Luís Cardoso Da minha língua vê-se Timor
Entrevista de Carolina Freitas, texto do escritor e crítica de Agripina Vieira
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Presidente de Cabo Verde
estreia-se como romancista
Entrevista a Jorge Carlos Fonseca
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Festival de Vila do Conde

Geração ‘curtas’, 25 anos
Portugal é ‘protagonista’ desta edição, que decorre de 8 a 16
de julho. Quinze realizadores e seis filmes em destaque.
Entrevista com Nuno Rodrigues – por Manuel Halpern

IMAGEM DO FILME DOCTOR CHANCE, DE F.J. OSSANG

PÁGINAS 18 A 21

Teolinda Gersão escreve sobre António Torres * África na literatura de viagens,
por Margarida Calafate Ribeiro * O tsunami de fogo, por Viriato
Soromenho-Marques e Valter Hugo Mãe * Mito, Amor e Liberdade,
por Eduardo Lourenço * Um Brexit menos – a crónica de Helder Macedo
* O Diário de Gonçalo M. Tavares * A Autobiografia de Carlos Brito

De hoje, 4,
até 18, dezenas
de espetáculos no
excelente já ‘clássico’
Festival de Almada. São

As noites do Teatro

Antevisão e entrevista com Rodrigo
Francisco – por Leonor Nunes
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› b r e v e e nc o n t ro ‹

Nuno Severiano Teixeira
Uma nova História Militar
Prof. catedrático e vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, dirigente do Instituto Português de Relações Internacionais, Nuno Severiano
Teixeira (NST) foi ministro da Administração Interna e da Defesa
Nacional. É autor de várias publicações nas áreas da História Militar,
Relações Internacionais, Segurança e Defesa. Foi coordenador da Nova
História Militar de Portugal, publicada, em cinco volumes, entre 2003 e
2004, e é o coordenador desta História Militar de Portugal, com textos
seus, de Francisco Contente Domingues e João Gouveia Monteiro, e a
chancela de A Esfera dos Livros (712 pp., 29,90 euros), que sera apresentado na sexta/feira, 7, as 18 horas, no Museu Militar de Lisboa, pelo
ex Presidente da Republica, Jorge Sampaio, e pelo ministro dos Negocios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva. O JL ouviu NST sobre a obra
Dada a curta bibliografia sobre a História Militar Portuguesa, este é um
livro que faz História?
Está é a primeira História Militar de Portugal, num ponto de vista de
síntese, publicada desde o clássico Portugal Militar, de Carlos Selvagem
(1931), um livro marcado pela conceção da época, de uma historiografia
positivista, mas ainda hoje uma obra fundamental. Entre 2003 e 2004,
foi publicada a Nova História Militar Portuguesa, em cinco volumes, coordenada por mim e pelo general Themudo Barata, escrita por um grande
nome de autores. Este novo livro é uma síntese global dessa obra.
Quais são as grandes diferenças em relação à perspetiva de Carlos
Selvagem?
Em 1931, a História Militar era vista como a história das batalhas, dos
heróis, dos estrategas. Sempre na perspetiva do acontecimento em si. A
nova História Militar não deixa de abordar os acontecimentos, mas olha
também para o contexto económico, social, das lutas políticas, da política
internacional. E também para a experiência do combate e do combatente, para as questões psicológicas e culturais. E procura ainda de saber em
que medida a guerra influencia a construção da identidade dos povos.
Já não se enaltecem só os grandes feitos, nem se buscam só os grandes
heróis?
Ao contrário do que acontecia no paradigma
anterior, em que o herói estava no centro da
história, aqui, apesar de haver protagonistas,
o herói não é apenas o rei ou o general. São
também os soldados e as populações civis. Há
um 'herói' coletivo.
Há todo um capítulo da história, sobretudo
o século XX e XXI, que esta obra aborda pela
primeira vez. Como foi trabalhar sobre a
História mais recente?
À medida que nos aproximamos da contemporaneidade, as fontes não
são apenas escritas e iconográficas, mas outras como a rádio, o cinema, a
história oral, a estatística... O volume de dados aumenta. Desde a Idade
Média aos dias de hoje abordam-se dois tipos de fenómenos militares: as
guerras internacionais em que Portugal está presente e as intervenções internas, guerras civis e revoluções. No século XX temos dois grandes acontecimentos internacionais em que Portugal intervém: a I Guerra Mundial e
a Guerra Colonial. Mas Portugal não deixa de ter uma presença na Guerra
Civil de Espanha e na II Guerra Mundial, em que foi neutro. Depois há um
conjunto de intervenções internas importantes: o 5 de Outubro de 1910,
em que se proclama a República, o 28 de Maio de 1926, que instaura a
ditadura, e o 25 de Abril de 1974, que restabelece a democracia.
E que História Militar há para contar em tempos pacíficos?
As Forças Armadas em democracia começam a intervir em operações
de paz, sob a égide das organizações internacionais a que Portugal
pertence. As campanhas de guerra do passado transformam-se em
operações de paz. J

Máscaras e devoções mexicanas no Museu de Lisboa Duas
centenas e meia de máscaras mexicanas, numa exposição que se
inaugura a 8, no Museu da Cidade, Palácio Pimenta, integrada na
Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura 2017. Comissariada
pelo antropólogo Anthony Shelton, que tem
colecionado muitas peças nos trabalhos de
campo que tem efetuado por todo oMéxico, a
mostra desvenda um imaginário popular, das
comunidades indígenas às contemporâneas, dos
tempos antes da colonização espanhola à atualidade, passando pelo
período colonial, dos ritos carnavalescos às celebrações religiosas
ou à luta a livre. Serão ainda apresentadas fotografias de Lourdes
Grobet, vídeos, posters e bandas desenhadas
EANES, "CIDADÃO",
ENCERRA CICLO

FESTIVAL AO LARGO
NO S. CARLOS

O ciclo Cultura e Cidadania,
promovido pela Cooperativa
Árvore, do Porto, encerra
amanhã, quinta-feira, 6,
às 21 e 30, com a sessão
dedicada ao "Cidadão" - no
cado o general Ramalho
Eanes, primeiro Presidente
da República eleito após
o 25 de Abril, sobre o qual
falarão Guilherma d'Oliveira
Martins e José Carlos de
Vasconcelos., seguindo-se
debate. Recorde-se que o ciclo começou com as sessões
dedicadas ao "Arquiteto",
Siza Vieira, ao "Cientista",
Sobrinho Simões, e ao
"Pensador", Eduardo
Lourenço, continuando com
outros homenageados em
várias qualidades, tendo
sido o anterior Miguel Veiga,
como o "Portuense".

O Festival ao Largo
decorre, em Lisboa, entre
7 a 29 de julho, com
concertos de Orquestra
Sinfónica Portuguesa
(Benstein e Ravel, dias 7 e
8, Noite de Wagner, dias
14 e 15), Filarmónica de
Zagreb (11), Metropolitana
de Lisboa (Bethoven e
Brahms, dias 12 e 13),
Coro do Teatro Nacional
de São Carlos (Noites da
Broadway, dias 14 e 15),
Orquestra Clássica da
Madeira (19), Tributo a
Frank Zappa (20), Coro do
Teatro Nacional de São
Carlos com a Orquestra
Sinfónica Portuguesa
(Verdi, dias 21 e 22) e
Companhia Nacional de
Bailado (de 28 a 30).
A entrada é livre.

ESPLENDOR
DA RELVA
EM MONSERRATE

"NOITE BRANCA"
REGRESSA A
GUIMARÃES

O Parque e Palácio de
Monserrate, em Sintra,
recebe o ciclo "Esplendor
na Relva", até 22 de julho.
Doze filmes, selecionados
por João Mário Grilo,
entre outros, Sentimento
(Senso), de Luchino
Visconti (7); As leis da
Hospitalidade, de Buster
Keaton (dia 8); Serenata
à Chuva (Singin'in the
Rain), de Stanley Donen
e Gene Kelly (8); Tempos
Modernos, de Charles
Chaplin (9); Fantasia,
de Walt Disney (14), As
Férias do Sr. Hulot, de
Jcques Tati (15); Johnny
Guitar, de Nicholas Ray
(21) e A mulher que Viveu 2
Vezes (Vertigo), de Alfred
Hitchcock (22).

Guimarães prepara-se
para o regresso da "Noite
Branca", no próximo dia 8,
sábado. Este evento atrai
muita gente à cidade,
e não só às suas ruas
centrais, com vários DJs
dispersos pelas avenidas,
com animação e espaços
comerciais abertos até
de madrugada. Este
ano, museus e espaços
culturais unem-se para
este espetáculo, como
o Centro Internacional
das Artes José de
Guimarães, aberto até
à meia noite. A festa é
também caracterizada
pelo dress code branco
que, batizando o evento, é
obrigatório para todos os
visitantes.
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Festivais: da Póvoa ao NOS Alive
¶ Da música erudita na Póvoa de
Varzim ao rock do Nos Alive, passando pelo jazz no Goethe Institut,
são muitas as propostas dos
festivais de verão para a próxima
quinzena.
Dedicados à música clássica, o Festival Internacional de
Música da Póvoa de Varzim, de
7 a 30 de julho, traz a Portugal
166 intérpretes de 10 países,
incluindo concertos como os
da Orquestra Metropolitana de
Lisboa, do Ensemble Clepsidra,
de Pavel Haas Quartet, Alexander
Melnikov, Capella Mediterranea
ou a Orquestra Sinfónica do Porto
- Casa da Música, em interpretações de 50 compositores, entre os
quais Beethoven, Bach, Debussy,
Brahms ou Scarlatti. Quanto ao
43º Festival de Estoril Lisboa, até
28 de julho e espalhado por diversas salas, incide mais sobre Mozart,
Schumann, Dvorák, Haydn ou Joly
Braga Santos.
No âmbito do jazz, dois eventos
dominam a programa da quinzena: até dia 14, o Instituto Goethe
convida nomes de destaque do
género para o JiGG - Festival
Europeu de Jazz Contemporâneo,
como Liquid Trio (ES), Roots
Magic (IT) ou Rotozaza (GER); e o
Festival de Jazz de Viseu, de 18 a
23, conta com uma programação
mais nacional (Minta & the Brook
Trout, Osso Ruído, Axes ou Bode
Wilson).
Começam também, em peso,
os grandes festivais direcionados a um público mais jovem: o
NOS Alive, em Algés, de 6 a 8 de

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

Duas Fundações

Pavel Haas Quartet De regresso à Póvoa de Varzim

julho, com os cabeças-de-cartaz
The xx, Foo Fighters e Depeche
Mode; o Super Bock Super Rock,
de 13 a 15, no Parque das Nações,
em Lisboa, com Red Hot Chili
Peppers, Future e Deftones; ou o
MEO Marés Vivas, de 14 a 16, em
Vila Nova de Gaia, com Scorpions,
Sting e Bastille.
Numa vertente menos comercial, o FIG - Festival Internacional
de Gigantes, dedica-se, de 7 a 9 de
junho, a unir interculturalidade,
tradição e contemporaneidade em
Pinhal Novo, Palmela, com, para
além de música, teatro, circo, exposições e workshops. Inspirado
na cultura e tradição orientais,
o OSHO - Festival de Música e
Meditação, em São Teotónio,
Odemira, de 6 a 12 de julho presta
homenagem ao legado do guru
indiano Rajneesh .

Até 21 de julho, o Festival
Percursos da Música, em Ponte
de Lima, leva ao Alto Minho um
misto diversificado de pop, jazz,
fado e mesmo um concerto de
tributo a Frank Zappa. De modo
semelhante, e até 23 de julho, no
AgitÁgueda Art Festival atuam,
entre outros, Amor Electro,
Anthony B, José Cid ou Gabriel, o
Pensador.
Finalmente, as regiões autónomas estão também elas representadas no panorama de festivais
do país: em Angra do Heroísmo,
na Terceira, o Festival Azure decorre a 14 e 15 de julho, com Luís
Bravo, Stereossauro ou the Big
Muffin Orchestra, ao passo que o
Santa Maria Blues, de 13 a 15, tem
como principais atrações, Triki &
Franco Blues Band, Detonics e Mr
Groovy & the Blue Heads. J

Obra de José Afonso
no Museu do Oriente

D. Maria em Avignon
e nova temporada

A discografia de Zeca Afonso vai-se tornar
atração de museu. Numa iniciativa conjunta da
Associação José Afonso e da Câmara Municipal de
Grândola, com coordenação de Miguel Gouveia
e Cláudia Lopes, o trabalho do emblemático
compositor e intérprete português estará em
exibição no Museu do Oriente entre 7 de julho e
24 de setembro. Sob o título “Desta canção que
apeteço”, a exposição abrange toda a sua obra
gravada, desde os primeiros registos fonográficos
da Emissora Regional de Coimbra, datados de 1953,
até ao último disco completo, Galinhas do Mato,
de 1985, compreendendo, para além de mostras
audiovisuais, livros, fotografias, partituras,
instrumentos musicais e recortes de imprensa
que ajudam a traçar o percurso do cantautor. Em
comemoração do 30º aniversário da sua morte, a
inauguração decorre no dia 6 de julho, às 18h30,
com um concerto de homenagem por Rui Pato e
António Ataíde, e testemunhos de músicos que
acompanharam parte da carreira de José Afonso,
como José Mário Branco e Júlio Pereira, e, do seu
tempo de Coimbra, Levy Baptista e Paulo Alão. J

A companhia do Teatro Nacional D. Maria II atua na
sexta-feira, 7, no Festival de Avignon, em França. O seu
diretor artístico, Tiago Rodrigues, recentemente reconduzido por mais três anos, irá estrear a peça Sopro, de sua autoria, interpretada pela atriz Cristina Vidal - peça em que
o protagonista é o "ponto", o responsável por sussurrar as
deixas aos atores, e os socorrer em caso de esquecimento,
durante os espetáculos. Entretante foi divulgada a programação para a temporada 2017/2018, com um orçamento
de 1,1 milhões de euros, 35 peças a passsar pelo palco do
Teatro, das quais 21 em estreia absoluta. Entre os destaques
estarão leituras encenadas, como a do Auto da Barca do
Inferno, de Gil Vicente, com, entre outros, Ricardo Araújo
Pereira, Bruno Nogueira, Gregório Duvivier e Ana Bola; o
retorno do ciclo Clube dos Poetas Vivos e o mesmo Sopro,
que, depois de Avignon, chega a Lisboa a 2 de novembro.
Entretanto, a 16 e 17 de setembro, no que desejam seja
"uma festa do pensamento" para "celebrar o nosso reencontro com o público", haverá uma série de representações
(a abrir Lear, em encenação de Bruno Bravo), concertos,
exposições, feira e lançamentos de livros, etc - tudo com
entrada livre e numa iniciativa integrada no programa
Lisboa na Rua, dinamizado pela EGEAC.J

S

abe-se que bastantes fundações foram criadas parecendo ter
como único ou principal objetivo trazer vantagens aos seus
instituidores - ou ocultar qualquer coisa que lhes convinha
fosse ocultado. Sabe-se também que não poucas fundações
criadas no âmbito do Estado se destinaram primordialmente
a arranjar lugares para clientelas; ou com elas se gastaram
avultadas verbas, sem correspondência nos serviços que prestavam.
Sabe-se ainda que algumas fundações, instituídas com bons propósitos,
não tinham meios para os atingir nem tiveram uma ação que justificasse
os apoios indispensáveis para as manter. E sabe-se, por último, que na
sequência da avaliação do universo fundacional decidido pelo anterior
Governo, ele pretenderia intervir em cerca de 130 fundações – extinguindo-as, retirando-lhes (a privadas) o estatuto de interesse público,
diminuindo-lhes, no todo ou em parte, os apoios, etc. - calculando
poupar, com isso, de 150 a 200 milhões de euros/ano.
Não sei ou não recordo o que foi e não foi feito, nem isso para aqui
agora importa muito – aliás essa avaliação padeceu de vários erros, um
deles, colossal, em relação à Gulbenkian. O que aqui agora pretendo é
realçar a importância, o grande interesse público, de duas fundações.
Que por razões políticas/ideológicas, melhor: de pequena/baixa política, de rancores ou incompreensão face aos seus instituidores/patronos,
ou de completa falta de visão e capacidade de análise, algumas vezes
já foram postas em causa. Refiro-me às Fundações Mário Soares e José
Saramago, nascidas de efetivas valiosas doações de cada um deles, e
cada uma delas, dentro dos seus campos e objetivos, tendo vindo a criar
um património e desenvolver uma ação assinaláveis. Assim, acusá-las
de qualquer injustificado favorecimento é falsear a realidade e constitui
flagrante injustiça.
Recorde-se que Mário Soares instituiu a Fundação designadamente
com as obras, os inúmeros e únicos documentos e papéis políticos de
toda uma vida, que para qualquer universidade norte-americana valiam
uma fortuna... Depois, além de
canalizar para ela todas as receitas
do seu labor como conferencista,
colaborador dos media, etc., dedicou-lhe devoção e muito trabalho.
As Fundações
O que aliado ao seu grande prestíMário Soares e José
gio, à sua rara experiência e capacidade, fez com que a Fundação,
Saramago, nascidas
com uma equipa competente e
de doações de cada
dedicada, de par com tudo o resto
um deles, têm vindo a constituísse um acervo já hoje
fundamental para o estudo da
criar um património
nossa História recente, da descoe desenvolver uma
lonização e de vários dos novos
de língua portuguesa. E se
ação assinaláveis, que países
hoje aqui o saliento, meia dúzia
merece todo o apoio
de meses após a morte do antigo
Presidente, é para dizer da minha
certeza de que Isabel Soares, que
lhe sucedeu à frente da instituição,
saberá, talvez como ninguém, continuar uma "obra" que justifica e merece todos os apoios que lhe sejam, e devem ser, concedidos.
Por sua vez, a Fundação José Saramago (FJS) por igual tem cumprido
por inteiro os seus fins, ao longo dos dez anos de existência que agora
se cumprem. "Nós tínhamos o projeto comum de contribuir para um
mundo melhor", disse ao JL a sua presidente, Pilar del Rio, em entrevista
na nossa edição de 24 de maio. Na qual também escreveu sobre "dez
momentos" relevantes da vida da instituição que sobretudo a ela deve o
seu dinamismo e a sua magnífica intervenção diversificada. Impõe-se
lembrar que a FJS 'vive' fundamentalmente, decerto com dificuldades
que preocuparão a sua 'líder', dos direitos de autor das obras do Nobel
português, com os quais a instituiu. E, além do resto, a Fundação transformou a Casa dos Bicos num verdadeiro centro de animação cultural e
cívica, e, graças à fama de Saramago, num lugar de atração turística de
Lisboa, como nunca tinha sido. O que tudo impõe aí se mantenha e lhe
venham a ser concedidos os apoios de que porventura necessite. J

“
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TREBLINKA o novo filme de Sérgio
Tréfaut que passou em diversos festivais e a
que o JL j]a se referiu, tem estreia comercial
no dia 13 e antestreia a 7, pelas 21h30, no
Parque Mayer, em Lisboa, com a presença
do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

TEATRO DA TRINDADE estreia
“Kabaret”, de Karl Valentin, com encenação
de Ricardo Neves-Neves, dia 13 de julho,
quinta-feira, às 21h30.
CPAI, o Clube Português de Artes e
Ideias, aceita candidaturas para o concurso
Jovens Criadores 2017 até 17 de julho.
DE ALFREDO DUARTE COSTA o livro
Encontros que a Memória Guarda apresentado por João Andrade Santos, dia 6, quinta, às
18h, na livraria Fonte de Letras, em Évora.
NA BIBLIOTECA NACIONAL “Música
na Biblioteca”, com interpretações de
Mozart, Haydn e Joly Braga Santos pela
Orquestra Metropolitana de Lisboa, dia 6,
quinta, às 21h.
MARCELLO DUARTE MATHIAS lança o livro de ensaios e crónicas “Caminhos
e Destinos”, com apresentação de Helena
Sacadura Cabral, hoje, quarta, 5, às 18h30,
na Livraria Leya Buchholz, em Lisboa.
NO TEATRO ROMANO de Liisboa
a peça O Misantropo, de Menandro, com
encenação de Silvina Pereira, de 6 a 23 de
julho, às 21h30.
JOÃO JOSÉ REIS, historiador brasileiro
e docente na Universidade Federal da Bahia,
foi vencedor do Prémio Machado de Assis
2017, da Academis Brasileira de Letras
INÊS PEDROSA vai ter os seus
romances Nas Tuas Mãos e Fazes-me Falta
editados pela Amazon Crossing nos Estados
Unidos e na França.
CHAPITÔ promove o evento
“Universidade Intergeracional”, na Biblioteca
Municipal de Belém, de 5 a 8 de julho.
NA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA de
Lisboa a Conferência “A União Europeia face
às dinâmicas populistas”, por José Filipe
Pinto, integrada no ciclo “Europa - presente
e futuro”, hoje, quarta, 5, às 18h30.
GALERIA VERA CORTÊS acolhe a exposição “Declaração amigável”, de Gonçalo
Barreiros, até 16 de setembro.
CINEMATECA PORTUGUESA
apresenta o ciclo “Cinemateca ao Ar Livre”
todas as sextas e sábados na Esplanada 39
Degraus, até 29 de julho.

MUSEU DE SERRALVES recebe a
exposição “Incerteza Viva”, coleção de obras
da 23ª Bienal de São Paulo, até 1 de outubro.
LARANJEIRA SANTOS apresenta
esculturas e desenhos, no Complexo
Municipal dos Coruchéus, em Alvalade, de
12 de julho a 24 de setembro.

