional de Arte Antiga

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

3ª

E Entre-Ato Modernista: o Teatro
a Dança na Obra de António Soares

A

d om .,

dAs

10 h

às

Todos os diAs , dAs

12 h às 20 h . E nCErrA às
dEzEmBro , 1 dE jAnEiro E 1 dE mAio

E Utopia/Distopia
até 21 de agosto

E João Onofre. Untitled (Orchestral)
até 18 de setembro

obra de Giovanni Antonio Canal “il Canaletto”,
pertencente a Villa Vauban, musée
d’Art de la Ville de Luxembourg, Luxemburgo.
até 2 de julho

E Madonna: Tesouros
dos Museus do Vaticano

E APQHome – MAAT

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado

3ª

A

d om .,

dAs

10 h

19 h

às

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

E Pedro Neves Marques. Aprender a
Viver com o Inimigo
até 17 de setembro

E Ser e Estar. Vídeos da Coleção Berardo
até 15 de outubro

dAs

10 h

às

18 h

Estação do metropolitano Alto dos moinhos.
r. joão de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990

14 h

às

18 h ; 4 ª

A

d om .,

dAs

10 h

às

Museu Nacional dos Coches
A

d om .,

dAs

10 h

às

às

21 h ; d om .,

às

17 h 30

T Um Libreto para
Ficarem em Casa Seus Anormais

A partir de rodrigo García. Criação de Albano
jerónimo. interpretação de Albano jerónimo /
Anabela moreira, Ana Celeste Ferreira, Ana
Lopes Gomes, Ana rosa Teixeira, entre outros.
às

19 h 30; 5 ª

A

s áB .,

às

21 h 30; d om .,

às

18 h .

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

E Retrato de um Agressor

4ª A dom., 30 min. AnTEs do inÍCio dos EsPETáCuLos
sALA GArrETT PArA PorTAdorEs dE BiLhETE

dA

até 29 de julho

Palácio Nacional da Ajuda

E Love Vs Power? Infrações:
Luisa Coder + José Russel

Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264

E Susana Anágua: Desterro

até 30 de agosto

M Beaumarchais

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

Teatro Aberto

Texto original e encenação de jorge Andrade /
mala Voadora. Libreto, composição e direção
musical de Pedro Amaral. música pela orquestra
Gulbenkian, com Anabela Almeida, Bruno
huca, isabél zuaa, jorge Andrade, marco Paiva,
Tânia Alves, entre outros.
22 de junho a 2 de julho

E A Sedução da Modernidade 1850-1910

T Toda a Cidade Ardia

Texto de marta dias, baseado em poemas
de Alice Vieira. Encenação de marta dias.

T odos

até 20 de agosto

os diAs ( ExCETo à

4ª

FEirA ), dAs

10 h

às

18 h

E Fikl. Encenações Portuguesas

até 27 de agosto

Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079

até 15 de abril 2018

4ª,

às

19 h ; 5 ª

A

s áB .,

às

21 h ; d om .,

às

16 h

MAFRA
Palácio Nacional de Mafra

M Danças Estilizadas
dos Séculos XVII e XVIII

Terreiro d. joão V. Tel.: Tel.: 261 817 550

Por maria Correia (arquialaúde e guitarra barroca).
29 de junho – 19h

M Aguarelas no Palácio
Nacional de Mafra, Paulo Ossião

Museu de Arte Popular

C Palácios - o Espaço
e o Poder - Espaços de Poder

até 10 de setembro

Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282

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

22 e 23 de jumho

E Da Fotografia ao Azulejo

NAzARé

Museu de Lisboa – Torreão Poente

Museu Dr. Joaquim
Manso - Museu da Nazaré

até 1 de outubro

Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª

A

d om .,

dAs

10 h

às

r. d. Fuas roupinho – sítio. Tel.: 262 562 801

20 h

3ª

E Debaixo dos Nossos Pés Pavimentos Históricos de Lisboa

dAs

10 h

às

18 h ; 6 ª ,

dAs

10 h

às

12 h

E A Ópera Chinesa

até 31 de dezembro 2018

Pç. do império. Tel.: 213 620 000
dAs

14 h

às

18 h ; 4 ª

às

17 h 30

A

d om .,

dAs

10 h

às

18 h

junho e julho

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

Av. ilha da madeira. Tel.: 213 041 160
3ª,

dAs

14 h

às

18 h , 4 ª

A

d om .,

dAs

10 h

às

18 h

E Arquitetura Timorense

interpretação de Ana Guiomar, André Patrício,
António Fonseca, Catarina moreira Pires,
Emanuel rodrigues, entre outros.
4ª