J

Adriana Calcanhotto no Festival das Artes
Adriana Calcanhotto dá novo
concerto, Dessa Vez, no Festival
das Artes (FA), que se realiza de
15 a 23, na Quinta das Lágrimas
e em vários espaços de Coimbra.
A cantora e compositora brasileira apresenta-se, a 18, às
21h, no anfiteatro Colina de
Camões, num espetáculo em que
irá interpretar velhas canções,
grandes sucessos e temas inéditos compostos durante a sua
residência em Portugal, onde
passou o último semestre letivo,
na Universidade de Coimbra,
para estudar guitarra elétrica
com Gabriel Muzak, que a irá
acompanhar ao vivo.
Na noite anterior, 17, à mesma
hora, a Quinta das Lágrimas é
cenário de um espetáculo de
magia de Luís de Matos, criado
especialmente para o local e que
marcará por certo pela surpresa
as artes de palco.
A edição deste ano do FA,
a nona, decorre sob o tema
Metamorfoses, envolvendo um
variado programa de música,
cinema, exposições, conferências ou gastronomia.
O concerto de abertura do ciclo da música a 15, no Convento
de S. Francisco, às 19h, é da
Orquestra Metropolitana de
Lisboa, com direção do maestro Pedro Amaral. Honrando o
tema, intitula-se Metamorfoses
Germânicas e serão interpretadas obras de Beethoven, Brahms

Adriana Calcanhotto com temas inéditos, compostos em Portugal, no Festival das Artes

e Richard Strauss, três compositores que abordam as transformações políticas. O encerramento a 23, no Anfiteatro das
Lágrimas, às 21h, está a cargo da
Orquestra Gulbenkian, dirigida pelo maestro José Eduardo
Gomes, com a violinista Tamila
Kharambura. Do programa
fazem parte o Concerto para
Violino de MendelssohnBarthóldy e a 7.ª Sinfonia de
Beethoven.
A 20, à mesma hora, e no
mesmo anfiteatro, será a vez
da Orquestra Filarmónica
Portuguesa, dirigida por Osvaldo
Ferreira, com Metamorfoses

Sinfónicas. E a Orquestra
Clássica do Centro, com direção de Andrew Swinnerton, irá
tocar Mozart, Marcos Portugal
e Schubert, em De Portugal a
Viena via Paris, a 22, dia em
que à tarde, às 16h, na Casa da
Escrita, o escritor Mário Cláudio
dá o workshop de escrita A
Metamorfose das Metamorfoses.
A 16, na Biblioteca Joanina
da Universidade de Coimbra
(UC), às 21h, o concerto Viagem
na Nau do Tempo, pelo grupo
de música antiga Il Dolcimelo,
com direção da maestrina Isabel
Monteiro. E a 19, de novo no
anfiteatro Colina de Camões, às

21h, a pianista Irina Chistiakova
irá tocar sonatas de Domenico
Scarlatti, Mozart, Beethoven, ou
Liszt.
Mário Laginha, a 21, às 21h, é
outro dos concertos que prometem: Mongrel – Chopin e Jazz.
O pianista apresenta-se com o
seu trio, Bernardo Moreira, no
baixo, e Alexandre Frazão, na
bateria, no mesmo anfiteatro.
Ao som do jazz, dos trios de
Joana Rodrigues e João Geraldo,
haverá os habituais passeios no
Mondego, no barco Basófias.
Também já habitual é o ciclo
de cinema, no Mosteiro de Santa
Clara-a-Velha, comissariado por
Pedro Mexia.
A nível expositivo, destacam-se Metamorphosis: Cenários em
Azul e Branco, uma exposição de
azulejos, no Museu Machado de
Castro e Mutatis Mutandis: Os
Dramas da Forma,
Uma mostra documental sobre Ovídio (43 a.C. – 17 d.C.), autor do poema Metamorfoses, na
Biblioteca-geral da UC, pintura
de Árpád Szenes, numa leitura
de A Metamorfose de Kafka, no
Edifício Chiado, com curadoria
de Marina Bairrão Ruivo, diretora do Museu Vieira da Silva,
completa outra importante
vertente da programação do FA,
organizado pela Fundação D.
Inês de Castro, com o apoio da
Câmara Municipal de Coimbra,
entre outros. J

Estreias no palco do verão
Um homem de meia idade num
monólogo, O homem da guitarra,
de Jon Fosse, encenado e interpretado por Manuel Wiborg estreia a 6, no Teatro Carlos Alberto
(Teca), no Porto. É o regresso do
ator e encenador ao universo do
dramaturgo norueguês, depois
de em 2013 ter dirigido Sou o
vento. Em cena vai estar também
o músico e artesão construtor de
guitarras Adriano Sérgio, até 16.
Também no Porto, no Teatro
Rivoli, a 8, o coletivo Rabbit Hole
vai apresentar a performance
Crime e castigo, com interpretação
dos performers Mafalda Miranda
Jacinto e João Estevens. É um
espetáculo que cruza os territórios
do teatro, da dança, da ciência ou
da literatura, um jogo para interrogar o modo como se instituem
as regras e refletir sobre dictomias como o certo e o errado ou a
inclusão e a exclusão. Em diálogo
paralelo com o célebre romance
de Dostoievski.
A partir de outro grande

escritor, Gabriel García Márquez,
a Barracca apresenta Erêndira!
Sim, avó, no Cinearte, em Lisboa.
É uma leitura de Rita Lello, que
assina a encenação e o espaço
cénico, da novela A incrível e
triste história de cândida Erêndira
e sua Avó Desalmada, do Nobel
colombiano. As interpretações
são de Maria do Céu Guerra, João
Maria Pinto, Sara Rio Frio, Adérito
Lopes, João Parreira, Rita Soares,
Rúben Garcia, Samuel Moura e
Sérgio Moras.
No Teatro Meridional, mais
uma produção da memória artística da companhia revisitada,
contos em viagem Cabo Verde, de
12 a 30. Com seleção de Natália
Luiza, o espetáculo foi construído a partir de textos de poetas e
ficcionistas caboverdianos, sendo
encenado por Miguel Seabra e
interpretado por Carla Galvão e
Fernando Mota. Faz cem representações a 21, justamente o dia
em que o Meridional celebra 25
anos.

ÁLVARO ROSENDO
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Manuel Wiborg em O homem da guitarra em estreia no Teatro carlos Alberto, Porto

FESTIVAIS EM CENA

Entretanto, há mais teatro em
festivais. O Noites na Nora,
em Serpa, terá lugar de 7 a 22.
Organizado pelo grupo Baal 17,
de Rui Ramos, nesta 18ª edição,
propõe espetáculos teatrais,
música e residências artísticas,
um sopro de criação nas cálidas
noites alentejanas, como sempre
para fazer da “cultura uma
festa”.

E em Leiria, sopram Novos
ventos, a terceira edição do
festival de teatro comunitário,
organizado pelo Leirena, companhia dirigida por Frederic da Cruz
Pires, que leva a criação teatral
a quatro freguesias do concelho,
durante este mês. Além de quatro
apresentações de companhias
profissionais, haverá quase duas
dezenas de peças realizadas com a
comunidade.J

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:45)

J

5 a 18 de julho de 2017 * jornaldeletras.pt

*

5

Erótico, burlesco,
satírico
Bocage foi um poeta genial, autor de uma vasta obra que
inclui o lirismo, a sátira, a intervenção política e social, o
drama e o erotismo. O presente livro reúne as composições de caráter erótico, burlesco e satírico que o poeta
não pôde publicar em vida, já que colidiam com os valores e a sociedade rigidamente tutelada e hierarquizada
do Antigo Regime. Com organização e notas de Daniel
Pires, ensaísta, historiador e diretor do Centro de Estudos
Bocageanos, Poesias Eróticas, Burlescas e Satíricas, baseado na coletânea original de 1854, editada por
Inocêncio Francisco da Silva, 50 anos após a morte do
poeta, apresenta três núcleos, decorrentes de uma rigorosa análise estilística e comparação de fontes. No primeiro, os poemas legítimos de Bocage; no segundo, os de
autoria duvidosa; e no terceiro os que comprovadamente
não lhe pertencem. Poesias Eróticas, Burlescas e Satíricas de Bocage é uma edição da Imprensa Nacional.

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

POESIAS-EROTICAS-BOCAGE-254x300_JL.indd 1
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Tenho Trinta Anos, estou na Cadeia
há Quatro, a partir de Papéis da
Prisão, de Luandino Vieira, uma
leitura encenada pelos Artistas Unidos
dos diários que o escritor angolano
escreveu quando esteve preso no
Tarrafal, vai marcar o Jardim de
Verão da Fundação Gulbenkian, com
apresentação a 7, às 19h. “Quisemos
misturar notas sem importância, com
reflexões pessoais e políticas, ao longo
de dois ou três anos, desde o momento
em que Luandino chega ao Tarrafal
até à altura em que lhe é atribuído o
prémio ao romance Luuanda. E o que
gosto nesses extraordinários papéis é
que a vida não é heroica”, adianta ao
JL Jorge Silva Melo, que fez a seleção
dramatúrgica e encena a leitura pelos
atores António Simão, João Meireles,
João Pedro Mamede, Pedro Carraca,
Nuno Gonçalo Rodrigues, Daniel
Martinho (O ator angolano irá ler
alguns trechos em umbundu, língua
em que no livro surgem escritas
muitas passagens), além do próprio
encenador.
Sete vozes para uma atmosfera
intimista que se pretende criar. “A
mistura entre factos importantes e
as notas de um quotidiano miserável

- “Hoje comi batatas”, “Hoje houve
interrogatórios, pancada”, “Tenho
saudades do meu filho” - dá a vida
de um homem preso num campo de
concentração. É qualquer coisa muito
íntima. Não são manifestos exortativos, cartas políticas, e a dificuldade foi
como criar esse lado, o que procurei
através de um dispositivo de atores
que vão lendo e relendo essas notas
e que permitem encontrar uma voz
nossa companheira, não doutrinária,
que fala connosco sobre a ditadura”,
diz ainda.
Quando Rui Vieira Nery convidou
Jorge Silva Melo a fazer esta leitura
encenada dos Papeis da Prisão, uma
edição da Gulbenkian, o encenador
nem hesitou, apesar da dificuldade
que desde logo suspeitou na seleção
dos textos para uma hora de espetáculo, numa obra tão intensa e volumosa.
Mas Luandino é um dos autores de
que gosta muito e está entusiasmado
com a ideia de o poder conhecer pessoalmente, já que o escritor vai estar
presente na apresentação. “Espero
não o desiludir”, afirma. E acrescenta: “Porque foi realmente difícil a
escolha e manter a atenção com um
discurso tão banal. Talvez haja textos

JORGE GONÇALVES

Luandino no Tarrafal em cena
O lento correr dos dias de um homem preso

Luandino Vieira, Tenho trinta anos, estou na cadeia há quatro, pelos Artistas
Unigos, na Gulbenkian

mais importantes, mas interessa-me
essa banalidade, na medida em que
ao mesmo tempo que quis mostrar as
várias vertentes do próprio livro, das
grandes reflexões às pequenas anedotas e às memórias, optei por dar a vida
de todos os dias, o lento correr dos
dias numa prisão como o Tarrafal”.
A incidência sobre um período
curto, apesar de ser mais alargado o

arco temporal desses diários, teve uma
razão também pessoal. “Na verdade
essa foi a altura, por volta de 1964, em
que comecei a ouvir falar dele, porque
era amigo de amigos da minha irmã.
Eu tinha uns 15 anos e sempre tive
por ele a maior admiração humana
e artística, pela sua luta e invenção
literária”, faz notar. “Porque a luta de
Luandino não é apenas politica, mas

Centro Internacional das Artes José de Guimarães

Cinco anos de um projeto singular
A Arte como Experiência do Real, com
obras de alguns dos mais marcantes artistas portugueses das últimas décadas,
Fragmentos, de Fernando Lanhas, numa
primeira parceria com a Fundação de
Serralves, e um conjunto de obras de
referência de José de Guimarães que
voltam à ‘boca de cena’: o novo ciclo
expositivo assinala o 5º aniversário do
Centro Internacional das Artes José de
Guimarães (CIAJG). “São cinco anos de
um projeto singular, de abordagem da
arte contemporânea de uma forma não
canónica”, diz ao JL o diretor artístico,
Nuno Faria. “Procuram-se relações,
dinâmicas, que têm a ver com a ideia
de construção da contemporaneidade,
ligada à atualidade, ao ar do tempo e
também ao ancestral e ao modo como se
reflete no contemporâneo”.
A chave da afirmação do CIAJG
prende-se, de resto, com a forma como
são trabalhadas as suas coleções - da
própria obra de José de Guimarães e que
o artista foi constituindo, ao longo do
tempo -, numa perspetiva de “diálogo” com obras de outros criadores
e em planos que exploram opostos
como o erudito e o popular, o religioso
e o laico. “Isso faz com que os nossos

Panorama da arte portuguesa contemporânea no CIAJG, Guimarães

ciclos expositivos surjam sempre como
um todo e sejam diferentes”, adianta o
curador, historiador de arte e professor,
que dirige desde o primeiro momento o
centro, que veio marcar uma identidade
na oferta cultural de Guimarães e do
Norte do país.
Por esse traço identitário da
programação, pela “proximidade” de
programas, e também pela situação
geográfica, potenciando, por outro lado,

o facto de Guimarães ser uma fundadora de Serralves, o CIAJG encontrou
“afinidades” naturais com aquele museu
do Porto, com quem inaugura agora
uma colaboração estreita. Nesse âmbito,
apresenta-se a exposição de Fernando
Lanhas (1923-2012), em que se mostram
algumas obras da coleção de Serralves
do arquiteto portuense que, na sua
procura de “compreensão da geometria do mundo” se dedicou também

à pintura, sendo um dos pioneiros do
abstracionismo geométrico no nosso
país. A curadoria é de Marta Moreira de
Almeida, daquele museu.
A grande exposição do novo ciclo,
que se abre sobre o verão, traz igualmente a público a coleção em depósito
em Serralves de Ivo Martins, um colecionador com trabalho feito no domínio
das artes, sendo galerista e programador, nomeadamente do Guimarães Jazz
e do Centro Cultural Vila Flor. Antes,
apenas foi mostrada no Círculo de
Artes Plásticas de Coimbra, em 2001,
e na Culturgest Porto, em 2004. “É
uma coleção de afeições, que tem o seu
epicentro num conjunto de artistas que
surgiram na década de 1990, um período particular na arte portuguesa, na
medida em que se trata de uma geração
muito politizada”, adianta Nuno Faria.
“Mas o seu chão está firmado em artistas
dos anos 60 e 70, como Joaquim Bravo,
Álvaro Lapa e António Palolo e depois
Rui Chafes ou Xana, dos anos 90”.
Essa relação está presente em A
Arte como Experiência do Real, de uma
forma “consistente”, tanto mais que Ivo
Martins fez uma “verdadeira curadoria”
da sua coleção, com a “filosofia mais

também pela criação e reinvenção da
língua”.
Daí o “prazer” com que trabalhou Tenho Trinta Anos, estou na
Cadeia há Quatro, apesar de todas as
dificuldades. Esta leitura encenada,
com uma apresentação única, é um
trabalho que poderá eventualmente
ter continuidade num outro espetáculo. O futuro o dirá, pois como
sublinha o encenador, neste momento
ainda não sabe como será a vida dos
Artistas Unidos no próximo ano, de
que subsídio da DGartes irão dispor.
Nem sequer se haverá apoio, pelo que,
confessa, “mesmo gostando de fazer
um espetáculo sobre estes textos do
Luandino, na verdade não sei o que
nos irá acontecer depois de outubro”.
Em setembro, a 13, os Artistas
Unidos irão estrear A Vertigem dos
Animais antes do Abate, do grego
Dimítris Dimitriádis, com encenação
de Jorge Silva Melo e interpretação de
João Meireles, Inês Pereira, Américo
Silva, Pedro Carraca, Pedro Baptista,
Vânia Rodrigues, André Loubet e
Nuno Gonçalo Rodrigues. E paralelamente, inaugurar-se-á uma exposição: Labirinto, de Xana.JMARIA
LEONOR NUNES

obras, menos artistas”, o que permite
seguir os “percursos autorais”. Estão
ainda representados Pedro Casqueiro,
Pedro Sousa Vieira, Paulo Mendes,
Fernando Brito, Fernando José Pereira,
Susana Mendes Silva, Miguel Soares,
Fernando Ribeiro, Armando Ferraz,
Miguel Leal, Cláudia Ulisses, Nuno
Ramalho, Carla Filipe, Cristina Mateus,
João Queiroz, Susanne S. D. Themlitz,
Pedro Cabral Santo, Isabel Carvalho,
Gonçalo Ruivo e António Olaio, entre
outros. “Interessou-me olhar a pluralidade deste conjunto que é muito
inteligente e representativo e sobretudo
descortinar o interesse público de uma
coleção privada”, observa ainda Faria.
“E mostrar a sua exemplaridade numa
altura em que parece haver uma falta de
rumo, de projeto das entidades públicas
para expor as suas coleções”.
O CIAJG torna-se, até outubro, um
verdadeiro museu da arte portuguesa contemporânea. “O público terá
oportunidade de ver um panorama alargado de autores diversos, com ligações
intergeracionais muito interessantes”,
acrescenta o curador.
E, em ligação com este núcleo, volta
a mostrar-se na exposição permanente,
Cosmic, Sonic, Animistic, a instalação do Museu de Luanda, de José de
Guimarães, em 1968, obras históricas, do
acervo de Serralves e simbólicas, como o
célebre quadro da bandeira portuguesa
rasgada, emblemáticas da “contestação
do colonialismo e da guerra colonial”,
que marcou o percurso do artista a partir
do final dos anos 60.J MLM
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Luís Cardoso
Da sua língua vê-se Timor
No seu novo romance, Para onde vão os gatos quando morrem?, volta a servir-se da ficção para (re)
pensar a cultura e a história do seu país através da “invenção” de uma literatura nova, escrita na
“língua portuguesa de Timor”. Nome cimeira da literatura timorense, o autor fala ao JL do livro, que
Agripina Carriço Vieira critica, e da realidade pátria, temas também do texto que escreveu para nós

v

Carolina Freitas

Veio para Portugal pouco depois do 25
de Abril, em 1976, e, por razões familiares e de saúde, nunca mais voltou a
viver no seu país. Mas nos seus livros, é
a Timor Leste que regressa sempre. Fálo “por uma questão de resiliência” - “a
única forma de voltar a viver em Timor
é através da escrita”, diz. Em Para onde
vão os gatos quando morrem?, o seu
sexto romance, Luís Cardoso regressa à
ilha de Ataúro para contar a história de
Ernesto, da infância à juventude, que se
confunde com a História de Timor.
Nascido em Kailako, uma vila no
interior de Timor, iniciou os estudos no
seu país e completou-os em Portugal
após o 25 de Abril, formando-se em
Silvicultura no Instituto Superior de
Agronomia de Lisboa. Foi representante do Conselho Nacional Resistência
Timorense em Portugal e é autor dos
romances Crónica de uma Travessia
(1997), Olhos de Coruja, Olhos de
Gato Bravo (2001), A Última Morte do
Coronel Santiago (2003), Réquiem para
o Navegador Solitário (2007) e O Ano
em que Pigafetta Completou a CircumNavegação (2012).
Jornal de Letras: Este livro percorre
a infância e a juventude de Ernesto, o
protagonista que é também o narrador
do romance. Foi esse tempo ‘seminal’
que o interessou explorar?
Luís Cardoso: Sim. Foi a minha filha
Clara, de sete anos, que me fez a pergunta que dá título ao livro: Para onde
vão os gatos quando morrem? Procurei
dar uma resposta através deste romance, contando uma história que remete
para um tempo de infância. Neste caso,
o tempo de infância de Ernesto, passado em Ataúro, uma pequena ilha de
Timor que é, historicamente, uma terra
para onde se enviavam os desterrados.
É um lugar que faz parte do seu imaginário?
É. Não se trata de um livro autobiográfico, mas remete também para o

*

7

Qual a complexidade desse ‘exercício’?
A língua portuguesa foi feita para este
retângulo chamado Portugal. Transferila para um meio como Timor, em
que o enquadramento e o imaginário
são completamente diferentes, exige
muito. Se quero ‘traduzir’ o imaginário
timorense para a língua portuguesa, tenho que juntá-la a uma língua
timorense, precisamente porque a
língua portuguesa não abarca todo esse
imaginário.
Pode dar-nos um exemplo?
A palavra "praia". Em tétum dizemos
"a boca do mar" (tási-ibun). A imagem
que tenho quando digo "praia" é
completamente diferente da que tenho
quando digo "a boca do mar". Posso
escrever "praia", mas ao optar por tási-ibun traduzo melhor o sentido do que
quero dizer. É uma construção nova,
que vou desenvolvendo ao longo do romance, para tentar trazer o imaginário
timorense para a língua portuguesa.
Além da Bíblia, há uma outra referência literária muito forte: A Criação do
Mundo, de Miguel Torga...
Também não é por acaso. A História de
Timor é feita, em grande parte, pelos
padres transmontanos que lá estiveram. Além disso, fiquei fascinado pelo
Miguel Torga na minha infância, quando li os Contos da Montanha. Punha-me
a pensar o que haveria para além desses
montes… É que nós, em Timor, temos
uma relação especial com a montanha.
Podemos separar a vida dos timorenses
em duas partes distintas: o que se vive
na cidade e o que se vive nas montanhas.

JOSÉ CARLOS CARVALHO

03-08-18 07:45
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Luís Cardoso ‘Sou timorense e é sobre o meu país que vou escrever sempre. Faço disso uma bandeira‘

tempo da minha infância em que vivi
nessa ilha. Tive o privilégio de conhecer
Ataúro porque o meu pai era enfermeiro e fazia missões, de dois em dois anos,
em determinadas localidades. Ao longo
desse percurso, em que acompanhava
o meu pai, fui conhecendo Timor, que
é uma autêntica manta de retalhos
constituída por vários grupos etnolinguísticos. Uma espécie de Babel. O meu
Timor é esse tempo de infância, esse
tempo mágico de descoberta. O livro
parte dessa necessidade de contar uma
história à minha filha que remetesse
para ele, para essas viagens por Timor...
É evidente o paralelismo com o Livro
do Génesis, desde o subtítulo "Uma
parábola bíblica" até à organização
dos capítulos, divididos por dias, e do
próprio texto, apresentado em curtos
parágrafos numerados, como se fossem
versículos...
A Bíblia marcou-me profundamente.
Era o único livro que tinha para ler na
minha infância, daí esse subtítulo. E a
própria História de Timor é bíblica.
Em que sentido?
Na Bíblia encontramos um conjunto de
povos que se digladiam mutuamente na
esperança de ser cada um o representante de Deus. Nós também tivemos

uma série de disputas, fomos até
invadidos por outros povos: primeiro
por Portugal; depois pelos japoneses,
durante a II Guerra Mundial; e por fim
pelos indonésios. Socorri-me da Bíblia
para poder contar uma história de
Timor.
Isso reflete-se mesmo a nível formal,
numa escrita sincopada, feita de parágrafos curtos e numerados. Como foi
esse processo?
Tem a ver com a literatura oral timorense, muito sincopada, com frases
que se repetem, como se fosse uma
partitura musical. Também aqui há um
paralelismo com a Bíblia.
Como?
A Bíblia é de tradição oral. O mesmo
acontece com a literatura timorense.
Sou apenas alguém que passa a literatura oral timorense para a literatura escrita. Não tenho referências
anteriores a mim. É um desafio muito
grande, e ainda por cima solitário,
mas espero estar a construir com
esta caminhada a literatura escrita
timorense.
Por isso mistura a língua portuguesa
com a tétum?
É assim que falo. A minha filha cos-

“

O meu Timor é o tempo
de infância, tempo
mágico de descoberta
do povo timorense
Estou a inventar a língua
portuguesa de Timor,
como fazem Luandino,
Pepetela e Agualusa com
a de Angola, e Mia Couto
com a de Moçambique
Xanana foi a solução,
agora é o problema

tuma dizer que ainda falo português
como os mauberes (timorenses).
Desta forma, estou a inventar a
língua portuguesa de Timor, tal como
fazem outros escritores: Luandino
Vieira, Pepetela e Agualusa com a
língua portuguesa de Angola, ou Mia
Couto com a língua portuguesa de
Moçambique.

Separar, porquê?
É nas montanhas que nos escondemos
e continuamos com as nossas tradições
ancestrais. Na cidade, voltamos a ser
‘civilizados’ e católicos. Temos essas
duas faces: um lado pagão, em que
vivemos consoante os preceitos dos
antepassados e dos espíritos; e um lado
católico, em que nos relacionamos com
o legado da colonização portuguesa.
Todos os timorenses se movem nestes
dois mundos. E não são mundos contrários, mas sim complementares.
Os cultos pagãos são tão importantes
quanto a Bíblia?
Exatamente. A minha mãe costumava
dizer que em casa era pagã, fora de casa
era católica. Há muito esta ideia de que
se um deus me puder ajudar, ótimo;
se outro deus também puder, melhor
ainda (risos). Vivemos sempre sob esta
dupla pressão - os nossos antepassados
animistas e o lado católico -, o que faz
com que muitas vezes se confunda a
literatura timorense com o realismo
mágico latino-americano.
Em que diferem, no seu entender?
O realismo mágico é uma construção literária. Em Timor, circulamos
neste meio em que a ficção faz parte da
realidade. Nesse sentido, não considero
a minha literatura realismo mágico
porque não é uma construção literária é o reflexo da vivência timorense.
Timor tem um lugar central na sua literatura. O que o faz regressar, sempre,
ao país onde nasceu?
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Há muitos anos, tive um acidente em
que fiquei sem o baço, e nessa altura o
médico disse-me que estaria impossibilitado de viver em Timor, dado que
se apanhasse malária ou dengue seria
uma fatalidade. A única forma de voltar
a viver em Timor é através da escrita.
Faço-o por uma questão de resiliência:
sou timorense, quero continuar a ser, e
mesmo não vivendo em Timor, é sobre
o meu país que vou escrever sempre.
Faço disso uma bandeira.

sudeste asiático.
Há uma democracia formal mas, na
realidade, muito superficial. Acho tudo
isso muito pérfido. Durante o tempo da
resistência, Xanana foi o salvador de
Timor. Teve uma estratégia muito eficiente para a libertação do país - honra
lhe seja feita. Mas depois tornou o povo
refém dos seus caprichos. Do meu
ponto de vista, Xanana foi a solução
durante o tempo da resistência e neste
momento é o problema.

Neste livro, regressa a Ataúro. O que
o interessou nesta ilha a que chama
“terra de desterrados”?
Há pouco tempo, voltei a Ataúro e,
apesar de não ser uma ilha tão isolada
como na minha infância, continua a
ser uma ilha bastante esquecida pelos
próprios timorenses, principalmente
pelo governo. Era uma ilha para onde
se enviava todo o tipo de desterrados e,
hoje, os desterrados são os próprios naturais, que continuam a viver isolados
e esquecidos pelo governo central. Foi
isso que me fez querer regressar.

Porquê?
A sua preocupação são as grandes obras
públicas, mas esqueceu-se do fundamental: das pessoas que o apoiaram e
legitimaram a sua ascensão. Esqueceuse completamente. Essas pessoas vivem
hoje na miséria e são elas que irão votar
[nas eleições legislativas do próximo dia
22 de julho]. Muitas ainda continuam
a adorá-lo e irão votar nele, o que não
significa resolução dos problemas das
pessoas.

Dar voz a quem não a tem...
Justamente. Este livro é também uma
chamada de consciência para o país que
agora temos. Timor é, hoje, um país
muito rico, mas isso beneficia apenas
a elite do poder, que vive do petróleo,
enquanto o resto das pessoas continua numa pobreza extrema. Há sítios,
como Ataúro, em que as pessoas vivem
nas mesmas condições miseráveis do
tempo da colonização portuguesa: em
casas muito precárias, sem saneamento
básico… Este livro tem a ver com essa
consciência: nós, os da Resistência
Timorense, que decidimos lutar para
construir um “reino maravilhoso”
(o termo é de Torga, sobre Trás-osMontes), não fomos capazes de o fazer.
Porquê?
Muitas das pessoas que desceram das
montanhas, e que estão hoje no Palácio
Presidencial, ficaram inebriadas com
o poder e com o dinheiro e esqueceram-se do que nos fez avançar para
a luta pela independência de Timor:
a construção de um país livre e justo,
onde todos teriam acesso ao essencial saúde, educação, habitação, trabalho.
Mais de um terço da população morreu
em busca desse país ideal e, neste
momento, estamos a trair esse passado.
E somos todos culpados - uns porque se
esqueceram, outros porque silenciaram.
Neste romance, há uma personagem
muito curiosa chamada Silêncio.
Representa, de alguma forma, o calar
de que fala?
Sim. É uma personagem fundamental:
Silêncio assiste a tudo mas não fala.
Cala-se perante a violação dos direitos
fundamentais do ser humano porque
tem medo. Acontece que as pessoas começaram a ter medo dos seus próprios
libertadores (que estão hoje no poder)
e calam-se. Por medo e porque são
compradas com ‘migalhas’.
Tem uma visão bastante distante da de
Xanana Gusmão, que ainda no início
deste ano, a propósito do 15.º aniversário da Independência, afirmou que
Timor é “a nação mais democrática” do

É preciso uma mudança de rumo?
É, e espero que haja nestas eleições.
O problema de Timor é precisamente
esse: não tem havido mudança. As
pessoas acomodaram-se ao dinheiro
do petróleo ou à sombra da bananeira e
não há vontade de construir o tal “reino
maravilhoso”. Não há um Serviço
Nacional de Saúde e temos dinheiro!
Não há é vontade política. O mesmo se
passa com a Educação.
Isso leva-nos à questão da língua: apesar de o português ser a língua oficial,
não parece haver um verdadeiro progresso no ensino da língua portuguesa?
Não há. E também por falta de vontade
política. É preciso dar uma resposta a
isto: em que língua se faz a aprendizagem? O ensino tem que ser feito numa
língua que tenha gramática, logo, não
pode ser em tétum. Ou é em inglês ou
em português. Sendo o português a
língua oficial de Timor, é nessa língua
que o ensino deveria ser feito. Acontece
que a própria língua se tornou refém de
Xanana e ele joga com isso.
Como assim?
Faz uma certa ‘chantagem’. Quando se
zangou com os portugueses, mudou os
filhos da escola portuguesa para a escola internacional, por exemplo. Há este
jogo: ora se ama, ora se odeia. E quem
sofre com isso são as pessoas que não
têm um sistema de ensino constituído
para educar os seus filhos. Os dirigentes
podem pô-los nas escolas privadas ou
no estrangeiro, mas o resto das pessoas
não. Penso que o mais importante é
definir se o ensino é em inglês ou português e depois haver vontade política
para levar essa decisão até ao fim. É
uma questão fundamental para o futuro
de Timor, sobre a qual espero que se
fale agora durante o período eleitoral.
Não podemos ‘perder’ mais gerações.J

› Luís Cardoso
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‘Mudam-se para
a eternidade’
Luís Cardoso

1

O seu mito teve início depois de ter
reorganizado a Resistência, após as
campanhas de cerco aniquilamento
do exército indonésio que arrasaram
com a população civil, acantonada
nas chamadas zonas libertadas sob o
controle dos militantes da FRETILIN.
Pereceram muitos dos intelectuais
que haviam dotado a organização
com ideologia e bases estruturais. Ele
era o sobrevivente. Autor do poema
épico Mauberíadas, havia lido livros
revolucionários levados de Lisboa
pelos estudantes que frequentavam as
universidades portuguesas, militavam
nos partidos maoístas e teorizavam nos
cafés, nas cantinas e nas associações
de estudantes sobre a tomada do poder
pelo operariado e pelos trabalhadores
rurais, os míticos camponeses.

2

Aprenderam a disciplina partidária e a submissão do indivíduo ao
coletivo. O importante era a libertação
da Pátria e se fosse necessário haviam
de dar a vida por ela. Nunca por motivo
algum a desejaram, bem pelo contrário, mas a invasão de Timor pelos
indonésios, obrigou-os a travarem
uma guerra onde puderam colocar em
prática as teorias revolucionárias de
Mao Tse-Tung. Foram heróicos os tempos em que tiveram de se organizar nas
montanhas, confiantes de que os seus
cavaleiros andantes que haviam enviado para o exterior pudessem angariar
apoio internacional que fosse capaz de
pressionar a Indonésia a retirar as suas
forças. No terreno a luta travada contra
o invasor parecia não ter fim, grandes
eram as baixas em ambas as hostes. Era
a época áurea da insurreição e dos movimentos de libertação, mas também a
da Guerra Fria quando Henry Kissinger
teorizava que o avanço comunista
podia fazer cair os países livres e de
regimes pró-ocidentais como peças de
dominó.

3

No fim das campanhas de cerco
e aniquilamento realizadas pelas
forças ocupantes, ele era o sobrevivente, tendo desempenhado durante
algum tempo o cargo de secretário-geral do também breve Partido
Comunista Marxista-Lenista-Maoista.
Todos lhe deviam respeito e veneração. A cabeça pensante do Comité
Central ficou reduzida a uma só, a dele,
donde emanava toda a estratégia da
luta. Por isso foi poupado em momentos do confronto armado. Enquanto
decorriam escaramuças com o exército
invasor havia quem tivesse apenas
como missão protegê-lo e pô-lo a
salvo, inclusive dando a sua própria
vida, para que a dele fosse poupada.
Foi preso numa zona residencial no alto

J

não podia falar por ser mudo. Assistiu
à chegada dos estudantes revolucionários que o fizeram sonhar com
a possibilidade de viver num Reino
Maravilhoso, tão prometido quanto
ilusório. Não subiu para as montanhas
quando os indonésios entraram. Fez-se
ao mar e voltou a Ataúro. Manteve-se
em silêncio. Assistiu à chegada dos
deportados timorenses enviados pelos
indonésios. Encontrava-se na capital
no julgamento do histórico líder,
no mesmo tribunal onde antes fora
condenado sem que pudesse usar da
fala, por ser mudo. Ao comandante
da guerrilha foi-lhe retirada a palavra
quando estava na plena posse do seu
uso. Depois, perdi-lhe o rasto.
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Ainda não tinha
cumprido a minha
missão: dar voz aos
silenciados ou ser o
muro de lamentações
dos que viram roubada
a Terra Prometida ou o
Reino Maravilhoso

de Díli onde se encontrava em refúgio.
Não se esperava que alguma vez o
fosse por estar protegido por lulik e
matan-elik, uma aura que lhe garantia
invisibilidade. Continuou a ser preponderante quando foi mandado para
uma prisão na Indonésia. Ainda hoje,
cabe-lhe a primeira e a última palavra
em todas as decisões. O povo grato pelo
que fez, rendeu-se-lhe e ficou refém
do seu libertador.

4

Silêncio foi a personagem que criei
para o meu último livro. Sonhei-o
como o guardador da fonte sagrada
da ilha de Ataúro e imaginei-o como
o mudo que tudo observava mas
nada dizia. Fi-lo atravessar o mar na
condição de prisioneiro, por supostamente ter morto o chefe de posto,
fazendo a viagem ao contrário do que
os desterrados costumavam fazer. Era
na capital que muitos dos acontecimentos importantes haveriam de ter
lugar. Quando se encontrava preso no
calabouço de Díli foi-lhe anunciado,
pelo cipaio que guardava a prisão da
comarca, que os portugueses se rebelaram contra Salazar, mesmo sabendo
que o ditador há muito se encontrava
entre os finados. Estava livre e, se
quisesse, podia voltar para a sua ilha
de Ataúro.

5

Recusou a liberdade na esperança
de que o tribunal lhe fizesse justiça,
por não ter sido ouvido aquando do seu
julgamento, com o argumento de que

Um acidente em plena rua de
Lisboa atirou-me para a cama do
hospital, entre a vida a morte. Vi o
túnel de que me haviam falado certos
amigos que passaram por idêntica
situação, mas que no meu caso era uma
ponte de madeira iluminada e, lá ao
fundo, um cais onde me esperava um
barqueiro. Reconheci que a pessoa em
causa era o Silêncio, a personagem que
havia criado nos meus sonhos. Corri
ao seu encontro na esperança de que
me levasse na sua barca. À medida que
me fui aproximando do cais vi que ele
se afastava cada vez mais, como se
recusasse o papel de Caronte. Foi-se
embora, desaparecido na imensidão da
luz. Perdi-lhe novamente o rasto.

7

Rebolei-me da cama e, na ânsia
de chegar ao cais, estatelei-me ao
chão. Chamei por Silêncio para que
viesse em minha ajuda, tamanhas
eram as dores. Onde estás, Silêncio?
gritei para que me ouvisse. Os enfermeiros colocaram-me de novo na
cama. Deram-me uma injeção que me
deixou num estado de inconsciência
total. Quando recuperei a lucidez
foi-me anunciado por alguém que
estava vestido de branco como um
anjo, que tinha perdido o baço e, por
isso, as resistências. Enunciou-me
os cuidados que deveria ter, estava
impedido de viver num país tropical,
se contraísse malária ou o dengue não
sobreviveria. A esperança de voltar a
viver no meu país esfumou-se com
aquela sentença, que no caso era para
salvar a minha vida. Todavia podia ir
de visita desde que tomasse as devidas
precauções.

8

Em Maubise, em pesquisa por ter
recebido uma bolsa de criação
literária, escutei uma mulher de
quem diziam que era a doida e que
falou durante horas seguidas em
mambae, olhando alternadamente
para as montanhas azuis e para mim.
Amaldiçoou os deuses pela crueldade
de ter sido humilhada durante anos
pelos militares das forças invasoras e
não haver mão divina que a livrasse da
fúria daqueles selvagens. Quis saber
da razão de eu não ter vindo em seu
socorro na altura em que precisava de
heróis que a fossem salvar. Esgotada de
tanto falar, cuspiu raiva e saliva contra
o vento. Prazenteira molhou-se como
se fosse chuva. Olhou para mim para
se certificar se eu tinha compreendido
tudo o que havia dito em mambae.
Curvei-me afirmativamente que sim,
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por ter vivido em certa época com os
meus avós que me ensinaram a língua
falada em Manufahi. “Então, escreve!”, e foi-se embora despedindo-se
de mim com uma gargalhada sonora
que ecoou nas montanhas.

9

Em Same, terra do fabuloso D.
Boaventura de Sotto-Mayor, de
visita aos familiares, alguns dos quais
haviam escondido nas suas casas o
histórico líder, por quem os indonésios
ofereciam chorudos prémios se fosse
denunciado, ouvi queixas do abandono
a que foram remetidos depois da independência. Só se lembravam deles na
altura das eleições, na hora da caça aos
votos. Foi-lhes pedido pelos emissários
do histórico líder que fossem registar-se como veteranos para receberem uma pensão de guerra, como
recompensa por tudo quanto tinham
feito, por se terem arriscado tanto a
dar-lhe guarida. Foi-me confidenciado
que o dinheiro lhes fazia falta, mas do
que mais precisavam era de quem os
pudesse ouvir “escreve sobre nós!”

10

Em Díli, acalentei a minha
moribunda mãe que entre a
lucidez e o assombro, foi-me relatando
tudo o que sabia sobre mitos e ritos de
Timor. O jesuíta João Felgueiras vinha
trazer-lhe a comunhão e, antes de lhe
dar a hóstia, rezavam em conjunto Pai
Nosso, em tétum, ami nia aman iha
lalehan! Depois da sua retirada, entravam as tias curandeiras que vinham da
montanha com ervas, rebentos, folhas,
frutos e rezas pagãs para a curar. Com
medo que eu adoecesse de malária ou
de dengue, pediu-me que fosse embora, “escreve sobre o que ouviste!” Na
manhã da minha partida, levantou-se
da cama, lavou-se, vestiu a sua melhor
roupa e foi ao aeroporto despedir-se
de mim, “tudo o que te contei é o verdadeiro Reino Maravilhoso!” Faleceu
depois de saber que eu havia publicado
o romance Olhos de coruja olhos de gato
bravo.

11

“Sempre voltaste!” disse-me
Silêncio no dia em que, de visita à
ilha de Ataúro, me apareceu pela frente
tal e qual como eu o havia sonhado.
“Falas?”, surpreendido com as suas
palavras. No meu sonho ele era o
mudo, mas decidiu falar, quebrando
o enguiço. Reconheceu que o facto
de o ter sonhado sem a fala foi o seu
resguardo. Recomendou-me que devia
ouvir em silêncio tudo o que as pessoas
tinham para me contar. Lembroume o episódio do túnel de luz e do
momento em que me aproximei do
cais, de onde largavam os barcos que
levavam as pessoas a fazerem a última
Travessia. Foi-se embora porque eu
ainda não tinha cumprido a minha
missão: dar voz aos silenciados ou
ser o muro de lamentações dos que
viram roubada a Terra Prometida ou
o Reino Maravilhoso, depois de terem
suportado de uma forma estóica uma
nova peripécia bíblica, e foram tantas
na história de Timor.

12
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Em sonhos deu-me a resposta “mudam-se para a
Eternidade!”, a uma pergunta que
me fizera a minha filha Clara, “Para
onde vão os gatos quando morrem?”
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NAS MARGENS DO TEXTO

Agripina Carriço Vieira

E ao fim do 20º dia descansou
Vinte anos após a edição do seu
primeiro romance, Crónica de uma
Travessia (Dom Quixote, 1997), e
depois do sucesso alcançado com
os cinco títulos antes publicados,
Luís Cardoso, nome maior não
só da literatura de Timor mas da
literatura em língua portuguesa, desafia-nos agora para novas
viagens de leitura com este seu
belíssimo romance Para Onde
Vão os Gatos Quando Morrem?.
Surge muito bem acompanhado,
ladeado por duas interessantes e
desafiantes leituras, a primeira de
frei Bento Domingues, a segunda
de Carlos Reis. Timor é mais uma
vez o tema central da efabulação,
constituindo-se como o sexto
painel de uma tela em devir onde
surge representada a História de
Timor. Com efeito, livro após livro,
Luís Cardoso vai resgatando, na
e pela escrita, a(s) memória(s) do
seu país, reconstruindo o percurso
que levou Timor até à conquista
da sua independência após vários
movimentos de ocupação colonial
do território.
O título, em forma de pergunta, interpela desde logo o leitor,
levando-o a empreender a sua leitura em busca da resposta (sempre
adiada) à interrogação inicial. A
esta dúvida primordial acresce-se
um subtítulo enigmático e fugidio,
porque enunciado uma única vez
numa das páginas que antecedem
o texto narrativo: “Uma Parábola
Bíblica”. Desta forma, surge
convocada toda uma linhagem
de escritos bíblicos na qual este
romance se inscreve, reiterada de
vários modos na narrativa. Desde
logo pela organização gráfica do
texto que se apresenta organizado em vinte capítulos, divididos
em curtos parágrafos numerados,
como se de versículos se tratasse,
correspondendo aos vinte dias
da narração, na primeira pessoa,
da história da criação do mundo
de Ernesto, o protagonista, numa
clara analogia com a estrutura do
Livro do Génesis, mas igualmente com o livro de Miguel Torga A
Criação do Mundo, que acompanhará a existência da personagem
principal, constituindo-se como
“o único bem material que o seu
pai lhe deixou quando partiu para
o outro mundo” (p. 220), ou seja, o
seu legado familiar identitário.
No prefácio da obra já referida, Torga afirma que “todos nós
criamos o mundo à nossa medida”, é, pois, o mundo de Ernesto
criado à sua medida que aqui nos
é relatado. Trata-se, obviamente,
da história da viagem iniciática

JOSÉ CARLOS CARVALHO
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deste jovem nascido em Ataúro,
que percorreu um longo caminho
e regressou às suas origens, à ilha
que foi recebendo vagas sucessivas
de degredados: “Primeiro, foram
os portugueses que se opuseram
ao regime de Salazar. Depois, os
timorenses acusados de terem
colaborado com os japoneses
durante a ocupação. Mais tarde, os
indonésios fizeram desta ilha um
campo de concentração para os
nacionalistas” (p. 19).
É em torno da temática da
viagem que toda a efabulação se
alicerça, não só a empreendida
pelo protagonista, com partida e
regresso a Ataúro, passando por
Paris, Díli, Bali, Manila, Trás-osMontes, mas também a que trouxe
a Prometida à ilha com a missão de
cuidar do jovem Ernesto, e ainda
aquela que o leitor realiza no seu
percurso de descoberta do texto e
do entrecho. A leitura leva-nos a
entrar no mundo do protagonista,
feito de “enganos, dúvidas e incertezas” (p. 19), mas também de
solidão que adveio da conjugação
de várias circunstâncias: uma mãe
ausente e desconhecida, um pai
distante e Silêncio, uma estranha
personagem que o acompanha para
todo o lado sem nunca proferir
qualquer palavra. O seu mundo é
ainda preenchido pelo sentimento
de não pertença que experiência
nessa ilha de desterrados. A dupla
condição que carrega, de filho do
chefe de posto e mestiço, relega-o
para um espaço excêntrico, porque
fora da comunidade, reservado aos
estrangeiros, por isso constata já
no final do entrecho: “Eu era um
malae, um estrangeiro” (p. 242).

“

Aí começa a viagem
entre culturas e
sobretudo entre línguas,
consubstanciada no
movimento físico e
intelectual, que a leitura
do texto e a consulta do
glossário implica

Nesta citação surge ainda
representada uma outra viagem,
aquela para a qual o leitor é desafiado e que ocorre quando se cruza
com uma palavra numa língua
desconhecida, cujo significado
apenas lhe é revelado no glossário.
Aí começa a viagem entre culturas e sobretudo entre línguas,
consubstanciada no movimento
físico e intelectual, que a leitura
do texto e a consulta do glossário
implica. O saltar de páginas, do
corpo do texto para o glossário e
novamente para o texto narrativo, surge como a representação
da viagem entre sentidos, entre
culturas, mas também do vaguear
incessante intrínseco à condição
de “eu” pós-colonial, aquele que
vive num espaço híbrido feito do cruzamento e imbricação
de culturas. Por outro lado, ao
transportar o texto para fora dos
seus limites, o autor desafia-nos
para uma leitura reflexiva, pondo
em evidência a tensão dialógica
entre línguas e culturas a que a
efabulação dá corpo. O sentido de
humor que caracteriza a escrita do

autor está aqui também presente,
já que, não raras vezes, verificamos que partimos em busca de um
conhecimento que já tínhamos,
ao constatarmos que ao lado do
vocábulo em português está o seu
equivalente em tétum, ambos
inseridos no discurso efabulativos, numa prática de tradução que
assume contornos de repetição.
Percorre todo o texto um
sentido de recorrência que se
manifesta ainda no modo peculiar
de construção da diegese, constituindo-se a repetição, em modo
de litania, como um dos procedimentos primordiais sobre o qual
a narrativa toma forma. O caso
paradigmático é a pergunta que dá
título ao romance, no entanto, outras frases há que ressoam dentro
de uma mesma unidade capitular.
Estas repetições em eco, marcas da
presença do código oral no texto
escrito, desempenham a função
de fios condutores do entrecho,
apontando caminhos de leitura,
indicando dominantes significantes a partir das quais se desenha
um quadro interpretativo que se
constrói em torno da tristeza de
Ernesto expressa no seu olhar (2º
dia), a mestiçagem cultural (3º
dia), a revelação de novas informações sobre o seu pai (4º dia) e
a incerteza que o futuro reserva,
expressa na afirmação “Não sei o
que me espera!” que ecoa na mente
de Ernesto no momento em que
regressa a Ataúro (18º dia).
Se “o regresso ao passado é
uma grande aventura” (p. 55), e a
prová-lo está o relato que acompanhamos ao longo dos 18 dias da
sua narração pela voz de Ernesto,
que vai desfiando memórias e
recordações, o presente traz
consigo incertezas e hesitações
relatadas nos dois últimos dias.
Confrontado com o seu passado
e as decisões que então tomou,
Ernesto conquista o seu “direito de cidadão do novo país” (p.
247), adquire uma nova condição:
“Deixei de ser malae ou estrangeiro na minha própria terra” (p.
247), mas sobretudo é-lhe dado
o acesso ao conhecimento que
lhe permitirá sair do “limbo de
silêncio” (p. 133) em que esteve
mergulhada parte da sua existência. No último dia, tomando a palavra, assumindo esse poder que
lhe é intrínseco, aquela que esteve
sempre ausente torna-se presente. Ernesto reencontra a mãe e o
seu passado e recebe aquilo que
finalmente lhe foi dado e que lhe
pertencia, a resolução do enigma
da criação do seu mundo. J
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Nova edição de Alberto Caeiro
O maior raciocionador dos heterónimos
Uma nova edição do heterónimo de Fernando Pessoa, Vida e Obras de Alberto Caeiro, organizada por Teresa Rita Lopes,
é agora lançada no nosso país. A sessão de apresentação, ontem, terça-feira, 4, na Casa Fernando Pessoa, esteve a cargo
de Eugénio Lisboa, com leitura e interpretação de poemas por Afonso Dias; e, antes do debate aberto ao público, uma
comunicação da muita destacada, com importante obra, investigadora pessoana, um texto inédito que aqui publicamos
Teresa riTa Lopes
A poesia de Caeiro pode ser contemplada de muitos níveis, e agrada sempre, mesmo aos que veem nele o pastor
de samarra e cândidos olhos azuis. Mas,
para aumentar a nosso compreensão e
fruição da obra, convém lembrar que
esse romance-drama tem mais que se
lhe diga – de que vou tentar dizer alguma coisa mais, complementando o que
já disse no prefácio deste livro.

1

Apeteceu-me ler, a (des)propósito,
a Hora do Diabo, conto filosófico que
dei a conhecer há mais de vinte anos,
em que Lúcifer se proclama “peregrino
do mistério e do conhecimento”. Isso
são, afinal, os heterónimos, e todas
as personagens criadas por Pessoa no
amplo romance-drama que é a obra
pessoana. Todas nos conduzem pela
mão através dos seus ínvios caminhos –
como o Diabo deste conto.

2

Sempre me intrigou uma nota de
Pessoa em que insere a obra Poemas
completos de A. Caeiro numa ampla
ficção intitulada Ficções do Interlúdio,
constituída, não pela obra de todos os
heterónimos, como faz noutros projectos com este título de conjunto, mas
por três textos: a novela O Banqueiro
Anarquista, um conto que não chegou
a existir, Manuscrito de um Sibarita,
e os poemas de Caeiro. Uma frase,
acrescentada no fim, dá-nos conta da
natureza sofística do conjunto: ”Somos

todos sofistas” (Pessoa por conhecer,
Ed. Estampa, 1990, II, p.388). Dá
para entender que serão os três textos
produto do “recortador de paradoxos”
que Pessoa assumiu ser. E que a obra de
Caeiro tem, de facto, o alcance filosófico
que o falso pastor lhe nega quando recusa ser não só filósofo como até poeta:
“Eu nem sequer sou poeta: vejo.” Mas
é isso que ele é: um filósofo à grega,
pensando em verso (Pessoa dixit). Não
hesito em afirmar que Caeiro é o maior
raciocinador de todos os heterónimos.apesar de dizer que “pensar incomoda
como andar à chuva” e como ter um pé
dormente.