A

s áB .,

às

21 h 30; d om .,

às

até 9 de julho

23 a 30 de junho

Museu Nacional do Azulejo

Teatro da Trindade

3ª

M Pedro Tatanka:
O Império dos Porcos

r. madre de deus, 4. Tel.: 218 100 340
A dom ., dAs

10 h

às

18 h

E O Encanto na Hora da
Descoberta. A Azulejaria
de Coimbra do Século XVIII
até 13 de agosto

16 h

r. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200

23 de junho – 21h30

M Yamandu Costa: Bem Vindo
24 de junho – 21h30

DA

RéGUA

r. marquês de Pombal. Tel.: 254 310 190
T odos

Museu Nacional de Etnologia

E Loulé: Territórios,
Memórias, Identidades

até 31 de dezembro

10 h

Museu do Douro

Cidade Global patente no Museu Nacional Soares dos Reis

Museu Nacional de Arqueologia
3ª,

dAs

PESO

Av. Brasília, doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
d om .,

d om .,

até 2 de julho

Museu do Oriente
A

A

E José Pereira Cardina. Fabricante
de Relógios de Torre da Nazaré

até 24 de setembro

3ª

16 h 30

até 2 de julho

até 31 de julho

até 23 de julho

s áB .,

Pç. d. Pedro iV. Tel.: 213 250 800

4ª,

Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª

A

Teatro Nacional D. Maria II

18 h

Exposição de artes plásticas de maria Paulino.

E xCoAx 2017: Computação,
Comunicação, Estética & X

até 29 de outubro

Museu da Música

dAs

4ª

de olga roriz.
30 e 31 de junho – 21h
1 de julho – 17h30

Museu Nacional do Traje
3ª,

de mário Benedetti. Encenação
de marta Carreiras e romeu Costa.
interpretação de ivo Canelas e Pedro Gil.

D Síndrome

até 31 de dezembro

Lg. júlio Castilho. Tel.: 217 567 620

r. António maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650

23 de junho a 2 de julho

até 31 de dezembro

r. serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
d om .,

18 h

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

E O Jardim das Tentações

A

às

até 30 de setembro

até 10 de setembro

3ª

10 h

dAs

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

até 18 de setembro

CCB. Pç. do império. Tel.: 213 612 878

d om .,

até 30 de setembro

18 h

Exposição de esculturas de Bela silva.
até 1 de outubro

Museu Coleção Berardo

A

até setembro

E Carlos Garaicoa. Yo Nunca He
Sido Surrealista Hasta el Día de Hoy
até 9 de outubro

Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança

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

Av. Brasília, Central Tejo
dE

Teatro Municipal de São Luiz

r. das janelas Verdes. 213 912 800

MAAT - Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia
3 ª , 25

Museu Nacional do Teatro e da Dança

os diAs , dAs

10 h

às

18 h

E Casa da Presegueda

Exposição de fotografia de ricardo raminhos.
até 2 de julho

PONTA

DELGADA

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
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Teatro micaelense

m Slimmy

museu Nacional de Soares dos reis

Uma encomenda da Comp. Nac. de Bailado.
28 de junho – 21h30

m Susana Baca

D A Perna Esquerda de Tchaikovski

Lg. S. João. Tel.: 296 308 340

R. de Dom Manuel II 44. Tel.: 223 393 770

1 de julho – 22h

24 de junho – 21h30

m A música de Fio a Pavio

Pela Conservatorio de Musica de Barcelos.
2 de julho – 18h

E Cidade Global – lisboa no renascimento

POrTAlEGrE

m Concerto Escolar pela
Academia de música de Costa Cabral

Teatro Campo Alegre

Centro de Artes do Espetáculo

Pç. da República 39. Tel.: 245 307 498

D roriz/ Forsythe/ Wellenkamp/ Naharin

Programa constituído por 4 coreografias
interpretadas pela Companhia Nacional de Bailado.
29 de junho – 21h30