3

Sabe-se que Caeiro é a figura principal da “Religião Nova – Metafísica
Velha”, o Novo Paganismo, que Pessoa
quis lançar, para curar as almas da
doença do Cristismo, Vou ousar acrescentar que Caeiro tentou matar dois
coelhos com a mesma cajadada (os seus
versos): as teses do filósofo idealista
Kant, e as da Igreja Católica, suas afins..
Tanto as suas “contra-teses” teses
como as do teórico do Neopaganismo,
António Mora, são – segundo Pessoa
– “Contra-teses” da Crítica da Razão
Pura; de Kant.
Caeiro é, afinal, um Cristo ao contrário, solar, com os pés na terra, como
esse “menino Jesus verdadeiro” de que
nos fala no VIIIº poema do Guardador
de Rebanhos, que levanta as saias às
raparigas. É um “materialista espontâneo”, como se autodefine, numa
entrevista, em apêndice.

Ao Cristo chagado dos crististas opõe
Pessoa o deus solar que Caeiro é feito
ser - esta a “metafísica recreativa” para
as elites. Para o povo, que, acha Pessoa,
não prescinde de religião a sério, tentou
ressuscitar outro mito, o de D.Sebastião,
o único mito vivo no imaginário português.

6

Fernando Pessoa

E é assim que o vemos exaltar, num
poema, luciferinamente, a matéria!
“Passar a limpo a matéria…( Vida e Obra
de Alberto Caeiro, S.Paulo, Global, 2017,
p.103). Afinal, Caeiro identifica-se com
Lúcifer, o espírito que nega – o Diabo
diz-se, no referido conto, “o espírito
que contraria.” De facto, os versos de
Caeiro são, sobretudo, negações - dos
princípios que nos regem da civilização
cristista.

4

Apresentei no meu primeiro livro
pessoano, Fernando Pessoa et le
drame symboliste (Paris, Ed. de la
Différence, pp. 271-273), um filósofo
dito neopagão, astrólogo, Raphael
Baldaya, que empreendeu escrever

Armar o palco do romance-drama
Vida e obras de Alberto Caeiro é o 2º volume – ou 3º, já que o 1º eram dois, os Livro(s) do
Desassossego, de uma série de sete que Teresa
Rita Lopes está a fazer para a Global, de S. Paulo,
chancela que englobou a Nova Aguilar, editora
daquele “livrinho-bíblia de muita gente, Obra
Poética, organizado em 1960 pela Maria Aliete
Galhós”, como faz questão de sublinhar. A
pessoana manteve o título Vida e Obras, dado pelo
poeta, e em prefácio e posfácio, publica mini-ensaios, acrescentando “elementos da vida e obras
“fornecidos pelo próprio” nas tais narrativas
e notas que deixou pela obra toda”. “Também
mantenho a estrutura que Pessoa encarou dar
a cada uma das suas obras, a que os anteriores
editores não têm atendido”, adianta ao JL.
Teresa Rita Lopes já concluiu, entretanto, um
novo volume da série pessoana para a editora

brasileira, em que vai publicar poesia e prosa, Vida
e Obras de Ricardo Reis. Neste volume, irá revelar 13
inéditos, mas, garante, “isso é o que menos interessa. O que conta é a fixação do texto, expurgado
das abusivas deturpações de que tem sido objeto. E
a sua organização, a que Pessoa encarou dar-lhe”.
Em rodapé, acrescenta, dá “notícia das inovações”.
Profª catedrática jubilada da Universidade
Nova de Lisboa, Teresa Rita Lopes dirigiu uma
equipa de investigadores que, a partir dos anos
80, fizeram a “circum-navegação” da obra do
poeta, desvendando a sua prodigiosa arca e
coordenando a publicação das obras completas.
Mas o seu interesse pelo poeta e seus heterónimos
vinha de antes. “Comecei a dedicar-me ao estudo
de Pessoa depois de por ele me ter apaixonado...
Fui para o exílio com 26 anos e agarrei-me a esse
estudo para continuar a sentir-me ser quem

um Tratado da Negação, em que se
autoproclama um pagão rebelde, anti-espiritualista, em luta contra todo e
qualquer misticismo: “Há dois princípios em luta: o princípio de Afirmação,
de Espiritualidade, de Misticismo, que
é o Cristão (para nós actualmente),
e há o de Negação, de Materialidade,
de Clareza, que é o Pagão. Lúcifer – o
portador da Luz - é o símbolo nominal
do Espírito que Nega. É isso mesmo:
Baldaya é um primo-irmão de Caeiro e
de Lúcifer!

5

E permito-me ainda acrescentar
algo que nunca foi dito, que eu saiba
: a cruzada pelo Novo Paganismo leva
água ao moínho do Sebastianismo.

era. Pedi a um mestre da Sorbonne conhecido
pelas suas ideias culturalmente rebeldes, René
Étiemble, para ser meu diretor. Nada sabia de
Pessoa (nessa altura, final dos anos 60, não era
ainda célebre em França), mas disse-me 'Je
vous fais confiance'”, recorda. “Só dispunha das
edições da Ática, incompletíssimas e crivadas de
erros. O que então decidi querer fazer é o mesmo
que agora quero e faço: aceitar a perspetiva da
obra que o próprio Pessoa sempre propôs mas que
então - e mesmo hoje - ninguém leva consequentemente a sério: a de poeta dramático”.
Essa ideia é o esteio da sua investigação.
“Pessoa fartou-se de dizer que a sua obra era um
'drama-em-gente': cada uma dessas personagens
é um drama, e, todos juntos, outro drama - disse
ele. Eu acrescento: um romance também. E
comecei a chamar-lhe romance-drama - não só à
obra de cada um como à obra total, em que todas
as personagens atuantes (que por aí andam a
confundir com pseudónimos de ocasião) reagem

As "Notas para a Recordação do
meu mestre Caeiro", escritas já nos
anos trinta, mostram como o romance-drama do Neopaganismo continuava
a ocupar o pensamento de Pessoa. Por
isso é que, além dos heterónimos, aí
dá lugar e voz ao seu teórico, António
Mora. A entre-acção (como Pessoa lhe
chama) dele com os três outros é aí bem
definida: Caeiro é um criador de uma
nova religião mas tem uma característica única: não põe os seus discípulos a
pensar como ele, cada um pensa pela
sua própria cabeça: a iniciação que
sofrem é a de ficar cada um igual a si
próprio.

7

Só mais uma reflexão que não fiz
no livro: mais do que um exercício
lúdico, “uma metafísica recreativa”,
o Neopaganismo corresponde a algo
vital em Pessoa: o cumprimento do
“mandato subjectivo” de que sempre
se sentiu investido de “criador de civilização”. Em 1916, admite (em poemas
que publiquei (Pessoa por Conhecer, II,
pp.82-83) ser reencarnação de Juliano
o Apóstata, que exclama, nesse poema:
“Eu, Julião o Apóstata, mandei / Os
templos dos meus Deuses reerguer.”J

umas às outras, mesmo que o não digam”, explica. “Toda a obra é um enorme drama virtual, com
uma componente narrativa, que é preciso 'pescar'
na obra pessoana (a prosa, em grande parte inédita, é bem mais do dobro da poesia)”.
Ainda em Paris, publicou dois livros: F.P. et le
théâtre symboliste, e uma encenação do romance-drama (“uma das centenas possíveis”): F. P.
et le Théâtre de l’Être. Já em Portugal, em 1990,
continuou o seu estudo e levantamento, tendo
publicado dois volumes de Pessoa por Conhecer,
entre muitas obras e ensaios. Dezenas de escritos,
publicados em revistas e volumes coletivos, que
pensa um dia juntar num livro, a seguir à série da
Global. Mas esse livro e a sua obra – é autora de
poesia e teatro – ficam sempre adiados, porque
a obra de Pessoa está em primeiro lugar. Até
porque, garante, “impus-me duas tarefas, antes
de abalar desta dimensão: passar a limpo o texto
pessoano (poesia e ficção, não terei tempo para
tudo...) e armar o palco do romance-drama”.
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Jorge Carlos Fonseca
O (não?) romance do Presidente
Intitula-se O Albergue Espanhol e vai ser lançado no Festival da Ilha do Sal, no próximo fim de
semana. O autor é poeta e tem uma larga obra sobretudo na área jurídica, estreando-se agora
na ficção com o que é apresentado como um “romance”, que no entanto ele, como diz ao JL,
considera “um poema... que não quis ser romance”. Ele, o autor, que é nada mais nada menos
que, desde 2011, o Presidente da República de Cabo Verde
Foi eleito em 2011 Chefe de
Estado do seu país, país irmão
de Portugal, Cabo Verde. E
reeleito em 2016, logo à primeira
volta, com a impressionante
percentagem 74% dos votos.
Natural do Mindelo, 66 anos,
licenciado pela Faculdade de
Direito da Universidade de
Lisboa, de que foi assistente nas
áreas do Penal e do Processo
Civil, Jorge Carlos Fonseca
tem um largo percurso e uma
assinalável obra como jurista,
sobretudo nesses domínios e no
do Direito Constitucional. Foi do
PAIGC, o partido que liderou a
luta pela independência, ainda
antes dela - mas do mesmo
saiu, sendo um dos fundadores do MpD (Movimento para a
Democracia) e primeiro-ministro dos Negócios Estrangeiros
da chamada 2.ª República. Poeta
com livros publicados, ensaísta e cronista, em fevereiro de
2016, por exemplo, participou e
falou, como tal, no Encontro de
Escritores de Língua Portuguesa
organizado pela UCCLA e pela
Câmara da Praia, nesta cidade,
capital cabo-verdiana.
Agora, irá ser lançado o seu
romance de estreia, O Albergue
Espanhol, no 1º Festival da Ilha
do Sal, que decorre a partir de
amanhã, 6, e até domingo, 9, com

“

Vivi quase sempre
nesse dilema: fazer
política ou fazer
literatura. Acabei por
fazer mais política, mas
o poeta esteve presente,
amiúde na discrição ou
na penumbra

Jorge Carlos Fonseca falando na ONU O seu primeiro romance será lançado no
Festival Literário do Sal

Ser poeta, escritor,
ajuda no ofício
político do Chefe de
Estado. Torna-o mais
imaginativo, mais
criativo, seja no plano
das ideias, seja no
discursivo

a participação de cerca de meia
centena de escritores e tendo
como curador José Luís Peixoto,
que dele nos falou na última
edição do JL. O livro de orge
Carlos Fonseca, com a chancela
da Rosa de Porcelana, segundo
Filinto Elísio, responsável por

A literatura para
ser autêntica tem de
ser livre, despida de
qualquer programação
social, política,
ideológica, ética

Pré-publicação
“Querido General, hoje as nossas crianças
também bebem leite de soja”/ “A simples palavra
liberdade é tudo o que me exalta ainda. Julgo-a
apta para alimentar indefinidamente o velho
fanatismo humano”
Afinal, o romance quer ser romance,
não uma pequena ilha,
catita que seja,
mas, sim, um território longo e farto, de
incontáveis mas seguras margens.
Dele não se diga
– espera-se –
que
prometeu nabiu na mar e ê dam lantcha
incadjádu.
O romancista, diga-se o que disser dele – evita

esta editora, reflete uma grande
liberdade linguística e o cruzamento de estilos, "marca uma
escrita surrealista, inédita nos
países africanos de expressão
portuguesa". Entrevistamos o escritor Presidente e 'antecipamos' o
início da obra

que o romance escreva “manda a justiça referir
que…”–, é e sempre foi homem de liberdade.
Teve sempre uma espécie de ódio a açaimes
e cabrestos. Molestado pela sua devoção à
liberdade, ficou para sempre com cicatrizes no
corpo e na alma. Dele se diz que o seu profundo
ser reagia energicamente, compulsivamente,
perante qualquer gesto ou sintoma de castração
da liberdade, imaginando lubiankas, bérias, as
nossas tchekas, os tarrafais e flossenbürgs, os
tanques impiedosos de Tiananmen e de Praha,
Auschwitz, os nossos gulags, as datchas e o
microbetão, o apoloh, Jan Palach e o decálogo da
não cooperação (não sei, não conheço, não direi,
não tenho, não sei fazer, não darei, não posso,
não irei, não ensinarei, não farei!), “o grande
camarada vê mais longe que todos os políticos
burgueses juntos” e “pensa por todos nós” (“A
vida melhorou, camaradas, a vida é mais alegre!
Brindemos pela vida e pelo socialismo!”); o
mais fundo do seu ser vibrava com a memória
da “operação Utka”, a “roupa socialista”, o

pacto Molotov-Ribbentrop, este espantoso dito
humorístico: “foi difícil construir o metro, mas
não foi difícil cortar a fita”, a operação às cordas
vocais de porcos urbanos, a invocação do “medo
necessário”, a Ideia Songun e aqueles que não
se detêm nem perante a história “para poder
gerar a nova História”. Ao fundo, ouvia os ecos
alucinados de Guantánamo e risadas sobre o hole
in one da “estrela brilhante do monte Paektu” .
Ele seria deveras um ser obsessivo, um louco
pela liberdade e contra a tirania. Lembrava-se
amiúde tanto de “os burgueses utilizam muito
bem o medo e nós tivemos de o aprender e de
exercitá-lo…”, quanto de Boukarine perante
Vichinsky: “Ajoelhado diante do Partido e do país,
aguardo o vosso veredicto”. Ou desta coisa mais
prosaica: “Agarra o mundo pelos colhões e põe-no
de joelhos”. Ou, ainda, do pasmo, do orgulho
supremo do militante fiel e serviçal a se interrogar:
“eu, simples, anónimo e humilde servidor da
causa, também conto nas infinitas e elevadíssimas
preocupações do Grande Camarada?!”.

Jornal de Letras: Neste
romance de estreia parece não
ter despido a pele do poeta.
Como é que em O Albergue
Espanhol poesia e prosa
caminham juntas?
Jorge Carlos Fonseca: De uma
perspetiva formal, tem razão.
Poesia e prosa estariam juntas,
arbitrariamente juntas, diria.
Em todo o caso, trata-se de um…
"albergue", albergue literário.
Os poemas terão sido "tomados",
os nossos e os de outrem. Mas
creio estar com Arménio Vieira,
quando diz tratar-se aqui de
um poema longo ou um poema
que não quis ser romance. Há
também quem possa ver nele
um romance irónico… Em O
Albergue Espanhol, não vislumbramos estórias, apenas um ou
outro início ou pedaço de estória
(a senhora e a criança em São
Francisco, a entrada em cena
de Maria, por exemplo), meros
pretextos para que surja, afinal,
um poema que… não quis ser
romance por nada deste mundo.
No livro parece existir também
uma recorrente reflexão sobre
a própria escrita. Como poeta
interessa-lhe particularmente
o trabalho sobre as palavras
e sobre a própria linguagem,
mesmo quando escreve um
romance?
Mesmo quando escrevi este
"romance"... Porque, como antes disse, a ser romance é nele
fundamental o trabalho sobre
as palavras, sobre a escrita, sobre a 'poesia da gramática' para
poder chegar a uma 'gramática
da poesia', no sentido de Roman
Jakobson. Para mim, desde
que comecei a escrever, esta é
uma noção forte e permanente:
a literatura para ser autêntica
tem de ser livre, despida de
qualquer programação social,
política, ideológica, ética. Não
pode haver lugar à pergunta:
qual é a mensagem? Para mim,
ser poeta importa retirar do ato
de escrever toda a finalidade
prática direta, seja ela política,
social, ética ou outra.
Qual foi a sua principal
preocupação e/ou dificuldade
ao passar da poesia para a
prosa?
Partindo dos pressupostos que
menciono, a única preocupação terá sido a de uma maior
vigilância da escrita, a de um
mais alargado rigor no controlo
silábico, fonético, musical e,
sobremaneira, do resultado
estético. São mais de 300 mil
caracteres, o que implica um
trabalho imaginativo mais
cuidado e vasto.
Sente-se mais como um
político-escritor ou como um
escritor que é político?
Vivi quase sempre num tal
dilema: fazer política ou fazer
poesia, fazer literatura. Acabei
por fazer mais política, segu-
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ramente, mas o poeta esteve
presente, amiúde na discrição
ou na penumbra. Por isso, uso
o político muitas vezes como
matéria de base poética; por
isso, quantas vezes, no exercício da função política, entro em
derivas literárias…Uma pessoa
amiga e amante das coisas da
escrita e da literatura uma vez
disse que a minha escrita do
direito e dos jornais "…é sempre
um discurso de rigor amável,
luminoso e otimista". Na maior
parte das vezes, creio conseguir
separar as duas coisas; ser um
político e estadista racional,
bem que muito de afetos no
contacto com as pessoas; ser
um poeta que, há para aí 48
anos, tomou para si esta divisa
"Querida imaginação, o que eu
amo em ti acima de tudo é que
não perdoas".
Como é que a poesia pode
ajudar a política e, mais
concretamente, o difícil e
meritório cargo de Presidente
da República de Cabo Verde?
O estatuto de escritor/criador
permite uma ampla liberdade
de que um PR não desfruta. É
um convívio por vezes nada
fácil. No meu caso, sempre
ou quase sempre lidei com as
duas paixões (tenho mais duas:
o crime – isto é, o fenómeno
criminal, o seu estudo, fui
durante muitos anos professor e investigador de direito
penal em Portugal, em Macau,
em Freiburg im Br. e em Cabo
Verde – e o futebol). Faço por
que os leitores entendam que o
Presidente não escreve poesia,
mas apenas discursos políticos,
manifestos políticos, intervenções sociais e afins. Bem que o
faça pontuando, quase sempre,
tais intervenções com referências culturais e/ou literárias.
Ser poeta, escritor, ajuda, pois,
de alguma forma, no ofício
político do Chefe de Estado.
Torna-o mais imaginativo,
mais criativo, seja no plano
das ideias, seja no discursivo.
Areja-lhe, numa medida adequada, a racionalidade.
É frequente usar excertos
poéticos em discursos e outras
intervenções políticas, mesmo
em ocasiões muito solenes como a
comemoração da independência
nacional ou da democracia. Mas
nem sempre o leitor, o cidadão,
mesmo o crítico aceita ou percebe
a diferença dos dois estatutos. Por
vezes, há a tentação de os misturar intencionalmente, fazendo…
política. Daí que, mesmo inconscientemente, possa haver alguma
preocupação de contenção,
autocensura, evitando-se, sobremaneira, o que possa aparentar
ser excesso político, moral… Mas é
evidente que nenhum Presidente
escreve O Albergue Espanhol ou
Porcos em Delírio. Pode fazê-lo
o cidadão-escritor que exerce a
função presidencial, transitoriamente. J
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PALAVRA DE POESIA

António Carlos Cortez

Nova poesia do Brasil
Pós-tudo-enfim-por-vir
Depois da publicação de Naquela
Língua, com chancela da Elsinore,
a Cotovia publica, passados poucos
meses, uma outra coletânes do que de
mais recente, na poesia, se escreve no
Brasil: É agora como nunca - Antologia
incompleta da poesia contemporânea
brasileira, com orgenização e apresentação de Adriana Calcanhoto. Alguns
poetas aqui reunidos comparecem naquela 'reunião' e outros têm já algum
reconhecimento crítico, participando
em revistas e publicando em editoras
que, no eixo Rio/São-Paulo/Brasília,
têm presença no mercado. Publicarse agora esta nova coletânea é sinal
de que há uma atenção quanto ao que
do outro lado de lá se faz. E talvez
não seja secundário registar certas
semelhanças de discurso e de intenção
entre várias vozes portuguesas e brasileiras, porque tal significa que nesse
mercado dos leitores de poesia, em
particular aqueles que a leem e têm
entre os 20 e os 30 anos, há um padrão
de preocupações, ou se quisermos
de formas de estar perante o poético,
que formam um gosto, uma estética,
uma linhagem. Julgo ser necessário
cartografar esse gosto, determiná-lo, tanto quanto possível, à luz de
mudanças sociais que vão ocorrendo
a nível global e que, em Portugal e no
Brasil, assumem especificidades de
facto. Nas oscilações próprias de algo
tão indistinto quanto o gosto (que
se deve discutir, diga-se), a lição de
Gillos Dorfles permanece atual: cada
época tem o se gosto, mas o gosto, se
é reflexo da época, constrói a própria
época e nela participa.
Alterações políticas recentes (no
Brasil a rutura com as políticas de
Lula-Dilma e a passagem para um
governo não legitimado pelo voto e
com tintas de autoritarismo, como
é o caso do de Temer); a sensação de
que o esfacelamento social é sinal de
esfacelamento da própria ideia de
poesia nobre ou nobilitante, cada vez
mais arreigada à ideia de que tudo, no
hodierno mundo estilhaçado, é relativo; a escolha por um dizer imediato,
instantâneo, contemporâneo porque
tudo se resume a um estar aqui sem
grandes preocupações metafísicas,
o corpo, o sexo, o desencontro, os
cafés, as compilações de poesia que se
leem e deitam fora, o poema/história, escrito para ser lido entre ironia,
sarcasmo, autopunição ou pedrada
atirada à cara de quem ouve, isso tudo
se inscreve numa postura que é pós-moderna, decetiva. Essa a linhagem
destes autores.

Bruna Beber

Domingos Guimaraens

Gregorio Duvivier

Marília Garcia

“

Mais alegórica do
que metafórica, mais
auto-depreciativa
que celebratória, esta
poesia coloca na mesa o
funcionamento do texto

Tal está a par da derrisão das
últimas crenças neoclássicas (Estado,
Deus?) que pudéssemos vislumbrar.
E o poeta, vivendo no grande Titanic
que é o planeta, pode escrever, como
Josoaldo Rêgo, que temos os dias
contados, mesmo que haja quem
sonhe, a ler Machado, “a liberdade
das coisas calma” (Sylvio Braga). Ao
lermos Alice Sant’Ana, Marília Garcia,
Angélica Freitas ou Fabiano Calixto,
Thiago E, e ainda Victor Heringer, as
mais originais vozes poéticas, com
Bruna Beber e Domingos Guimaraens,
mergulhamos num universo de
linguagem marcadamente sanguíneo,
feito de naufrágios quotidianos.
Um poema de Guimaraens isso
mesmo destaca: “na hemorragia em
fúria das ondas/ estes gigantes de sal
e lágrima/ que se elevam da planície
espelhada/ como navios suicidas//
no desfalecer da espuma em sangue
e luz/ nas tensões de fluorescências

inconcebidas/ na potência do rugir
desta concha terra/ na visão destes
fluidos deslizantes// no estrondo do
explodir dos corais/ no desespero dos
braços marinhos/ em se agarrarem à
última réstia de areia/ me encontro
aqui/ náufrago na terra” (p.110). Por
isso, como escrevem Leandro Durazzo
e Bianca Lafroy, a vida da poesia
vive de uma pergunta permanente:
até onde é possível dizer a dor com
palavras que não são objetos reais,
concretos que possam albergar, ir
contra, destruir ou reconstruir o real
absurdo?
Mais alegórica do que metafórica,
mais auto-depreciativa que celebratória, esta poesia coloca na mesa o
funcionamento do texto: Bruna Beber
questiona a crise da representação,
declarando, consciente, que “todas as
leituras de poesia/ são equivocadas”.
Partindo de cenas do dia-a-dia, Bruna
cultiva o poema como resistência ao
tédio, o mesmo sucedendo com Bruno
Molinero que faz do poema a reportagem efabulada de uma realidade queimada. A linguagem pode sobressaltar
esse tédio, jogando-se contra o real a
ambiguidade que o desmonta (“se o
leite por acaso caísse/ da sua mão no
chão da secção de laticínios/ bastava
eu perguntar seu nome e fazer/
alguma piada envolvendo a expressão
horar/ pelo leite derramado” (p.27)),
lê-se em Gregorio Duvivier.
Electrocardiogramas, estes
poemas também se pretendem

jogados contra a literatura (Ismar
Neto), contra o fácil que a poesia pode
conter (“fazer poemas como edifícios/
por onde ninguém suba”, diz Leo
Gonçalves), às vezes com imagens e
jogos de significante que bloqueiam o
literal e o suspendem. Neste particular vale a pena ver o exercício de
Thomaz Ramalho que escreve sobre o
acordo ortográfico, esse “desacordo
fonético”, e faz do texto o espaço de
reinvenção gráfica, semântica, invetivando essa “poesia-concreta-piada”.
Paródia, brincadeira, o registo é, não
raro, familiar, corrente, jogo inconsequente (Corsaletti e a figuração
do poeta, visto por um outro como
equívoco coveiro, avatar de uma qualquer imagem vinda do oitocentismo),
fraseado simples, sem grandiloquências, apontamento fotográfico (Omar
Salomão: “Brincadeira no ombro/ sem
camisa/ coberto de poeira/ devagar/
desce a ladeira” (p.105)).
O que significa, então, escrever
um poema bem contemporâneo? Não
ler Barthes nem os clássicos e preferir
a inação de um poema que se basta
na sua forma de linguagem. Daí o
lado performativo surpreendente na
prática textual desta geração nova.
Temos textos breves (Ramon Nunes
Mello), poemas que herdam qualquer
coisa do futurismo-dadaismo (Marília
Garcia) também porque praticam o
verso longo, o poema-prosa (as lições
de Baudelaire e de Aloysios Bertrand
continuam em voga no que tange à
escrita da prosa em forma de poema,
ou vice-versa?). Mas resta saber se
o poema feito prosa não é essa pausa
que encaminha as palavras para esse
silêncio que a poesia persegue (Flávio
Morgado isso mesmo questiona).
Carina Castro e Donny Correia (poeta
a seguir com muita a atenção, pelo
fundo erótico-lírico e certa construção imaginística), Catarina Lins,
Christovam Chevalier, Laura Liuzzi,
eis outros a ter em conta. Como
escreve Adriana Calcanhoto na breve
apresentação este livro mostra bem a
lógica do poético como “provocação
no pós-tudo-enfim-por-vir”.J

› Organização
e apresentação
de Adriana
Calcanhoto,
É AGORA
COMO
NUNCA,
Cotovia, 144 pp., 17
euros
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OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

Nuno Gomes Garcia
Uma distopia policial

N

uno
Gomes
Garcia,
finalista
do Prémio
Leya 2015
com um
romance
histórico dotado de grande poder de
fabulação, O Dia em que o Sol se
Apagou, regressa com O Homem
Domesticado, uma das raras distopias escritas por autor português. Deve recordar-se que, no
campo deste género literário, a
bitola encontra-se altíssima desde
que foi publicado, em 2012, Piano
para Cavalos Altos, de Sandro
William Junqueira. O Homem
Domesticado é muito diferente
deste, pois explora o mesmo tema
(um futuro regido por um Estado
totalitário) mas desenvolve-se
num outro sentido: o sentido do
labirinto de complexos sentimentais (amores proibidos…) e do tradicional esquema da intriga policial, que a uns leitores agradarão,

a outros não, habituados a uma
visão mais pura, mais filosófica,
do tema das utopias/distopias. É
uma evidente opção – totalmente
legítima e incriticável – do autor.
O Homem Domesticado narra
a história de Francine Bonne,
elemento de uma sociedade
futura, cujo Estado, instaurado por Marine (et pour cause…),
a primeira mulher a ser eleita
Cidadã-Presidente aquando do
Grande Flagelo, que alterou radicalmente a França: uma “peste
que apareceu e levou sumiço,
mas que durante mais de um ano
quase exterminou o antigo macho
que dominava o mundo” (p. 62).
Espécie de justiça cósmica, o
extermínio do Homem teve como
consequência civilizacional a
emergência do poder da Mulher,
que abandona a gravidez natural e
se reproduz em laboratórios através de úteros artificiais, levando
à total proibição da “fornicação”
entre homem e mulher. O Amor
é palavra que não existe, não tem
sentido social. A moral dominan-

te, digamos assim, é totalmente
anti-masculina e, portanto,
anti-civilização ocidental atual,
tendo como exclusiva função
social a domesticação do “macho” (cf. título do romance). Os
maridos, todos loiros, todos de
olhos azuis, todos de estatura inferior ao elemento feminino, são
escolhidos pelas mulheres num
departamento do Estado e servem
de seus criados no dia-a-dia, para
além de doarem ao laboratório
oficial a sua “semente” de modo
que cada mulher cumpra a obrigação de ter duas filhas, geneticamente manipuladas; os homens
não podem ser vistos por outras
mulheres e, por isso, usam um
traje denominado “cache-tout”
(“esconde tudo”, p. 25), espécie de
burka islamita.
Pierre tem uma semente
“débil” e sua mulher, Francine,
requer ao Estado um segundo
marido, escolhendo Jean, que,
diferente dos restantes franceses, é alto, moreno e possui olhos
castanhos. O triângulo amoroso

está estabelecido, ao qual, como
elemento diegético, acresce a ostentação e a opulência da família
vizinha, a de Emma Rochette
(dona de um restaurante, proprietária de carros alemães…), cujo
marido, Antoine, diferente dos
restantes, nunca é castigado pela
sua esposa e vive em plena ilusão
de felicidade, como que encarcerado numa gaiola dourada, sendo
feliz sem nunca ter pensado porque era feliz. Quando, espicaçado
por Pierre, se interroga sobre a
razão da sua felicidade… Enfim,
deixamos ao leitor o prazer de seguir os conflitos de aproximações
e rivalidades entre as famílias
Bonne e Rochette.
Jean constitui o elemento
central do romance. Ele não foi
concebido num útero artificial,
é um dos poucos homens vivos
de geração vivípara e, portanto,
possui as qualidades tradicionais
da masculinidade, incluindo o
desejo de fornicar, o que fará
com Francine, avivando nesta os
desejos femininos adormecidos.
O triângulo amoroso dos Bonne
não se desenvolve literariamente

“

O Homem
Domesticado explora
o tema de um futuro
regido por um
Estado totalitário e
desenvolve-se no
sentido do labirinto
de complexos
sentimentais e da
intriga policial

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

Autoria
Numa cultura obcecada com
quem é quem e fez o quê quando,
as questões de autoria são prementes, sobretudo quando se trata de
algo visto como positivo. Em arte
esse reconhecimento parece óbvio
e necessário, fora exceções como
Banksy, e deixando de lado criações coletivas. Pelo menos até nos
lembrarmos que muitos trabalhos
clássicos (da arquitetura, à poesia
e textos místico-religiosos) são
coletivos, com uma ligação a nomes (a existir) muitas vezes ténue,
feita para nos “proteger” de ter de
considerar obras fundadoras como
anónimas, órfãs de autor. As histórias entrelaçadas que compõem

“Nagual” (Quarto de Jade) jogam
com esta ideia.
“Nagual” inspira-se nas pinturas murais de Teotihuacan, a
grande cidade-estado multiétnica
do México pré-colombiano, que
teve grande pujança em meados do
primeiro milénio, entrando posteriormente em declínio. Anterior
à dominância dos Astecas, que lhe
deram o nome pelo qual é conhecida hoje, era considerada por eles
como o berço dos deuses, as suas
imponentes pirâmides abandonadas uma fonte de mistérios já
nessa altura. Utilizando um preto e
branco de contraste vibrante e com
poucas zonas de sombra (dadas
pelo texto), nas seis narrativas que
compõem “Nagual” assistimos
aos vários passos da criação de
um mundo, até desembocar nas
criaturas que o tentam interpretar,
com lendas e gravuras. Usando
uma mescla hipnótica de formas

› Argumento e
desenhos de Diniz
Conefrey.
NAGUAL.
Quarto de Jade. 136 pp.,
21 Euros.

geométricas e representações
estilizadas de elementos mitológicos (serpentes emplumadas,
jaguares, aves, árvores, coiotes,

humanos) diretamente inspiradas
na arte pré-colombianas, glosa-se o nascimento de céu, estrelas,
montanhas, rios, canções, violên-

J

de um modo tradicional, já que
Pierre é, por educação de todos
os “machos” da Nova República
Francesa, sexualmente inativo,
desconhece o que significa sexo.
Assim, Jean, sexualmente potente
por condição natural (é, na verdade, o único francês biologicamente puro, digamos assim) não
só desperta o desejo em Francine
como, bivalente, fornica com
Pierre, carregando Francine de
ciúmes.
Sob as instituições exclusivamente femininas, de natureza
ditatorial, vincadamente opressivas, tendentes a unificar a França
debaixo de uma visão moral e
civilizacional fundada na mulher
(numa falsa ideia de mulher),
minimizando, reprimindo e
diabolizando o elemento masculino, lutam clandestinamente as
“Emancipadoras”, mulheres que
não aceitam a nova ordem social
despótica, uma delas (Ève) com
papel importante na ajuda a Jean.
Um incêndio em Andrésy,
vilória onde todos vivem e
espaço central do romance, e
um ataque violento de Francine
a Pierre, motivado por ciúmes, fazem avançar a ação de
O Homem Domesticado até ao
final, orientada, agora, segundo
o modelo clássico do romance
policial. Francine desaparece,
mais tarde é encontrada morta, Jean desaparece também e é
acusado (porque é homem) de
ser o assassino de sua mulher.
Desenvolve-se uma propaganda
intensa de condenação de Jean
pelos órgãos estaduais, na qual
tem papel preponderante a máscula inspetora-chefe Lafontaine.
Desconfiada da falsidade da
acusação a Jean, a subordinada
Claire Sanspeur encontra provas

cias, medos. Que levam a reflexões
clássicas, das tentativas de interpretar os mistérios da existência,
à fúria quanto às suas limitações e
inevitável fim. E com o conceito de
nagual enquanto transmutação (física ou psicológica) de ser humano
em animal pairando sobre cada ser
que se introduz na narrativa. Como
muitas vezes sucede em relatos que se querem fundadores, o
texto tende a entusiasmar-se num
excesso de simbolismo lírico que se
pode tornar cansativo, apesar do
vigor poético do desenho. Desse
ponto de vista as últimas histórias,
que introduzem claramente os
humanos-intérpretes (“O Umbigo
da Terra” e Zacuala”), são particularmente conseguidas; no sentido
em que confrontam o concreto
com as representações, e fazem
melhor uso da ligação entre texto e
imagem.
Uma questão não-acessória,
e que liga à introdução do texto, é que em lado nenhum de
“Nagual” aparece o nome do autor.
Sugerindo uma criação coletiva
anónima que espelha a realidade
atual de Teotihuacan, cujo poder se
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que identificam o assassino, que
não seria Jean mas… O leitor logo
verá. Porém, os interesses do
Estado feminino, com intervenção direta da Cidadã-Presidente,
exigem que o assassino seja um
homem e Lafontaine maquina
o processo policial à medida da
moral dominante.
Emma Rochette deseja Pierre
como marido, um “macho” dócil
como Antoine, e, com autorização
do Estado, acolhe-o na sua casa
opulenta após o desaparecimento
e morte de Francine. Mas Pierre,
perturbado com a condenação
de Jean, que o despertara para
a sexualidade e a vida emotiva,
decide dar novo rumo à sua vida.
Qual? O leitor saberá quando ler
o “Epílogo”. De facto, verdadeiramente, terá sido Jean a matar
Francine? Não terá sido Pierre,
violentamente atacada por esta?
Ou Emma, que invejava a posse
do primeiro marido de Francine?
Mais, e mais relevante: Francine
terá sido realmente assassinada?
Uma bela distopia de natureza
policial – empolgante e enigmática como todos os bons romances
policiais.J
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António Torres
Um retrato do Brasil

António Torres “Um dos grandes escritores brasileiros”

Teolinda Gersão

› Nuno Gomes Garcia

O HOMEM
DOMESTICADO

Casa das Letras, 232pp., 14,90 euros

esvaiu com o próprio (desconhecido) nome original, e cuja mitologia, como o nagual, pode dar origem a transmutações inesperadas
(no frontispício do livro surge uma
imagem da estilizada “lucha libre”
mexicana...). Mas, tal como com
os alter-egos de Tiago Manuel, a
autoria é óbvia para quem segue o
trabalho de Diniz Conefrey, e assumida no site da Quarto de Jade,
editora que dinamiza com Maria
João Worm. “Nagual” prolonga
uma linha de exploração gráfica
e conceptual que vem do notável
“Livro dos dias” (também sobre
o México pré-colombiano) mas
também, num certo sentido, do
abstrato “Meteorologias” (em que
“anónima” era a temática). Mas
quem encontrar o livro sem esse
contexto (e/ou num futuro distante, quiçá pós-apocalíptico...) pode
não ter acesso a esta informação.
Encarará “Nagual” como hoje se
admiram tapeçarias, cerâmicas,
esculturas e pinturas nos mais
variados contextos, cujas autorias
se foram sumindo no tempo. Terá
de construir em volta a sua própria
mitologia. J

António Torres é um dos
grandes escritores brasileiros de
sempre e um dos maiores hoje
vivos. Que magnífico português,
na variante do seu país, ele nos
oferece! Pelo Fundo da Agulha é
o 3º volume de Essa Terra, que
Gerana Damulakis refere, com
razão, que poderia chamar-se
Trilogia Brasil. De facto, este é o
retrato de um Brasil profundo,
resiliente e vibrante, de contradições e contrastes, onde o sonho
de triunfar na grande cidade
frequentemente se transforma
em fracasso.
Não por acaso o tema do suicídio é recorrente nos três livros:
tal como no nosso Alentejo, nestas
lonjuras tórridas do sertão baiano,
sem água e sem sombra, qualquer
árvore ou trave pode converter-se
em forca. É a este núcleo “traumático” que o autor regressa por
três vezes - até que, no fim deste
livro, o ultrapassa.
A construção da trilogia é
um “achado”: como em todas as
grandes obras, é fruto de talento,
inspiração e acaso - encruzilhadas de momentos históricos e de
fatores individuais. Entre cada
um destes livros o autor escreveu
vários outros, também eles fascinantes, mas, sem ter essa intenção
à partida, acabou por regressar
duas vezes ao núcleo do volume
inicial de Essa Terra. Entre este livro e O Cachorro e o Lobo medeiam
20 anos, e dez anos separam este

último de Pelo Fundo da Agulha.
Três livros, portanto, três
décadas, várias histórias e muitas
vidas. Tudo foi dito, em múltiplas
vozes e personagens. Ou nada está
talvez dito :“Toda a história de uma
casa e de um tempo resumia-se a
uma vírgula num livro em branco”.
Estamos sempre de volta ao ponto
de partida e de chegada, a Junco
(hoje Sátiro Dias), lugar misterioso e fecundo da origem. Viagem
até ao território da infância, aos
habitantes da aldeia, ao pai, velho
lobo solitário, e por último à figura
mãe, que vê o mundo pelo estreito
buraco de uma agulha.
Pelo Fundo da Agulha começa
com uma queda: um ser humano
“cai” num lugar inóspito, desconhecido, que deixou de ser o lugar
habitual. De um momento para
outro, sem transição, Totonhim
deixou de ser ele mesmo; não é
ninguém: ou seja, aposentou-se. O
mundo deixou de contar com ele;
perdeu o seu território. Acordou
de manhã sem despertador e já
não é o destacado funcionário do
Banco do Brasil com dez mil subordinados seus dependentes. Foi
substituído e tornou-se dispensável. Ou imprestável. Sentindo-se
traído e injustiçado, está deprimido, zangado com o mundo. Saiu da
cadeia de produção a que estava
habituado a chamar vida, e, já que
deixou de ter utilidade, deixa-se
ficar na cama. No limbo.
O tema do homem na cama,
ou no quarto, é um clássico.
Pensamos em Oblomov, pensamos na Viagem à Roda do meu

“

Este é um Brasil
profundo, resiliente
e vibrante, de
contradições e
contrastes, onde o
sonho de triunfar
na grande cidade
se transforma em
fracasso
Quarto, de Xavier de Maistre.
Mas Pelo Fundo da Agulha é um
livro que nos leva através de uma
viagem mental, mas nem por isso
menos real, a revisitar uma vida
intensa já vivida. Curiosamente,
começa num táxi em Paris,
para depois atravessar muitas
histórias e lugares. Até finalmente olhar de frente o inferno,
lugar por excelência dos mortos.
E aí estamos, sem dar conta, na
companhia dos grandes temas
clássicos, da Eneida de Vergílio a
Dante. Ou, ainda mais atrás, ao
tema de Ulisses, do Hades e do
regresso a casa.
Mas não são os temas clássicos
que diretamente interessam a
António Torres, embora eles lhe
saltem ao caminho, porque toda a
grande literatura é, queiramos ou
não, arquetípica. E o que encontramos na trilogia é um confronto

com os arquétipos por excelência
da origem: o pai, a mãe, o lugar
de onde se partiu e a que é preciso
regressar para saber quem somos.
Estamos condenados a responder
ao enigma da esfinge, situada
desta vez não à porta de Tebas
mas em Junco, lugarejo do sertão
brasileiro, neste caso baiano, terra
de carência e de secas que podem
durar dez anos, onde a vida é
sofrida e há poucas ou nenhumas
perspetivas de escapar à enxada.
No entanto, nesta paisagem
inóspita, a miséria material coabita com um tesouro de afetos e desafetos, cumplicidades e inimizades, indeléveis lembranças, felizes
e infelizes. O pequeno povoado é
um país em miniatura, o particular e local adquire a dimensão do
universo.
A figura da mãe, quase rasurada ou só de passagem referida nos
livros anteriores, ganha agora uma
dimensão paradoxal: a mulher que
um dia abandonou o marido, a casa
e a aldeia, e vai sozinha de carroça
com os filhos para Feira de Sant´Ana,
jurando sustentá-los, contra tudo e
todos, agarrada à máquina de costura, para que tenham acesso a estudos
e escapem à miséria, não surge em
primeiro plano. Não é a heroína da
história, mas “apenas” uma figura
dura e mansa, revoltada e humilde,
sem manifestações de ternura mas
fiel e estável , que, mesmo apagando-se, sabe estar presente e agir no
momento certo. Afinal foi ela que
deu a volta ao destino e mudou a
história, embora esse papel não seja,
intencionalmente, sublinhado. É a
sua outra face, a da mulher sem instrução, que vive sozinha, num lugar
perdido, rezando aos santos e repetindo dia a dia os mesmos gestos,
que o filho reencontra na sua viagem
imaginária de regresso a casa.
Sem jeito para muitas palavras,
ela não somente é capaz de compreensão e amor, mas também de
uma ancestral sabedoria. Pela sua
mão se desce ao inferno e pela sua
mão se regressa à vida. Beatriz
de Dante ou “Dona Maria, minha
mãe”, ela é o eterno feminino:
Totonhim acompanha-a ao mundo dos mortos e regressa à vida
através dela. Parir um filho não é
pequeno feito. Pari-lo duas vezes
é um milagre que poucas vezes
acontece.E no entanto é isso o que
se passa neste livro: no lugar onde
um ciclo de vida se fechou, há um
novo ciclo de vida que começa.J

› António Torres

PELO FUNDO
DA AGULHA

Teodolito, 188 pp., 14 euros
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António Tavares
Pensar o país no tempo
Portugal em meados do século
XX, em pleno salazarismo, no
contexto da Guerra Fria, ou como
chegavam as notícias do mundo
a um país fechado. Todos os Dias
Morrem Deuses, o novo romance
de António Tavares (edição
D. Quixote, 172 pp), abre-nos
um olhar retroativo no tempo
histórico, ao mesmo tempo que
faz uma retrospetiva da existência
humana para falar da ruralidade
ou da velhice. Porque é nesse
“entrosamento” que gosta de
tecer a sua ficção.
António Tavares, 57 anos,
nasceu no Lobito, Angola, foi
professor, autarca e jornalista,
antes de se afirmar como escritor.
Com o romance As Palavras
que me Deverão Guiar um
Dia, seria finalista do prémio
Leya, que venceria em 2015,
com O Coro dos Defuntos. Na
gaveta, tem outros escritos,
nomeadamente um romance
sobre o pintor Mário Eloy. Todos
os dias morrem deuses foi escrito
antes, tendo sido distinguido no
Prémio Alves Redol, em 2012.
Voltou a embrenhar-se nele
para “arredondar” a prosa, um
trabalho de “filigrana”, como
adianta ao JL. E ainda mal o
publicou já está a escrever
outro livro, olhando de novo
para o passado, desta feita mais
próximo, o Verão Quente de 1975.
Escrever, diz ele, é também uma
extraordinária “possibilidade de
pensar a comunidade e o país”.
Jornal de Letras: Como
se começou a insinuar
literariamente a ideia de Todos os
Dias Morrem Deuses?
António Tavares: Por uma
curiosidade, quando me
apercebi de que não havia quase
referências a uma figura política
da antiga União Soviética, que
praticamente desapareceu dos
compêndios de História.
Quem?
O sucessor de Estaline, Malenkov.
Deparei-me com esse facto, numa
outra pesquisa que estava a fazer.
Comecei a perguntar a várias
pessoas quem tinha substituído
Estaline e todos respondiam
Kruschev. Constatei que era uma
figura que tinha sido esquecida,
apagada e tentei compreender
porquê.
A razão de um apagamento
histórico? Foi esse o clique do
romance?
Sim E isso suscitou-me outra
reflexão: de que modo num país
fechado, ‘orgulhosamente só’,

O envelhecimento preocupa-o.
É uma ideia cada vez mais
próxima, porque, queiramos
ou não, há um caminhar para o
envelhecimento e noto já esse
desprendimento e despojamento
em relação a muitas coisas que
também poderia queimar. O que
guardamos é a memória, embora
mais tarde ou mais cedo também
nos comece a falhar…
Nessa caminhada, se se
desprendeu de muitas coisas,
nos últimos anos prendeuse à Literatura com prémios,
romances. Um reavivamento,
uma vida nova nas palavras?
A Literatura trouxe-me essa
possibilidade de refletir
sobre temas como o próprio
esquecimento, a memória, a
velhice. Sobretudo de pensar o
coletivo, o país. Assistimos a uma
viragem de um ciclo político, com
a morte de Mário Soares, Almeida
Santos e outros, que corresponde
a uma mudança de gerações. É
importante perceber como tudo
está ligado com os ciclos de vida
da própria comunidade. Escrever
é também uma forma de o pensar
e tentar compreender.

António Tavares

como era Portugal nos anos 50, se
podia saber o que se passava no
resto do mundo, quando tudo era
controlado, crivado, censurado. E
como se podia falar de outro país
igualmente fechado que controlava
e manipulava a informação a
URSS. Os EUA também não eram
uma sociedade propriamente
aberta, com injustiças, denúncias,
caça às bruxas. Na Guerra fria, as
duas potências, digamos que dois
modelos de sociedade, não eram
propriamente um modelo, apesar
de ser diferente o que se escrevia
sobre elas.
Fez correr a sua intriga
romanesca em 1953, ano da morte
de Estaline.
E fui ver como foi noticiada
nos jornais portugueses
da época, onde de resto o
noticiário internacional tinha
muita importância, talvez
propositadamente para não se
falar do nacional.
Um outro apagamento?
Sem dúvida. Como se uma nuvem
pairasse sobre o país. A questão
de partida seria, pois, como é que
um jornalista conseguia noticiar
aqui o que se passava na União
Soviética. Daí o narrador que
criei.

Como desenhou essa
personagem? Inspirou-se em
alguma figura do mundo do
jornalismo?
Procurei sobretudo mergulhar na
ambiência dos jornais da época
e tive em conta o que conhecia
das redações. Fiz uma pesquisa e
li, por exemplo, todas as edições
do Diário de Lisboa do ano de
1953. A partir daí, a personagem
nasceu por si, com uma ligação
forte ao meio rural, uma educação
muito marcada, transmitida pela
mãe. E, depois, a iniciação ao
amor, a nostalgia da Natureza,
outros condimentos que a foram
compondo.
Refletindo muitas preocupações
que já marcam os seus romances
anteriores?
Sim. Ao encontro da ideia de
viver o tempo de uma outra
forma, fora da cidade. Quando
o meu jornalista fala da mãe,
da aldeia que deixou, até a
linguagem é outra. Quis também
tratar a questão da velhice. Ele
é, no fundo, um velho que está
sozinho e recorda a vida, que,
numa fogueira, queima jornais,
papéis, alguns poemas. Mais do
que escritos, o que ele queima é
realmente o seu passado, está a
desprender-se do mundo.