POrTImãO

até 27 de agosto

R. das Estrelas. Tel.: 226 063 000

D Gaudium

Fernando Marinho - direção musical.
Luís Carvalhoso - maestro assistente.
3 de julho – 21h30

De Paulo Mota e Ricardo Machado.
30 de junho – 21h30

SINTrA

m Prémio Novos Talentos
Ageas: Joana Almeida

Teatro Nacional São João

mu.SA – museu das Artes de Sintra

m Escola de música de Esposende

T macbeth

4 de julho – 19h30
4 de julho – 21h30

4ª

E

S ÁB .,

ÀS

19 H ; 5 ª

m Choque Frontal Ao vivo

3 ª A 6 ª , DAS 10 H À S 12 H 30 E DAS 14 H ÀS 18 H ;
S ÁB ., D OM . E F ERIADOS , DAS 15 H ÀS 19 H

Teatro rivoli

até 28 de junho

E Fotografia de Cena
na Era do Preto e Branco

D Fla.Co.men

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310

DAS 19 H ÀS

21 H

até 2 de julho

POrTO

E Humano, Demasiado
Humano. Seleção da Coleção
Nacional de Fotografia

Casa da música

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

até 20 de agosto

m Oporto British School
21 de junho – 21h30

m Ana Deus e luca Argel
m Arrábida Sinfónica

ÀS

21 H ; D OM .,

ÀS

16 H

Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200
Coreografia e interpretação de Israel Galván.
1 de julho – 19h

rIBEIrA GrANDE

E mostra de Trabalhos de Catarina Branco

E O Tesouro da Abissínia

até 23 de julho

Exposição de fotografia de pedro Mesquita.
até 17 de setembro

R. Adolfo Coutinho de Medeiros. São Miguel.
Tel.: 296 470 130
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Tempo líquido. um Diálogo
de vídeos das Coleções de maria
& Armando Cabral e Cal Cego
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

até 30 de julho

Culturgest Porto

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

T Hotel louisiana Quarto 58

E Jonathan uliel Saldanha: Afasia Tática
até 2 de julho

De João Samões. A partir da vida e obra de
Albert Cossery. Interpretação de Joana Bárcia.
30 de junho – 21h30

Fundação de Serralves

SArDOAl

24 de junho – 22h

3 ª A 6 ª , DAS 10 H ÀS 13 H E DAS 14 H ÀS 17 H ;
S ÁB ., DOM . E FERIADOS DAS 10 H ÀS 19 H

Centro Cultural Gil vicente

m Orquestra de Câmara Portuguesa:
10 Anos. O Som da Coragem

E Splitting, Cutting, Writing,
Drawing, Eating… Gordon matta-Clark

m DJ rodrigo Affreixo
23 de junho – 22h

m Acad. de música de Oliveira de Azeméis
24 de junho – 21h30

m luso Baião

Pela Orquestra de Câmara Portuguesa,
sob a direção musical de Pedro Carneiro
e a participação de Pedro Lopes (violino).
Obras de M. Azguime, Mozart, Beethoven.
25 de junho – 18h

m Quarteto de Cordas de matosinhos

Obras de L. van Beethoven e E. Grieg.
27 de junho – 19h30

m Escola do rock Paredes de Coura
28 de junho – 21h30

m Baba Soul & The Professors of Funk
29 de junho – 22h

m A Primeira de Brahms

Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Michael Boder.
Obras de J. Brahms, J. Haydn.
30 de junho – 21h

m Yawal
30 de junho – 22h

m v Prémio Internacional
Suggia/Casa da música

2ª

A

S ÁB .,

DAS

12 H 30

ÀS

18 H 30

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

até 3 de setembro

E FOTOestruturalismo: a Composição
da Página Enquanto Conceito
até 10 de setembro