Por isso, faz cruzar o tempo
histórico e o existencial na sua
narrativa?
Não me interessam apenas
os factos históricos, como se
passassem num ecrã, mas
casá-los com a vivência das
personagens. Até porque não
consigo conceber só um pano de
fundo histórico, nem vidas sem
esse berço que é a História. O que
procuro fazer é envolver tudo,
procurando dar literariamente
como os homens e a comunidade
se influenciam mutuamente.
Todos os dias morrem deuses,
é isso. E este romance ensinoume também que há um mundo
dos factos e outro, paralelo,
da narrativa que circula sobre
eles. E muitas vezes, não colam.
Comprovei-o na pesquisa que
estou a fazer sobre o Verão
Quente.
Será o tema do próximo romance?
Já o estou a escrever. Vai chamarse Depois do adeus.J MARIA
LEONOR NUNES

› António Tavares

J

POESIA

De 40
transmontanos
40 poetas transmontanos de hoje se
intitula, e não constitui uma antologia de
poetas daquela bela
região portuguesa,
que deu ao país escritores da dimensão de
Miguel Torga, mas uma coletânea
de composições da autoria de sócios
da “Academia de Letras de Trás-osMontes (ALTM)”. Coletânea de que
não consta sequer, por exemplo,
um magnífico autor em cuja obra
Trás-os-Montes está tão presente
como o vilarrealense A. M. Pires
Cabral, que se estreou logo com
Algures a Nordeste - e não consta,
decerto, ou porque não é sócio
da ALTM ou porque não enviou
versos para este “volume I - 2017”
(quer dizer que haverá outros?),
com coordenação de Jorge Nuno e
prefácio do presidente da agremiação, António Chaves. Que considera
a publicação “um facto promissor
para prosseguir a concretização de
um dos objetivos fundamentais da
Academia”, criada em 2010, e “uma
forma de potenciar e valorizar um
recurso imaterial coletivo, gerido e
partilhado pelos próprios elementos
de uma comunidade auto-organizada, com base nas raízes da cultura
tradicional da região.”

› 40 POETAS

TRANSMONTANOS DE HOJE,

Âncora Ed., 322 pp., 19 euros

OUTROS

A velha ‘arte
da cozinha’
É o mais antigo livro
de cozinha português,
com uma 1ª edição
em 1680, e que depois
teve muitas edições,
logo outras, mais
completa, em 1693.
Esta, agora saída,
segue a de 1732, com as três partes
que o passaram a integrar. Trata-se
de A Arte da Cozinha, da autoria
de Domingos Rodrigues, que terá
sido cozinheiro no Paço Real. A
obra tem numerosíssimas receitas
(de carne, peixe, mariscos, ovos,
doces, etc.) e já há 30 anos tinha
sido (re)publicada pela Imprensa
Nacional/Casa da Moeda sob os
cuidados das especialistas Maria da
Graça Pericão e Maria Isabel Faria.
As mesmas responsáveis por esta
nova edição, com leitura, apresentação, notas, índice das receitas e
glossário de sua autoria – e que dão
ao livro uma legibilidade que sem
tudo isso não teria.

TODOS OS DIAS
MORREM DEUSES,

› Domingos Rodrigues,

D. Quixote, 176 pp., 12,90 euros

Relógio d’Água, 408 pp., 18,50 euros

A ARTE DA COZINHA,
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História(s)
de jornais
O livro intitula-se O inspetor
da Pide que morreu duas vezes,
mas logo na capa, e na página
de rosto, se lhe acrescenta, para
‘notícia’ do que ele é: “E outras
gaffes, triunfos e episódios
memoráveis do século XX na
imprensa portuguesa”. São,
sobretudo, casos interessantes
e curiosos, 26, muitos deles
divertidos, outros nem
tanto – pelo contrário… para os seus protagonistas.
Casos que também dão ideia
e testemunho do que era a
imprensa em Portugal, alguns
dos seus melhores e piores

profissionais, suas limitações
e seus constrangimentos,
em particular impostos
pela implacável censura.
Contados, e bem, por um
também jornalista, diretor
da edição portuguesa da
National Geographic, Gonçalo
Pereira da Rosa, doutorado
em Sociologia pelo ISCTE,
investigador do Centro de
Estudos de Comunicação e
Cultura da UCP e já com três
livros publicados antes sobre
estes temas, sendo talvez o mais
‘parecido’ com este Parem as
Máquinas!, de 2015. Prefácio
de Francisco Pinto Balsemão,
segundo o qual o livro “não se
limita a contribuir de modo
valioso para fazer a história
de uma época. Pelo contrário,
tem plena atualidade.” Porque
“revaloriza e reabilita o
papel dos jornalistas” e “nos
permite perceber por que
razão os jornais – e os media
profissionais, de qualidade
(…) – são essenciais, agora, em
2017, para a sobrevivência da
democracia.”

› Gonçalo Pereira da
Rosa,
O INSPETOR
DA PIDE QUE
MORREU DUAS
VEZES,
Planeta, 312 pp., 16, 95 euros
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V. Woolf e R. Brandão numa nova editora
Só dados a lume em 1976, 35 anos após a morte
da escritora, são agora pela primeira vez editados
em Portugal estes cinco ensaios autobiográficos
reunidos sob o título Momentos de Vida (Moments of
Being, no original). Virginia Woolf não os escreveu
para serem publicados, e por isso não foram devidamente preparados por ela, que “tinha por hábito
escrever algumas versões e depois revê-las e datilografá-las até oito ou nove vezes” – tendo, assim,
“marcas evidentes de work in progress”, salienta a
tradutora para português e prefaciadora, Eugénia
Antunes (EA). Os textos foram escritos entre 1907
– teria a autora de Mrs Dalloway 25 anos – e 1939,
não têm todos a mesma qualidade mas, segundo EA,
“é inegável o interesse e o valor destas memórias”,
“pelo facto de lançarem luz sobre a visão e a sensibilidade, a vida e a arte” da escritora. De salientar
a bonita edição, de uma nova chancela, a Ponto de
Fuga – sobrecapa em papel vegetal e as 22 páginas
iniciais com fotografias de vários momentos da vida
de Virginia Woolf, desde criança à fase final.
Como acontece com outra obra na mesma coleção e com as mesmas características - incluindo
fotos e reproduções de manuscritos -, o mesmo
cuidado e bom gosto gráfico: O pobre de pedir, de
Raul Brandão. É o último livro do autor, concluído
apenas dois meses antes da morte (a 5/12/1930,
aos 63 anos), tem uma “apresentação” do editor e
prefácio de João de Melo, que a certo passo escreve:
“Mesmo fragmentária a obra, no seu todo, comporta a essencialidade do estilo e do pensamento do
autor, desde a carga escatológica que a entranha e

Virgínia Woolf

caracteriza, até às sempre mais relevantes questões
da autenticidade estilística. A leitura traz-nos de
volta a experiência pictórica, a ficção, a ideologia e
a linguagem de Húmus. Ou seja, ouve-se no texto
desta novela a voz de um dos mestres maiores da
literatura portuguesa nossa contemporânea.”

› Virginia Woolf
MOMENTOS
DE VIDA

256 pp., 18,80 euros

› Raul Brandão

O POBRE DE PEDIR

128 pp., 13,30 euros - ambos ed.
Ponto de Fuga
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Curtas de Vila do Conde
Há 25 anos a criar ‘gerações’
O Curtas de Vila do Conde celebra 25 anos com um festival que dá primazia ao cinema português.
Nada mais natural. Apesar da inquestionável qualidade do programa internacional, o acolhimento
das sucessivas gerações de curtas são o maior legado do festival. E é isso que leva Nuno Rodrigues,
um dos seus diretores, a dizer: "É através das curtas que o cinema português se dá a conhecer ao
mundo". Vila do Conde tem sido uma rampa para Cannes, Veneza, Berlim e Locarno. Este ano,
há uma competição nacional fortíssima, uma retrospetiva de F. J. Ossang, a ante-estreia mundial
da segunda longa de Sandro Aguilar, centenas de filmes dentro e fora de competição, exposições,
concertos, debates. A não perder, de 8 a 16 de julho. O JL percorre a história do festival, faz os
destaques da programação, entrevista um dos seus diretores e escolhe 15 dos mais marcantes
nomes que passaram por Vila do Conde

Coup de Grace, de Salomé Lamas Um dos fimes portugueses em competição

a

Manuel Halpern

A partir do final dos anos 90,
um grupo de jovens cineastas
começou a destacar-se pelos
seus trabalhos em curta-metragem, recebendo prémios
internacionais, colocando, de
certa forma, o jovem cinema
português no mundo, ao lado de
poucos nomes mais consagrados como Manoel de Oliveira,
João César Monteiro ou Pedro
Costa. Essa grupo ficou conhecido como a geração curtas. E
o epicentro de fenómeno foi o

Curtas de Vila do Conde, que
fora criado, em 1993, por um
grupo de amigos cineclubistas
(Dario Oliveira, Luís Urbano,
Mário Micaelo, Miguel Dias e
Nuno Rodrigues).
Dessa 'primeira' geração de
realizadores que estrearam as
suas obras em Vila do Conde
estão nomes tão significativos
como Miguel Gomes, Sandro
Aguilar, João Pedro Rodrigues,
João Figueiras, Ivo Ferreira,
José Miguel Ribeiro e João
Nicolau. Ganharam prémios
internacionais, chamaram a
atenção externa e interna para a
importância do formato, reformularam o conceito de curta,
renunciando a alguns preconceitos. A curta deixou de ser um
mero patamar para chegar à
longa, tão pouco uma longa em
formato pequeno. Realizadores
como Sandro Aguilar, Miguel
Gomes e João Pedro Rodrigues

aperceberam-se bem da liberdade que o formato lhes concedia em termos estruturais,
estéticos e conceptuais. A curta
metragem revelou-se cada vez
mais como um território de experiência, resultando em alguns
dos mais interessantes objetos
do cinema contemporâneo.
O Curtas de Vila do Conde
entendeu isso da melhor maneira. Não só acolheu, divulgou
e, de alguma maneira, 'formou'
esta 'escola' de realizadores,
como preparou, desde sempre,
um programa muito exigente,
com atenção às vanguardas
internacionais, mostrando o
melhor do que acontecia lá
fora, sem fazer grandes cedências, preferindo sempre as
obras mais desafiadoras. Nesse
sentido, o Curtas não só 'formou' realizadores como formou
um público. Evitou os caminhos mais facilitistas e deu-se

“

Os números falam por
si. O festival passou
de 7500 espectadores
em 1993 para 20 mil,
em 2016. Na primeira
edição passaram
apenas dois filmes
portugueses, este
ano estarão 31 em
competição

bem, ao avaliar pelo constante
crescimento de público - um
fenómeno raro atendendo à localização periférica do festival.
Claro que Vila do Conde não
fez isto sozinho. A crescente

J

visibilidade e qualidade das
curtas portuguesas resultou de
uma coincidência de fatores.
Criou-se um programa de
apoio à produção de Curtas
pelo Ministério da Cultura,
no tempo de Manuel Maria
Carrilho. A RTP passou a exibir
semanalmente o Onda Curta,
de João Garção Borges, programa exclusivamente dedicado
a curtas metragens, entretanto extinto. E, claro, acima
de tudo surgiu uma geração
muito talentosa, com um olhar
renovador sobre o cinema.
Contudo, sem o esforço de Vila
do Conde, tudo isto teria muito
mais dificuldades em acontecer.
São os próprios realizadores que
o reconhecem.
Esta geração curtas não
aconteceu apenas com os realizadores em si, mas como as
estruturas em volta (incluindo
a atenção jornalística e da crítica), com a criação de produtoras, de que se destaca a O Som
e a Fúria, formada por Sandro
Aguilar e João Figueiras logo
em 1998, e atualmente dirigida
por Sandro e Luís Urbano - este
último, não por mera coincidência, um dos fundadores
do Curtas. O Som e a Fúria
foi determinante na criação e
expansão de um certo conceito
de curta-metragem, albergando realizadores como Miguel
Gomes, João Nicolau, Pedro
Caldas, Telmo Churro, Salomé
Lamas, além dos próprios
Sandro Aguilar e João Figueiras.
Entretanto, expandiu-se de tal
forma que se tornou uma das
principais produtoras portuguesas, com notável visibilidade em Cannes, Berlim e Veneza,
produzindo curtas e longas
metragens, incluindo os últimos
filmes de Manoel de Oliveira.
Além desta, outras produtoras
são muito importantes neste
domínio, como a Bando à Parte,
de Rodrigo Areias; a Black
Maria, formada posteriormente
por João Figueiras e Maria José
Messias; a Filmes do Tejo II, de
Maria João Mayer; e a Ukbar, de
Pandora Cunha Telles.
Visto ao pormenor facilmente se descobre que o Curtas
de Vila do Conde não foi a casa
de uma geração, mas de várias
gerações de autores. Ainda
antes de Sandro Aguilar e
Miguel Gomes, e dos subsídios
para as curtas-metragens, o
festival acolheu realizadores
como Bruno de Almeida, que
apresentou ali o seu primeiro
filme, A Dívida, Edgar Pêra,
Pedro Sena Nunes ou Marco
Martins. Todos este são casos de
verdadeiros heróis independentes, cineastas-lutadores, que
souberam contornar e superar
a carência de subsídios através
de uma enorme paixão pelo
cinema. São realizadores que
se fizeram a si próprios. E que,
de alguma forma, serviram de
inspiração para a primeiras

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:45)

J

FESTIVAL

5 a 18 de julho de 2017 * jornaldeletras.pt

geração curtas. Dentro deste
nomes, destaque-se Edgar Pêra,
que construiu um caminho
alternativo e altamente experimental dentro do território da
curta-metragem, um autêntico
cinema de guerrilha.
Apesar de A Dívida ter sido
selecionado para Cannes, foi
a chamada primeira geração
que abriu de forma regular e
recorrente as portas de grandes
festivais como Locarno, Berlim,
Cannes e Veneza. Houve acontecimentos marcantes, como
Corpo e Meio, de Sandro Aguilar,
que recebeu, em Vila do Conde,
o Prémio Europeu de Cinema,
ou Rapace, de João Nicolau, que
foi o primeiro filme português
a receber o prémios principal
no Curtas, para não falar de A
Suspeita, de José Miguel Ribeiro,
o primeiro filme de animação
português a receber o Carton
d'Or.
Tudo isto serviu de preparação para que, em 2009, tenho
acontecido algo inédito no cinema português. Pela primeira vez
um filme nacional foi galardoado
num dos três maiores festivais
europeus de cinema: Arena, de
João Salaviza, recebeu a Palma
de Ouro em Cannes. O filme não
estreara em Vila do Conde, mas
sim no IndieLisboa, entretanto
criado, que desde cedo apostou
fortemente nas curtas metragens. Contudo, Salaviza já tinha
passado pelo Curtas, com Duas
Pessoas, o seu primeiro filme, pelo qual visionariamente
lhe fora atribuído o prémio do
Take One, dedicado a filmes de
escolas. O mesmo aconteceu
com Leonor Teles, autora de
Balada de um Batráquio, Urso de
Ouro em Berlim, que recebera
em Vila do Conde o prémio Take
One pelo seu Rhoma Acans. E
o mais recente Urso do cinema
português, Cidade Pequena, de
Diogo Costa Amarante, também
ali se estreara, na Competição
Nacional, mas sem qualquer
prémio.
O Curtas tem esse capacidade regenerativa. Não é

Filmes portugueses Altas Cidades e Ossadas, de João Salaviza (em cima); Soltar, de Jenna Hasse (à esq.ª); e Metaphasia,
de Sandro Aguilar (à dt.ª)

uma incubadora de apenas
uma geração. Nos tempos
mais recentes, nele se deram a
conhecer ao público (também)
através do Curtas realizadores
como Basil da Cunha, Salomé
Lamas, Gabriel Abrantes, Vasco
Sá e David Doutel, Ana Maria
Gomes, Filipa César, Carlos
Conceição, Jorge Quintela..
Para o crescente sucesso e
projeção das curtas portuguesas foi essencial a criação da
Agência das Curtas Metragens
(ACM), em 1999, associada ao
festival e com sede também em
Vila do Conde. A ACM tem sido
um importante mecanismo de
divulgação e programação do

cinema português, agilizando a
colocação de obras em festivais
de todo o mundo, auxiliando na
compra de direitos.
O festival cresceu quase ao
mesmo ritmo que foi crescendo
o cinema português, à medida
que se foi entendendo que os filmes não se medem aos palmos.
Começou com uma estrutura
mínima, no Auditório, à beira
do Ave, com sessões de cinema
ao ar livre improvisadas na
praça. De 1993 até 2015 passou
de 7500 para 20 mil espectadores. De dois filmes portugueses
em competição (em 1993) para
31 (em 2017). Beneficiou com a
recuperação e reinauguração do

Quinze rostos das ‘Gerações Curtas’
Bruno de Almeida

Juntamente com
Edgar Pêra, Pedro
Sena Nunes, Pedro
Caldas ou Manuel
Mozos, funciona como uma
espécie de irmão mais velho
da chamada geração curtas. O
seu primeiro filme de ficção,
A Dívida, premiado na semana
da crítica de Cannes, passou
na primeira edição do curtas
de Vila do Conde, em 1993.
Foi, portanto, um dos raros
realizadores portugueses
presentes no início do festival
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(outro foi Edgar Pêra), quando
ainda não havia qualquer
estrutura de apoio à realização
de curtas metragens. Bruno de
Almeida realizou entretanto
vários filmes, destacando-se o
documentário The Art of Amalia,
um dos filmes portugueses mais
vistos em todo o mundo. Em
2012, realizou Operação Outono,
sobre o caso do assassinato de
Humberto Delgado.

Abi Feijó

Talvez seja a figura central
da animação portuguesa. Em

Vila do Conde
estreou a curtametragem, Os
Salteadores, talvez
o seu primeiro
trabalho mais acabado.
Ainda não existia competição
nacional, mas Abi foi o
primeiro realizador português a
surgir no palmarés do festival,
com uma Menção Honrosa.
Voltou várias vezes, com filmes
notáveis de como Fado Lusitano
e Clandestino, e também como
produtor, sobretudo de Regina
Pessoa.

“

O cinema português
afirma-se
internacionalmente
através das curtas
metragens
Nuno Rodrigues
Cineteatro Neiva, em 2009, que
deu outra dignidade aos filmes
apresentados, assim como a
possibilidade de acolher mais
público. Sete anos antes, em
2002, foi criada a Galeria Solar,

Marco Martins

Em 1995, o Curtas
avançou pela
primeira vez com
uma Competição Nacional.
O vencedor foi Mergulho no
Ano Novo, de Marco Martins
e João Braz. Enquanto João
Braz se tornou o mais notável e
requisitado editor de imagem do
cinema português, Marco Martins
somou sucesso na realização,
com filmes como Alice e, mais
recentemente, São Jorge.

João Pedro Rodrigues

Em 1997, apresentou em aqui a
sua curta-metragem Parabéns,
que estivera em competição em

o único espaço expositivo em
Portugal dedicado apenas à arte
cinemática. Por ali têm passado obras de grandes criadores,
fomentando a ligação entre o
cinema e outras artes, e tirando
partido da multidisciplinaridade inerente ao próprio cinema.
Outro passo determinante
foi dado em 2011 quando Vila
do Conde arriscou passos nunca
dantes dados, tornando-se produtora de filmes. Primeiro, com
o projeto Estaleiro, que resultou
em algumas obras impressionantes, incluindo Obrigação,
de João Canijo, depois convertida na longa É o Amor. Depois,
aquando do programa especial
do vigésimo aniversário, em
2012, com a produção de quatro
novos filmes, todos filmados
na região, da autoria de Thom
Andersen, Sergei Loznitsa,
Yann Gonzalez e Helvécio
Marins Jr.
Todos são, por assim dizer,
amigos do festival. É que não foi
só nas curtas portuguesas que
o festival deixou marcas. Há alguns realizadores que o festival
de alguma forma viu crescer
e que se vão mantendo fiéis.
São os casos de Mathias Muller
Cristophe Girardet, David Lou,
Apichatpong Weerasethakul,
ou Tsai Ming Liang , Davy Chou.
Lisandro Alonso ou Salla Tykkä.
Vila do Conde soube tirar
partido da sua localização
periférica. O facto de não ser
um grande centro urbano, mas
antes uma simpática e pequena
cidade do litoral norte, tornou
o ambiente do festival propício
à troca de experiências. Mais
do que um simples festival, o
Curtas tornou-se um ponto de
encontro entre realizadores,
profissionais de cinema e meros
cinéfilos que fazem questão de
acompanhar o curtas ano após
ano.
Contudo, nunca deixou
de receber e dar a conhecer
grandes figuras mundiais
do cinema. O encontro mais
memorável talvez tenha sido
entre Manoel de Oliveira e

Veneza. A partir de
então estabeleceuse uma relação
forte com o festival,
com constantes
regressos, com ou sem a
companhia de João Rui Guerra
da Mata. O momento alto da sua
participação aconteceu no ano
passado, quando expôs o seu
trabalho na Galeria Solar.

Sandro Aguilar

Talvez seja a figura
mais emblemática
da chamada
geração curtas,
até porque nunca abandonou
o formato. Sandro Aguilar
estreou-se em Vila do Conde,
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Seis filmes portugueses em destaque:
Altas Cidades de Ossadas, de João Salaviza
O regresso de João Salaviza às curtas metragens, local onde foi tão
feliz, tendo ganho uma Palma de Ouro de Cannes e um Urso de
Prata em Berlim, após a longa A Montanha. Apresenta um caminho
diferente daquele que nos tem habituado, entrando de forma mais
profunda e menos narrativa num bairro da periferia de Lisboa.
Filmado a preto e branco, com alto cuidado fotográfico, contando
a história de um pioneiro do rap crioulo, o filme aproxima-se do
universo e do estilo de Pedro Costa.
Coelho Mau, de Carlos Conceição
Este filme marcou o regresso do jovem realizador a Cannes, para
onde já tinha sido selecionado, em 2014, com Boa Noite, Cinderela.
Uma obra esteticamente dotada, com uma valorização simbólica
próxima de uma história de encantar para adultos, repetindo assim
a linha e a linguagem do filme anterior. Explora uma certa fuga da
realidade, em que os símbolos valem mais do que os factos, aliada
a um gosto kitsch ou pop, que o aproxima de realizadores como
David Lynch.
Coup de Grâce, de Salomé Lamas
Um filme simultaneamente poético e político, num caminho socialmente atuante alternativo ao neorrealismo. Salomé lamas, uma das
mais inquietantes realizadores da nova geração, que oscila habilmente entre o documentário, a ficção e o filme experimental, está
de volta à ficção com uma pequena pérola bela e crua.
Os Humores Artificiais, de Gabriel Abrantes
Artista plástico e e cineasta, Gabriela Abrantes é um dos mais desconcertantes realizadores da sua geração. Em Os Humores Artificias
segue a senda de reinvenção da ficção científica iniciada no seu segmento de Aqui, em Lisboa, o filme que realizou a convite do Indie.
Curiosamente, Os Humores Artificiais não é dos filmes mais arriscados. Conta apenas uma história de amor entre um robot e uma
menina de Índia da Amazónia. Talvez vivam felizes para sempre.
Où En Êtes-Vous João Pedro Rodrigues?, de João Pedro Rodrigues
João Pedro Rodrigues foi desafiado a montar uma exposição em
Paris, no Centre Georges Pompidou, que inaugurou bno final de
2016. Como parte integrante foi-lhe encomendado este filme,
em jeito de autorretrato, que o realizador levou tão à letra que se
filma nu logo nos primeiros frames. A irreverência de um cineasta
irreverente, como se pode verificar, depois, no resto do filme, em
que no seu estilo muito pessoal percorre alguns momentos da sua
cinematografia.
Água Mole, de Laura Gonçalves e Xá
Uma das grandes surpresas de Cannes foi a seleção de uma animação portuguesa. Laura Gonçalves e Xá dão continuidade a um
conjunto de bons realizadores de cinema animado nacionais, que
se têm destacado nas últimas décadas. Nomes como José Miguel
Ribeiro, Pedro Serraziina, Regina Pessoa, Vasco Sá e David Doutel.
Água Mole é a comovente história de uma aldeia submersa e das
pessoas que nela habitavam.

com Estou Perto, um filme de
escola que venceu o prémio
Jovem Cineasta. Desde aí
tornou-se presença constante,
com mais de uma dúzia de
filmes, destacando-se Corpo e
Meio, que acumulou os prémios
para a Melhor Curta Portuguesa
e Europeia, e A Serpente, Melhor
Curta Europeia. Logo em 1998
formou com Luís Urbano, um
dos fundadores do festival,
a produtora O Som e a Fúria,
responsável por algumas das
mais importantes obras do mais
novo cinema português.