E Julie mehretu: uma História
universal de Tudo e de Nada
até 3 de setembro

E Coleção de Serralves: 1960-1980
até 28 de janeiro 2018

E Projeto Sonae//Serralves Haegue Yang: Parque de
vento Opaco em Seis Dobras
22 de junho a 7 de janeiro 2018

E Nick mauss: Intricate Others
22 de junho a 24 de setembro

E Incerteza viva: uma Exposição
a Partir da 32ª Bienal de São Paulo
1 de julho a 1 de outubro

m Jazz no Parque 2017
2 a 16 de julho

1 de julho – 16h
2 de julho – 15h

mosteiro São Bento da vitória

m Orquestra Energia Fundação EDP

D PAP Balleteatro.
As Escolas de Teatro no TNSJ

Pela Orquestras Energia, sob a
direção musical de José Eduardo Gomes.
1 de julho – 18h

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

1 de julho – 21h
2 de julho – 16h

E Escrita Íntima
até 3 de setembro

TOmAr
Convento de Cristo

E Contratempo, Olívia da Silva

m Concerto de São João

Pela Banda Sinfónica Portuguesa, sob
a direção musical de Francisco Ferreira e a
participação de Artur Fernandes (concertina).
23 de junho – 22h

6ª,

E Este Espaço Que Habito,
Integrar pela Arte
até 17 de setembro

Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Rui Pinheiro.
Obras de Rossini, Beethoven, Freitas Branco.
22 de junho – 22h

E

até 22 de junho

Centro de Artes Contemporâneas

até 17 de setembro

22 de junho – 22h

3 ª A 6 ª , DAS 10 H ÀS 20 H ; S ÁB . E D OM ., DAS 14 H ÀS 20 H

Encenação de Nuno Carinhas. Interpretação de
Diana Sá, Emília Silvestre, Joana Carvalho, João
Cardoso, João Castro, João Reis, entre outros.

Centro Português de Fotografia

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

Av. Heliodoro Salgado. Tel.: 219 236 10

Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900

Teatro municipal de Portimão
S ÁB .,

Texto e direção de Tiago Rodrigues.
Interpretação de Barbora Hruskova
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
1 de julho – 21h30

R. Lúcio Serras Pereira 12.

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

Um filme de Cláudia Varejão.
Uma encomenda da Comp. Nac. de Bailado.
26 de junho – 21h30

D A Perna Esquerda de Tchaikovski

Texto e direção de Tiago Rodrigues.
Interpretação de Barbora Hruskova
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
29 de junho – 21h30

SETúBAl

Tel.: 249 315 089

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

TOrrES NOvAS
Teatro virgínia

Lg. José Lopes dos Santos. Tel.: 249 839 300

D roriz/ Forsythe/ Wellenkamp/ Naharin

4 coreografias interpretadas pela CNB.
25 de junho – 18h

TOrrES vEDrAS
Teatro-Cine de Torres vedras

Av. Ten. Valadim 19. Tel.: 261 338 131

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

Um filme de Cláudia Varejão.
Uma encomenda da CNB.
22 de junho – 14h e 21h30

D A Perna Esquerda de Tchaikovski

Texto e direção de Tiago Rodrigues.
Interpretação de Barbora Hruskova
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
24 de junho – 21h30

v IlA N OvA

DE

F Oz C ôA

museu do Côa

R. do Museu. Tel.: 279 768 260

E Caminhos Cruzados do Ocidente à Coreia do Norte

Exposição de fotografia de João Pedro Camelo.
até 2 de julho

vISEu
Teatro viriato

Fórum municipal luísa Todi

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

D A Perna Esquerda de Tchaikovski

Exposição de fotografias de Fernando Carqueja.

Av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127
Texto e direção de Tiago Rodrigues.
Interpretação de Barbora Hruskova
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
21 de junho – 21h30

E 3 Corpos em viagem
2ª

A

6ª,

DAS

13 H

ÀS

19 H

E EM DIAS DE ESPETÁCULO

até 28 de julho

D Apresentações lugar Presente
20, 21, 22, 23, 24 e 25 de junho

SINES
Centro de Artes de Sines

R. Cândido dos Reis 33. Tel.: 269 860 080

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos
Um filme de Cláudia Varejão.
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