Miguel Gomes

É o rosto mais conhecido e
mais premiado da chamada

geração curtas.
Estreou-se em
Vila do Conde,
em 1999, com
Entretanto,
recebendo o prémio para
a melhor realização.
Seguiram-se muitos outros,
como O Inventário de Natal
(Melhor cinematografia)
ou Cântico das Criaturas
(melhor Curta Portuguesa).
Miguel Gomes foi premiado
em diversos festivais,
com longas metragens
como Aquele Querido Mês
de Agosto e As Mil e Uma
Noites, mas tem regressado
recorrentemente ao formato
curto.

Competição Nacional Coelho Mau, de Carlos Conceição

Aleksandr Sokurov, em 1999.
Mas há muitas outras presenças
marcantes, desde as primeiras
edições, como Gus Van Sant,
Aki Kaurismäki, John Lurie,
irmãos Quay, Cipri e Maresco,
Dominique Gonzalez-Foerster,
Luc Moulet, Olivier Assayas,
Bill Morrison ou Ben Rivers.

O QUE HÁ PARA VER

Às vezes é preciso dar a volta ao
mundo para chegar ao mesmo
sítio. Os diretores do Curtas terão olhado para os seus impressionantes 25 anos de história,
com convidados extraordinários
dos quatro cantos do mundo, e
descoberto que, apesar de tudo
isso, o maior legado que o Curtas
deixa é no cinema português.
E, assim, para assinalar o seu
primeiro quarto de século, resolveu, de forma simbólica, dar
enfoque ao cinema nacional.
Depois de, no ano passado, ter
convidado José Pedro Rodrigues
e João Rui Guerra da Mata para

José Miguel Ribeiro

A Suspeita, uma
animação de
volumes foi o
primeiro filme
português a receber o Carton
d'Or, o mais importante prémio
europeu de cinema de animação.
O filme começou por ser
apresentado em Vila do Conde e
teve uma projeção internacional
notável. José Miguel Ribeiro
tornou-se assim um dos mais
internacionais realizadores
portugueses. Mais tarde outros
realizadores de animação
daqui partiram para um grande
reconhecimento internacional,
como Regina Pessoa e a dupla
Vasco Sá/David Doutel.

ocupar o espaço da Galeria Solar,
este ano desafiou uma nova
geração de autores portugueses
para uma exposição coletiva.
Terra, que permanecerá em
exibição após o fim do festival,
conta com trabalhos de Gabriel
Abrantes (em colaboração com
Ben Rivers), Priscila Fernandes,
Pedro Neves Marques, Joana
Pimenta, Lúcia Prancha,
Francisco Queimadela e Mariana
Caló.
Por feliz coincidência, a
Competição Nacional é das mais
fortes dos últimos anos, com
um equilíbrio entre realizadores já consagrados e outros
mais novos, e uma invulgar
quantidade de filmes que
estiveram em grandes festivais internacionais (sobretudo
Cannes, Berlim e Locarno).
Entre outros, obras de João
Salaviza, Gabriel Abrantes,
José Pedro Rodrigues, Salomé
Lamas, Carlos Conceição, Laura
Gonçalves e Xá.

Ivo Ferreira

O autor de Cartas
da Guerra deu
aqui os seus
primeiros passos.
Em 1999 ganhou o prémio
Jovem Cineasta com O que
Foi?, participando por várias
outras vezes no festival. Tem
oscilado entre curtas e longas
metragens, documentais ou
de ficção, trabalhando muitas
vezes a partir de Macau.

Miguel Clara
Vasconcelos

Documento:
Boxe, o seu filme
de estreia, foi o
primeiro documentário a ganhar

Na secção "Da curta à
longa", um grande momento: a ante-estreia mundial de
Mariphasa, a segunda longa-metragem de Sandro Aguilar,
figura central do festival nos
últimos 20 anos. E também
duas grandes ante-estreias
nacionais de realizadores que
já passaram por Vila do Conde:
Certain Women, da norte-americana Kelly Reichardt,
estreado mundialmente em
Sundance; e O Outro Lado da
Esperança, do finlandês Aki
Kaurismäki, estreada no último Festival de Berlim.
Ao exemplo da competição
portuguesa, a internacional é feita entre regressos
e estreantes, com destaque
para os novos filmes de Jia
Zhangke, Ben Rivers, Yann
Gonzalez, Hu Wei ou Laura
Poitras. E na competição
experimental, outros grandes
autores como Lois Patiño,
Rosa Barba, Ken Jacobs,

a Competição Nacional, em
2005. Seguiram-se outras obras,
com destaque para o Triângulo
Dourado, que venceu a mesma
competição, em 2014. Já este
ano, Miguel Clara estreou a
sua primeira longa de ficção,
Encontro Silencioso, que foi
premiada no Indie Lisboa.

João Nicolau

Rapace (2006)
foi a primeira
curta portuguesa
receber o Prémio
Internacional do festival. O filmeretrato de uma certa juventude
urbana, filmada no bairro
lisboeta de Telheiras, resume as
características base do cinema de
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Nuno Rodrigues
De Vila do Conde para o mundo
Nuno Rodrigues, um dos diretores do Curtas, fala
ao JL da importância do festival na história recente
do cinema português, e da forma como as curtas
passaram a ter vistas longas.

Em Foco Doctor Chance, de F.J. Ossang

Christoph Girardet, Bill
Morrison ou Jay Rosenblatt.
O cineasta homenageado, na
secção Em Foco, não é português mas tem fortes relações
com Portugal. F.J. Ossang é um
dos grandes espíritos livres do
cinema francês, dedicando-se
também à música e à poesia,
descobrindo um estilo próprio
e altamente transgressor, com
ideias tão insólitas quanto a
descoberta de pontos de contacto entre o film noir e o punk
rock. O Curtas apresenta uma
retrospetivas integral das suas
curtas e longas.
Além disso, as comemorações dos 25 anos passam por
uma exposição fotográfica
de realizadores portugueses,
pretexto ideal para rebuscar
o velho Auditório Municipal
onde tudo começou para o
Festival. Nesse mesmo espaço
também serão exibidos filmes
com entrada livre. Será ainda
lançado um livro em que 25

João Nicolau. Em 2009, venceu
a Competição Nacional, com
Canção de Amor e Saúde. Mais
tarde o Grande Prémio voltaria a
ser ganho por portugueses: Jorge
Quintela, com Carossello (2013);
e Filipa César, com Mined Soil
(2015).

Rodrigo Areias

É um dos mais
ativos produtores
do atual panorama
português.
Enquanto realizador tem uma
obra diversificada, com muito
vídeos musicais e trabalhos de
desconstrução do cinema de
género. Venceu a Competição
Nacional em 2008, com Corrente.

figuras que acompanharam o
festival durante este quarto de
século contam histórias passadas em Vila do Conde. Cada um
deles teve carta branca para
escolher um filme que o tenha
marcado, de todas as edições
do festival.
Em ano de Portugal, também o Stereo, programa que
liga a música ao cinema, tem
como convidados bandas nacionais. O maior destaque vai
para os Mão Morta que aí darão
início a uma digressão que
assinala os 25 anos de Mutantes
S21, o álbum com maior sucesso comercial da banda. Será
um concerto especial com a
participação in loco de ilustradores que com eles trabalharam. Também atuarão no
Capitão Fausto, Pega Monstro,
Evols e Chassol. O momento
mais solene será a atuação da
Atlantic Coast Orchestra, que
dará som a um filme de Buster
Keaton.J

E está regularmente presente no
festival na qualidade realizador e
produtor.

Basil da Cunha

Lusodescendente,
nascido na Suíça,
mas fascinado
pelas histórias
dos bairros da periferia
de Lisboa, Basil da Cunha
surpreendeu tudo em todos ao
levar a Cannes o seu primeiro
filme em português, Nuvem
(2011). O seguinte, Os Vivos
Também Choram, venceu a
Competição Nacional de Vila
do Conde. Revelou desde logo
uma capacidade de interação
com o bairro, mas num sentido

JL: Ao celebrar 25 anos, o Curtas aposta
deliberadamente nos filmes portugueses. É a
afirmação de que, apesar da qualidade dos filmes
estrangeiros, o cinema português é o prato forte
do festival?
Nuno Rodrigues: Este é um festival
internacional que dá visibilidade a cineastas
de todo o mundo. No entanto, o grande
legado é sem dúvida essa relação com o
cinema português. Quando começámos não
havia praticamente curtas produzidas. O
festival contribuiu para a alteração à própria
lei do financiamento aos jovens cineastas.
Numa segunda fase, foi importante para a
internacionalização do cinema português,
através do trabalho da agência da Curta
Metragem. O Curtas foi o grande espaço para
o aparecimento de muitos autores, alguns
deles tornaram-se nomes marcantes do
cinema português.
Por coincidência, a competição nacional também
é muito forte.
Sim, além de nomes marcantes, estreamos três
ou quatro filmes que estiveram em grandes
festivais, como Cannes, Locarno e Berlim.
Estamos perante uma geração muito forte, num
momento muito especial do cinema português,
com a presença massiva em grandes festivais.o
Cinema português afirma-se internacionalmente
através das curtas.
O que caracteriza essa afirmação?
O cinema português tem como marca uma
certa liberdade, é por isso que se tem dado
bem com o formato curto. Quando existiam
aqueles modelos que imitavam a linguagem
das longas, a tentar fazer uma coisa fechada,
bonitinha, não resultava. Há toda uma
linguagem em que a curta se tem vindo a
afirmar. Uma liberdade que permite não
imitar modelos internacionais, e vincar a suas
próprias ideias.

diferente de Pedro Costa,
criando grandes laços de
empatia.

Salomé Lamas

Tal como Gabriel
Abrantes e João
Salaviza, Salomé
Lamas mostrase ao público não só através
do curtas, mas de outros
importantes festivais, como
o IndieLisboa e o DocLisboa.
Sempre com irreverência
e risco, a realizadora tem
variado muito de registo,
entre o documentário, a
ficção e o experimental, por
vezes cruzando os formatos.
E também entre curtas e

Direção do Curtas (Da esq.ª para a dt.ª) Miguel Dias,
Dario Oliveira, Mário Micaelo e Nuno Rodrigues

Esta novíssima geração não nasce do nada, há um
trabalho contínuo nas curtas portuguesas...
Obviamente que sim. A primeira geração
contribuiu para isso, até circunstancialmente
com inspirações artísticas. O trabalho feito pela
Agência é fundamental. Foi-se aprimorando
com o tempo, compreendendo cada vez melhor
o que cada um dos programadores quer para os
seus festivais. Há uma melhor compreensão de
como se trabalha com este formato. Havia muito
a ideia de fazer uma curta como ensaio para a
longa. Cada vez mais se encontram exemplos de
realizadores que saltam das longas patas as curtas
sem preconceitos, dando-lhes igual importância.
Deve-vos dar muito orgulho olhar para
realizadores como Sandro Aguilar, João Salaviza
ou Leonor Teles, que mostraram no festival as
suas primeiríssimas obras e voaram para um
reconhecimento internacional...
O João Salaviza e a Leonor Teles passaram
por aqui ainda em fase de escola, vencendo a
competição Take One. O Sandro Aguilar que
se estreou no curtas ganhando o prémio Jovem
Cineasta é uma figura central que atravessa o
curtas de várias formas, enquanto realizador e
produtor. Este ano está presente com a estreia
mundial da sua segunda longa-metragem. Existe
o sentido que tivemos um papel, soubemos
interagir com o meio, para ajudar a que eles
tivessem visibilidade. Mas, claro, o mérito
artístico é todo deles. J

longas metragens. Em 2012,
A Comunidade, rodado no
Parque de Campismo da Costa
da Caparica, recebeu o Grande
Prémio de Documentário de
Vila do Conde.

João Salaviza

O 'menino de
ouro' do cinema
português
ganhou quase
todos os prémios que faziam
falta ao palmarés nacional,
como a Palma de Ouro em
Cannes e o Urso de Ouro
em Berlim. Mas o primeiro
importante prémio que
recebeu pelo seu trabalho foi
aqui, com um filme de escola,

chamado Duas Pessoas. Este
ano está de novo presente,
com um regresso às curtasmetragens, após a longa
Montanha.

Leonor Teles

Tal como João
Salaviza, foi
premiada com
o Urso de Prata
em Berlim, por Balada de um
Batráquio (2016). Mas recebeu o
seu primeiro importante prémio
na secção Take One, em Vila
do Conde. Roma Arcans é um
filme de sociologia participante,
sobre uma experiência junto
de adolescentes ciganas em
Portugal.
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Festival de Almada
A outra margem do Teatro
Dezenas de espetáculos, cinco estreias, uma mão cheia do novíssimo teatro português e
destacados criadores e companhias de vários países europeus e sul-americanos: o Festival de
Almada aí está, a outra margem do teatro, novidade e resistência em duas semanas de cenas do
mundo contemporâneo, até 18 de julho. O pano sobe hoje, quarta-feira, 5, com História do Cerco
de Lisboa, a partir de José Saramago, e no centro do palco desta edição estão sempre os atores.
O homenageado é um cenógrafo, António Lagarto, um dos artistas “invisíveis” da “mais coletiva
das artes”, como diz ao JL o diretor do Festival, Rodrigo Francisco

É um espetáculo que envolve
teatralmente Portugal, de norte a sul,
e Espanha, uma criação “ibérica”
para um dos romances mais aclamados de José Saramago. História do
Cerco de Lisboa, uma coprodução das
Companhias de Teatro de Braga (CTB),
de Almada (CTA), do Algarve (Acta)
e do Teatro dos Aloés (Amadora),
com encenação e dramaturgia dos
espanhóis Ignacio García e José
Gabriel Antuñano, respetivamente, será por certo uma abertura
em grande do Festival de Teatro de
Almada (FTA) que irá decorrer até 18,
em vários espaços, nas duas margens
do Tejo.
Uma “estreia simbólica”, como
adianta ao JL o diretor do festival e
da CTA, Rodrigo Francisco (RF). “São
quatro grupos de fora de Lisboa, com
acordos de financiamento com as
câmaras municipais das respetivas
cidades e com o Governo. E juntam-se para dar o exemplo do que
poderia ser um serviço público de
teatro”. Com o apoio da Fundação
José Saramago, História do Cerco de
Lisboa tem cenografia de José Manuel
Castanheira e interpretação de atores
das quatro companhias: Ana Bustorff,
Elsa Valentim, João Farraia, Jorge
Silva, José Peixoto, Luís Vicente, Pedro
Walter, Rui Madeira e Tânia Silva.
Em conjunto vão dar corpo à
“história de um não”, um “ato de
revolta” do revisor Raimundo Silva,
protagonista do romance, que acaba
por ser um “ato criativo” capaz de
mudar a sua vida. “A adaptação é
muito bem feita, uma verdadeira peça
teatral construída a partir da obra do
Nobel da Literatura, em que o próprio
Saramago também aparece como
personagem”, acrescenta RF. “São
histórias dentro de histórias, numa
encenação que foge completamente
ao naturalismo. É um teatro sobre o
teatro e a criação”.
A peça sobe hoje à cena, quarta-feira, 5, às 21,30 e 19h, repetindo amanhã, 6, na Sala principal do
Teatro Municipal Joaquim Benite
(TMJB), e terá mais tarde representações em Braga, Amadora e Faro. É
uma das grandes produções do FTA de

2017, e um bom exemplo da maturidade das companhias do teatro independente português, como observa
ainda Rodrigo Francisco, e de como se
poderá “rentabilizar” os financiamentos para levar o teatro a todo o país.

O ESTEIO DOS ATORES

Mas não é apenas de grandes produções que se faz o FTA de 2017. Pelo
contrário, há uma aposta no “pequeno
formato”, num teatro pobre de meios,
intimista, centrado essencialmente no
ator. A ideia insinuou-se quando no
ano passado o público elegeu o espetáculo Hedda Gabler, feito com poucos
meios técnicos, para uma plateia pequena, 70 lugares, mas com a força do
texto de Ibsen e da representação dos
atores da companhia Visjoner, de Oslo.
O clássico do dramaturgo norueguês
na leitura da atriz e encenadora, também norueguesa, Juni Dahr, é, aliás,
como manda a tradição, o espetáculo
de honra desta edição do FTA, com
apresentações hoje, 5, amanhã e
depois, sexta-feira., no auditório da
Casa da Cerca. “Se calhar, Molière tinha razão quando dizia que o teatro
apenas precisava de duas tábuas e uma
paixão”, diz RF. “De facto, o teatro tem
crescido com o homem e transformou-se, mas apesar de todas as correntes e
derivações, os atores continuam a ser o
esteio desta arte”.
Esta convicção explica que a
programação do FTA integre 11 espetáculos de pequeno formato. Uma
opção que também não será alheia aos
cortes orçamentais que o teatro sofreu
nos últimos anos e que dificultam a
montagem de grandes produções, de
peças com muitos atores. O diretor do
festival faz notar que a sua companhia,
após os sucessivos cortes, tem hoje o
mesmo apoio do Estado que tinha em
1997. “Estamos nos limites do suportável. Este governo prorrogou por mais
um ano o nosso subsídio quadrianual, mas depois nada. É um silêncio
injustificável. Acho bem que se façam
estudos, mas um governo que passa a
legislatura a estudar não é de políticos,
mas de filósofos”, sublinha. “Não se
pode pôr num programa eleitoral que
a cultura é uma prioridade, restaurar
um Ministério e depois ter um ministro cujo único ato teatral foi comparecer no velório da Cornucópia”.

JOSÉ CARLOS DUARTE

Maria Leonor nunes

De Moçambique, Mala Voadora, de Jorge Andrade

“

Apesar de todas as
condições adversas,
ainda há gente
muito nova que quer
continuar a fazer teatro
em Portugal
Rodrigo Francisco

Esse “desaparecimento trágico
para a nossa vida cultural” da companhia dirigida por Luís Miguel Cintra
devia, segundo Rodrigo Francisco, ter
sido um “abanão que fizesse refletir
sobre que país se quer ter do ponto de
vista teatral”. Mas, diz, “ficou tudo
exatamente na mesma”.

OPERÁRIOS E OUTRAS ESTREIAS

Outra das estreias do FTA será
Operários, uma criação de Miguel
Moreira e Romeu Runa, no Teatro
Estúdio António Assunção (TEAA), em
Almada, de hoje, 5, a 9. É a nova produção do Útero, companhia que faz 20

anos e tem afirmado um lugar singular
na cena do teatro, da dança e da performance. Pretende ser uma homenagem ao universo dos trabalhadores
das fábricas, que, tal como os artistas,
“pensam o Mundo na sua imensa
fragilidade e força de transformação”,
segundo as palavras do ator, performer e encenador Miguel Moreira. Será
depois apresentado justamente nos
antigos estaleiros da Lisnave.
João Garcia Miguel vai estrear
no Festival de Almada (a 12,13 e 14,
no TEAA) a sua nova incursão no
universo shakespeariano, a quarta,
desta feita com A Tempestade. Numa
abordagem distinta, contando com os
desempenhos de António Pedro Lima,
David Pereira Bastos, Sara Ribeiro,
Vítor Alves Silva, e espaço sonoro
criado ao vivo por Nuno Rebelo. O
Teatro da Garagem irá de igual modo
apresentar no FTA a sua mais recente
produção: Ela Diz, texto e encenação
de Carlos J. Pessoa, dramaturgia de
Maria João Vicente e interpretação
de Ana Alma e Fernanda Neves. No
Teatro Taborda, em Lisboa, de 5 a 9.
No que toca à prata da casa, a
programação é variada e aliciante.
Moçambique, uma peça da Mala
Voadora, construída e encenada por

J

Jorge Andrade a partir da efabulação
de alguns detalhes de uma biografia
imaginária, num registo em que realidade e ficção se contaminam, subirá
ao palco grande, na Escola D. António
da Costa (EDAC), a 6. Considerado o
melhor espetáculo do ano passado
pela SPA (Sociedade Portuguesa de
Autores), permite redescobrir a forte
identidade dos projetos da companhia. A cenografia e os figurinos são
de José Capela, outro dos seus fundadores, tendo como intérpretes Bruno
Huca, Isabél Zuaa, Jani Zhao, Jorge
Andrade, Matamba Joaqui, Tânia
Alves e Welket Bungué.
Em Lisboa, a 6 e 7, na sala Garrett
do Teatro Nacional D. Maria II
(TNDMII), teremos Bovary, que o seu
diretor, Tiago Rodrigues, encenou
no Theâtre de la Bastille, em Paris,
numa recriação com atores franceses
do espetáculo estreado em 2014, no
S. Luiz. A peça é construída a partir
do célebre romance de Flaubert e do
julgamento do escritor, em 1857, na
sequência do escândalo que causou a
sua publicação. Do elenco fazem parte
Alma Palacios, David Geselson, Grégo
ire Monsaingeon, Jacques Bonnaffé, e
Ruth Vega Fernandez.
Para a Companhia Nacional de
Bailado (CNB), que este ano celebra 40
anos, Tiago Rodrigues criou, por outro
lado, A Perna Esquerda de Tchaikovski,
assinando texto e encenação. Trata-se
de um monólogo interpretado pela
bailarina Barbora Hruskova, com
música ao vivo do pianista Mário
Laginha, que vai ser revisitado no FTA,
a 8 e 9, no TMJB. O palco grande terá
ainda Cânticos de Barbearia, a 14, com
texto e direção musical de Carlos Tê,
encenação e cenografia de Luísa Pinto.
É um encontro imaginário entre dois
cantores, o português Tony de Matos e
o brasileiro Lupicínio Rodrigues, com
Pedro Almendra, Alex Miranda, Filipa
Guedes, e interpretação musical de
Eduardo Silva.

NOVÍSSIMOS RESISTENTES

A representação portuguesa vai estar
em foco também ao nível dos projetos
mais jovens. A seguir aos argentinos,
italianos e espanhóis, é a vez dos portugueses no ciclo dos Novíssimos que
tem ‘refrescado’ as últimas edições do
FTA. “Os problemas com o financiamento da DGArtes continuam e
apesar de todas as condições adversas,
ainda há gente muito nova que quer
continuar a fazer teatro em Portugal”,
salienta RF. “O teatro tem essa capacidade de resiliência e interessou-me
dar a conhecer essa novíssima geração
que resiste e luta contra a ausência de
uma política teatral do anterior e do
atual governo”.
Homenagear os resistentes” é a
intenção, mas Rodrigo Francisco não
ignora que a capacidade de prosseguir
sempre, apesar de todos os problemas,
pode revelar-se um pau de dois bicos.
“Haverá quem pense que se mesmo sem dinheiro continuam a fazer
espetáculos, então por que hão de receber apoios?”, acentua o também
encenador e dramaturgo. “E claro que
podemos apenas fazer peças só com
uma mesa e uma cadeira e com um ou
dois atores. Mas é essa a cultura que se
quer para o país?”.
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EVANGELHO LAICO

De fora, vem também, como é habitual, uma diversidade de espetáculos,
que dão uma panorâmica dos muitos
caminhos teatrais contemporâneos.
Entre os criadores consagrados, é
de referência obrigatória Evangelho,
da companhia Pippo Delbono, que
o encenador, ator, dramaturgo e
realizador italiano criou, cumprindo
o ultimo desejo da mãe, pessoa muito
devota que lhe pediu para abordar
a questão da religião num dos seus
trabalhos. E foi o que fez. O resultado
é uma “missa laica e lírica”, que irá
ser celebrada no palco da sala Garrett
do TNDMII, a 15 e 16, num regresso
do criador ao Festival de Almada,
onde em edições anteriores já trouxe
algumas peças emblemáticas do seu
marcante percurso.
No Centro Cultural de Belém, a
11, sobe à cena Mãe, a segunda peça
de uma trilogia sobre as relações
familiares e a condição humana,
que cruza os territórios da dança,
do teatro, do cinema e da acrobacia.
É uma criação da dupla constituída

artes * 23

Na abertura História do Cerco de Lisboa, de José Saramago

ALÍPIO PADILHA

A 10, no palco grande da EDAC, irá
estrear Karl Valentin Cabaret, o novo
espetáculo do Teatro do Eléctrico,
um dos mais estimulantes projetos da
nova geração teatral portuguesa. A
encenação é de Ricardo Neves-Neves,
que tem dirigido para o grupo peças
da sua autoria e de outros autores
como, agora, o alemão Karl Valentin.
Um coro de 11 atores - Elsa Galvão,
Fernando Gomes, Joana Campelo, José
Leite, Márcia Cardoso, Rafael Gomes,
Rita Cruz, Sílvia Figueiredo, Tadeu
Faustino, Tânia Alves, Vítor Oliveira - e
uma orquestra de dez músicos fazem o
espetáculo, que será depois apresentado no Teatro da Trindade, em Lisboa,
até 23, e em Quarteira.
De destacar ainda, no mesmo ciclo, o Teatro da Cidade, com
Topografia, uma criação coletiva
em torno da ideia de comunidade,
com Bernardo Souto, Guilherme
Gomes, João Reixa, Nídia Roque e
Rita Cabaço, a 10, no Fórum Romeu
Correia, auditório Fernando LopesGraça, Almada. No mesmo local, a 16,
A Morte do Príncipe, um espetáculo
encenado por Ricardo Boléo, a partir
de Fernando Pessoa, Heiner Muller e
Shakespeare, com José Condessa e
Lídia Muñoz. E a 12, Por nascer uma
puta não acaba a primavera, a partir
da novela de Gabriel García Marquez,
com direção de Alexandre Tavares e A
nouschka Freitas, também intérpretes
(com Diogo Tavares), num registo entre a dança, a performance e o teatro.
John Romão, por seu lado, assina
a conceção e encenação de Primeira
Imagem, espetáculo dos finalistas
da licenciatura da Escola Superior
de Teatro e Cinema, com Carolina
Lobato, Catarina Moita, Diana Narciso,
Duarte Melo, Erica Rodrigues, Gabriel
Gomes, Henrique Bispo, Madalena
Barreto, Margarida Freitas, Marta
Caeiro, Roxana Lugojan e Tiago
Gonçalves. Em cena na sala estúdio do
TNDMII, em Lisboa, de 12 a 16.
O nosso novíssimo teatro tem ainda encontro marcado Casa da Cerca,
num debate com moderação de João
Carneiro.

ALÍPIO PADILHA

J

Karl Valentin Cabaret, Teatro do
Operários, de Miguel Moreira
Eléctrico, de Ricardo Neves Neves

Bovary, Tiago Rodrigues

pela argentina Gabriela Carrizo e
pelo francês Franck Chartier, que, no
bairro de Molenbeek, em Bruxelas,
fundaram a companhia Peeping Tom .
Pela primeira vez no nosso país,
a companhia inglesa 1927 promete
igualmente surpreender com Golen,
texto e encenação da co-diretora Suzanne Andrade. Com uma forte
componente visual, reflete sobre as
tecnologias e a relação com as máquinas e poderá ser visto a 12 e 13, no
TMJB. “Fala sobre o modo como nos
fomos rodeando e comprando tecnologias e como elas acabaram por comprar-nos”, adianta o diretor do FTA.
“Ou seja, como em princípio deviam
servir para nos libertarem e acabaram por nos escravizar. A companhia
trabalha muito com o vídeo e tem feito
furor um pouco por todo o lado”.

ALTERNATIVAS E ENTENDIMENTOS

Também em Almada, mas na EDAC, a
8, uma outra pista de reflexão proposta
pelo Raoul Collectif, de Bruxelas, que
representará Rumor e Alvoradas. Em
palco, assistir-se-á a uma última
emissão de um programa de rádio
de cinco jornalistas que discutem o
muito apregoado conceito neoliberal
TINA, ou seja, There is no alternative,
Não há alternativa - à austeridade, bem entendido. O coletivo é
constituído por cinco jovens atores: Romain David, Jérôme de Falloise,
David Murgia, Benoît Piret e JeanBaptiste Szézot. “É um espetáculo curioso, a partir destes cinco
radialistas que são de esquerda e em

vésperas de serem despedidos pela
administração não conseguem pôr-se
de acordo”, observa RF. “ Estes belgas
fizeram uma peça para responderem à
pergunta 'Porque é que a esquerda não
consegue entender-se?' E é engraçado
que estão muito interessados no atual
contexto político português. Aborda
questões que nos são próximas e nos
fazem refletir sobre as circunstâncias em que nos movemos, agora
que já estamos a meio desta solução
governativa”.
De outras geografias, por exemplo de Israel, virá a companhia de
dança Kanea, para levar ao palco
grande da EDAC, a 12, Neverland,
uma coreografia de Tamir Ginz. Da
Suíça, um espetáculo em que teatro e
música se conjugam numa “poética
cénica” particular, característica
do trabalho do músico e encenador Christoph Marthaler, que traz a
Almada, ao TMJB, a 16 e 17, Uma Ilha
Flutuante, uma criação coletiva, a partir de Eugène Labiche, com interpretação de Marc Bodnar, Carina Braunsc
hmidt,Charlotte Clamens, Raphael Cla
mer, Catriona Guggenbühl, Ueli Jäggi,
Graham F. Valentine, Nikola Weisse.
No mesmo teatro, mas na sala
experimental, a 11, 12 e 13, Ricardo III
está Proibido, vindo da Roménia, com
texto de Matei Vişniec e encenação
de Răzvan Mureşan. Do mesmo país,
Gente Comum, pelo Teatro Nacional
de Radu Stanca, encenado por
Gianina Carbonario, a 16, na EDAC.
E na Incrível Almadense, a 9, 10 e
11, Svaboda, uma criação coleti-

va, com dramaturgia e direção do
argentino Bernardo Capa - enquanto
também da Argentina, Diário de uma
Assistente de Sala, com dramaturgia de
Mariano Clemente e Victoria Caselas e
encenação de Gonzalo Facundo López,
estará em cena a 16, 17 e 18, no TEAA.
A 18, no palco grande da EDAC, o
convite será para Sonho de uma Noite
de Verão, pela companhia galega, de
Santiago de Compostela, Voadora.
Uma dramaturgia de Marco Layera, a
partir do clássico de Shakespeare, dirigida pela encenadora Marta Pazos, já
bem conhecida do público português.

A ARTE DE ANTÓNIO LAGARTO

O Festival de Teatro de Almada, que
como habitualmente tem o apoio da
Câmara Municipal, vai homenagear
nesta edição o cenógrafo e figurinista
António Lagarto. “O teatro é das artes
mais coletivas e era altura de homenagearmos um dos artistas plásticos que
tanto contribuem para os espetáculos
contemporâneos, embora fiquem
sempre invisíveis”, justifica RF. “ E
Lagarto tem uma carreira nacional e
internacional ímpar”.
Criador de múltiplas cenografias e
figurinos, para teatro, ópera e bailado,
tanto no país como no estrangeiro,
desenvolveu uma obra multifacetada
que, ao correr de décadas, cruzou
não só o domínio cenográfico, mas
também a fotografia e a instalação.
“António Lagarto partilha com a
maioria dos cenógrafos, e cenógrafos-figurinistas, portugueses que
têm marcado as últimas gerações

um reconhecido estatuto de artista”,
escreve a propósito Eugénia Vasques,
profª da Escola Superior de Teatro
e Cinema. “Uma das suas marcas
identificadoras, como tenho assinalado, é justamente uma espécie de
'barroquismo simbólico' que emerge,
frequentemente, da relação entre
a escala humana e a magnitude dos
seus espaços arquiteturados. Esta dimensão da linguagem que o identifica
como artista liga-se, sem dúvida, às
questões teóricas relacionadas com
a representação do corpo na performance art e na body art, que estão na
base da sua experiência académica e
artística”. E acrescenta: “A centralidade do corpo reflete-se, todavia,
no diálogo entre a representação do
corpo humano vertical e a dimensão
esmagadora da arquitetura dos espaços e dos símbolos que identificam
muitas das suas criações.”.
Um percurso artístico, o de
António Lagarto, também revisitado no átrio da EDAC, onde vai estar
patente a instalação Os Jardins de
Narciso, com curadoria de Pedro Mira.
Na Casa da Cerca, por sua vez, poderá ser vista uma mostra de Jorge dos
Reis, autor do cartaz desta edição do
festival e do estilo de letra Benite, uma
homenagem a Joaquim Benite (19432012), fundador e diretor do festival e
da companhia de Almada. Intitulada
Terra Plana, Humanismo e Formalismo,
20 anos de prática projetual no design
gráfico, reúne vários projetos, incluindo o processo de criação do referido
cartaz, pintura e desenho. “Ao longo
destes 20 anos mantive uma prática de
uso constante do desenho como instrumento de trabalho, na prefiguração
das formas, num processo sequencial
de aproximação ao resultado ambicionado; ancorado num rigor geométrico
constante, num neoplasticismo de
redução às formas mais puras”, escreve a propósito o designer. E conclui:
“Fecho assim um círculo que parte da
afirmação inicial, discorrendo numa
observação distanciada sobre o caminho percorrido, sem alternâncias,
com coerência, assumindo a contradição enquanto razão do projeto, nos
dias agitados de uma vida sedenta de
contemplação”.
A par dos espetáculos e da animação de rua, haverá Encontros na
Cerca, debates, conferências, com
encenadores e atores, e pelo quarto
ano "O Sentido dos Mestres". Depois
de Luís Miguel Cintra, Peter Stein e
Ricardo Pais, cujo livro com a sua lição
saiu no último Dia Internacional do
Teatro, uma edição da CTA, este ano
será a vez de uma mestra vinda do
norte, a encenadora de Hedda Gabler,
Juni Dahr, o espetáculo que, como se
disse, o ano passado mereceu a preferência do público. “É uma grande
diretora de atores”, afirma Rodrigo
Francisco. “Tem uma formação muito
diversicada - teatro clássico norueguês, Grotowski, Actor Studio de Nova
Iorque. É uma oportunidade poder
contatar e aprender com esta mulher,
uma referência do teatro europeu”.
Como sempre, é vasto e alargado
programa da Festa - o nome inicial do
festival deu a ‘deixa’ - que em cada
verão faz de Almada a mais teatral das
cidades. J
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TEATRO

Helena Simões

A partir de Alice Vieira
No encerramento das celebrações
dos 40 anos da sua atividade, o Teatro
Aberto apresenta o espetáculo Toda a
Cidade Ardia, no que se constitui como
uma homenagem à escritora e jornalista
Alice Vieira (1943). Baseado na sua
vida e obra, o texto do espetáculo é da
autoria de Marta Dias a partir da poesia
de Alice Vieira, nomeadamente das
obras Dois Corpos Tombando na Areia
(2007), O Que Dói às Aves (2009) e Os
Armários da Noite (2013), e é de um
verso constante da primeira obra que
surge o título do espetáculo agora em
cena até ao fim de julho.
Para além da evidente e compreensível paixão pela escrita de
Alice Vieira que animou os fazedores
deste espetáculo, há a relevar o caso
singular de ser a autora do texto a
concretizar a sua passagem para
cena. Ou seja, Marta Dias, que assina
aqui a sua quarta encenação e que
tem desenvolvido com consistência e
saber a sua atividade da dramaturgia
no Teatro Aberto, acumula as funções de autora do texto, encenadora
e, naturalmente, de dramaturgista,

na medida em que um poema, não
sendo um texto para teatro, carece de
adaptação à especificidade teatral do
palco. Assim, a escolha de personagens, a estruturação externa e interna, o elenco de temas a desenvolver,
o agenciamento de ações, entre
outros elementos, fazem parte desse
trabalho dramatúrgico que permite
aos poemas serem representados em
palco por atores e não apenas por
leitores. A concepção dessa passagem do texto literário para a sua
concretização no palco, necessariamente pensa e inclui a ponte com
o espetador, pelo que é justamente
nesta vertente de comunicação do
palco com a plateia que é testada a
eficácia da escrita teatral. A meu ver,
neste caso, a proposta não vingou.
Por alguma razão (dramatúrgica) as
personagens e as situações não se
ergueram para além das duas dimensões da folha de papel, não adquirindo volume arquitetónico.
A proposta é ambiciosa e isso é
louvável, mas reveste de dificuldade
maior a sua concretização teatral.

A opção por um teatro-narrativa,
agenciado em sequências de tonalidade realista, integrando dezenas
de personagens em vários contextos histórico-sociais (Estado Novo,
Maio de 68, 25 de Abril, atualidade)
a relatarem mais de 70 anos na vida
da protagonista, explorando os temas
da infância, da família, dos amigos,
da política, da identidade, do género,
da maternidade, do trabalho, da
censura, da doença, da solidão, do
amor e da morte é, de facto, uma
tarefa de grande envergadura a que
a encenadora se propôs e para a qual
contou com valiosas contribuições.
Nomeadamente a coreografia de
Cláudia Nóvoa, de facto, essencial na
significação dos movimentos coletivos, mas igualmente na criação de
soluções técnicas nas passagens entre
cenas e os figurinos de Dino Alves, de
beleza plástica intrínseca e a criaram
sentidos tanto pela coerência estilística com os códigos de época como
pela articulação entre cenas.
Suponho que a cenografia, embora tenha querido apresentar soluções

DANÇA
Daniel Tércio

Depois dos elefantes
Como é que uma peça pode ser
simultaneamente uma continuação
e uma rotura relativamente a
outra peça que a antecede? Olga
Roriz sublinha que Síndrome
- a coreografia que estreou
recentemente no Teatro São Luiz
- é o oposto de Antes que matem os
Elefantes, é o oposto da realidade.
Agora nada é palpável ou definível.
Quando Olga me disse isto, lembrei
a sua fala na entrevista a propósito
dos Elefantes, já lá vão alguns meses:
“Tenho de confessar que me anda a
invadir persistentemente a ideia de
continuar esta peça. Do ponto onde
ela termina para uma outra ficção.”
Síndrome é essa continuação,
mas em rotura. Em Elefantes, a casa
que se montava em palco, casa-ruína, era ainda o lugar possível de
sobrevivência no meio da guerrantimos dos corpos.rsonagem e
propondo no seu lugar a marcaç o
mergulho no interior psicol. Agora
desapareceu. Os sobreviventes que

Síndrome, de Olga Roriz Estreia-se no São Luiz e depois entra em digressão

lá habitavam passaram a outro estado, a puras energias, fluxos de vontade num espaço poroso. Síndrome

encontra-se assim num nenhures,
num tempo depois do tempo antes,
num tempo antes de sabermos.

Toda a Cidade Ardia Texto e encenação de Marta Dias, baseado em poemas
de Alice Vieira, no Teatro Aberto até 30 de julho

miméticas, de facto, gerou entropias
ao criar condições de enunciação
em permanente alteração e que por
vezes dispersaram os discursos e as
linhas de força das personagens e
situações.
No cruzamento do espaço e do
texto estão os atores, num trabalho
de relevância; destaque para Ana
Guiomar e Sílvia Filipe a darem
corpo e voz à protagonista em registo
onírico e de memória, e para Vítor
d’Andrade e António Fonseca concretizando com eficácia e solidez a
representação da difícil personagem
do seu companheiro.
Quanto à encenação, que reúne e
reelabora todas estas dramaturgias,
de uma forma geral identifiquei falta

de ritmo que pudesse estruturar o
tempo da representação e permitisse
a projeção da narrativa de uma cena
para outra. No entanto, o espetáculo
constrói imagens fortes como algumas fotografias de álbuns de família a
capturarem o espírito do momento.J

Quatro homens e três mulheres.
Intérpretes que, uma vez mais, dão o
máximo, aproximando-se do limite
da entrega. São eles André de Campos, Beatriz Dias, Bruno Alexandre,
Bruno Alves, Carla Ribeiro, Francisco Rolo e Marta Lobato Faria.
Síndrome é composto como uma
sequência articulada sobretudo a
partir de duetos e solos. Isto permite
acentuar os fluxos individuais e
entre indivíduos, abandonando as
particularidades psicológicas desta
ou daquela personagem e propondo
no seu lugar a marcação dos ritmos
íntimos dos corpos.
Para o palco, coberta de terra,
são levados baldes cheios de pedras
e de folhas de papel. A narrativa
desapareceu, ou está simbolicamente nessas folhas impressas de papel
que são despejadas no chão de terra.
Pedaços de histórias, episódios de
dor, momentos de guerra, levados
pelo vento. Sempre que uma bomba
explode, há um vento funesto que
queima o rosto mesmo daqueles que
estão distantes.
Um dos temas mais persistentes
na obra de Olga Roriz tem a ver com
a terra. A terra é o princípio e o fim.
Mas mais do que isso (em Síndrome
torna-se mais claro) a coreógrafa faz
dançar como quem traça os fluxos
de marcação do território. Ela está
constantemente a construir e a
desconstruir o território a partir de
fluxos de energia que saem do peito
e do plexo solar e que acontecem

na terra, sobre a terra, com a terra.
O corpo intensifica-se e investe na
marcação dos lugares, cobre-se
de poeira e debate-se, corre e cai a
todo o instante. Aqui se manifesta o
desejo de território numa terra sem
dono.
Deleuze deu-nos esta ideia: a
marcação de um território é um
ritmo. Síndrome é isto mesmo, um
ritmo que atravessa a terra, que
organiza as coisas e põe em jogo
os afetos. A música do compositor estónio Arvo Pärt ocupa neste
particular um lugar fundamental, na
medida em que enaltece os processos de afetação. Olga Roriz conjuga
a música e os movimentos, propõe
as sequências dos deslocamentos e
de gestos em diálogo com os tempos
musicais, rasgando silêncios e
suspensões, mas também espaços de
velocidade e de aceleração.
Como escreve Sara Carinhas (que
faz o acompanhamento dramatúrgico da peça), aqui “já não se
reza, já não se espera, já não se está
em silêncio.” Por aqui passaram os
Elefantes.
Após estreia no São Luiz Teatro
Municipal, em Lisboa, Síndrome
será apresentado no Teatro Aveirense
(8 de julho), no Teatro Municipal
de Bragança (30 de setembro), na
Casa das Artes, em Vila Nova de
Famalicão (28 de outubro), no Teatro
Municipal Sá de Miranda, em Viana
do Castelo (3 e 4 novembro) e no Cineteatro Louletano (17 novembro)J

› TODA A CIDADE ARDIA
de Marta Dias, baseado em poemas de Alice
Vieira, encenação Marta Dias, cenografia Marisa
Fernandes, desenho de luz e vídeo Aurélio Vasques,
figurinos Dino Alves, coreografia Cláudia Nóvoa,
desenho de som Sandro Esperança, com Ana
Guiomar, André Patrício, António Fonseca,
Catarina Moreira Pires, Emanuel Rodrigues,
Madalena Almeida, Miguel Lopes Rodrigues, Sílvia
Filipe e Vítor d’Andrade.
Teatro Aberto, quarta a sábado às 21h30,
domingo às16h. Até 30 de julho.
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MÚSICA
Manuela Paraíso

Coro Regina Coeli
Música espiritual

International Music Festival

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

Jornal de Letras: Como têm sido as
comemorações?
Pedro Boleo-Tomé: Começámos
há um ano, com um concerto em
que se procurou voltar ao passado,
chamámos antigos coralistas
e a comunidade dos Olivais.
Organizámos lá um festival de rua,
com convidados. Tivemos outras
iniciativas, como um ciclo de Natal,
com concertos com vários grupos,
nas igrejas dos Olivais, uma freguesia
com pouca oferta cultural, o que
procurámos inverter. Em Fevereiro
realizámos um concerto na Academia
das Ciências de Lisboa, em que
atuaram quase todos os maestros que
dirigiram o coro.
Para esta nova obra, procuraram que
houvesse uma linha de coerência
entre as músicas dos compositores?
Não. As obras são muito
diferentes e pretendemos vir
também a apresentá-las depois

individualmente, em programas
vários. Inicialmente pensámos em
encomendar uma missa, mas isso
seria mais limitativo. A ideia foi
ter compositores com linguagens
e experiências muito diferentes.
Alguns são jovens, quase em início
de carreira. Demos-lhes carta banca
mas com algumas diretrizes. O José
Luís Ferreira tinha uma ligação com
o Coro, foi coralista há muitos anos,
o Alfredo Teixeira já tinha colaborado
connosco. Procurámos algo que
unisse as peças e foi o texto da
antífona Regina Coeli, que o José Luís
Ferreira musicou, dividindo-o em
cinco fragmentos que ligam as peças
dos outros compositores.
Os textos de José Tolentino de
Mendonça têm alguma relação entre
si?
Também não. Mas achámos que
poderíamos construir uma linha e
encontrar relação com o texto do
Regina Coeli. O processo tem sido
interativo, porque depois das peças
estarem compostas começámos a
ensaiar e nas obras dos compositores
menos habituados a trabalhar para
coro teve de se alterar algumas
passagens para funcionarem melhor.
Também nós tivemos de nos adaptar
a desafios novos. Por exemplo, o
Nuno da Rocha tem uma passagem
em que o coro passa a ser um grupo
de solistas que cantam ad lib uma
melodia individual.
Além da estreia, terão outras
apresentações da obra?
Sim, faremos uma segunda a 13 de
agosto, na Basílica de Fátima, e em
2018 iremos gravá-la para CD. Devo
acrescentar que quisemos que este
concerto de sábado, 8, sem perder
o caráter celebrativo, homenageie
de alguma forma as pessoas que
perderam a vida nos acontecimentos
trágicos das últimas semanas, que nos
tocaram muito. Vamos fazê-lo numa
perspetiva de esperança e achamos
que os textos das encomendas se
adequam perfeitamente. J

13 jul

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

PAVEL HAAS QUARTET Quarteto de cordas
Beethoven, Martinu e Smetana

14 jul

27 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
Em 2016 completou meio século de
uma atividade amadora que nasceu
para acompanhar a liturgia nas igrejas
dos Olivais, de onde é originário.
A história do Coro Regina Coeli de
Lisboa atravessa gerações, passa pela
música coral/sinfónica, pela gravação
de discos e desde 2000 tem a direção
do maestro Pedro Miguel. O fim das
celebrações é com a estreia absoluta
da obra coletiva A Presença mais Pura:
5 Poemas para um Regina Coeli, que
incorpora poesia de José Tolentino
de Mendonça. Encomendada aos
compositores Alfredo Teixeira, Daniel
Davis, José Luís Ferreira, Nuno da
Rocha e Sara Ross com o apoio de
um financiamento participativo,
tem a primeira audição marcada
para sábado, 8, às 21h30, na Igreja de
Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa,
num concerto com entrada livre que
encerrará as comemorações dos 50
anos do coro e em que será lançada a
partitura da peça. Pedro Boleo-Tomé,
coralista e Presidente da Associação
Concertato, que gere o agrupamento,
fala sobre a nova obra.

PROGRAMA GERAL

7>30JUL 2017

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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Velar e desvelar

Em abono do
rigor formalista, não será
exatamente
“essa” Alice
Coltrane que
aqui se vela e
desvela. Ainda
que uma holística elevação espiritual habitasse o âmago do seu
cerimonial exploratório desde as
respetivas primícias criativas, a
“Universal consciousness" por si
devotada só se contemplaria na
sua mais expansiva transcendência mística quando convertida em
líder do seu ashram californiano – uma comunidade escorada
em pilares do dogma hindu,
vocacionada para o despertar
humanista e ascético dos seus
partícipes – e, no que ao cosmos
exterior a essa congregação diz
respeito, nas celestialmente profundas reinvenções de mantras e
cânticos oracionais – contagiadas
por evangelhos blues, jazz, prog,
new age, de folclores indianos
e africanos, do minimalismo
contemporâneo, etc. – registadas
entre 1982 e 1995 em quatro cassetes de circulação estritamente
correligionária (i. e., praticamente tão intangíveis quanto a fé
que invocam), simbolicamente
sintetizadas nesta epifania em
forma de breviário de oito reveladores hinos metafísicos (ou dez,
na edição em vinil). Mais do que
mera música religiosa, o que aqui
se experiencia é adoração e meditação numa vívida odisseia sónica
vivida de olhos bem fechados e
alma bem aberta, celebração conciliatória da natureza ontológica
como devir, não como desígnio.
Ou do universo como unidade
ética, estética, estática, extática.
Histórico.

› Alice Coltrane

Turiyasangitananda

THE ECSTATIC MUSIC OF
Luaka Bop / import. Flur, 2017
BRUNO BÈNARD-GUEDES

POP

Faustosamente

Luada
Cozetti tem
a música
brasileira no
sangue e o
cancioneiro
da revolução
portuguesa na
guelras. Não se é impunemente
filha de Alípio de Freitas, figura
emblemática da luta antifascista, daqui e de além mar, a
que Zeca Afonso dedicou uma
canção, e que faleceu no mês
passado. Juntamente com o seu
companheiro Norton Daiello,
Luanda forma os Couple Coffee,
banda brasileira de Portugal,
que se estreou, já lá vão 11 anos,
com o deslumbrantemente

DISCOS
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Uma aproximação ao inacessível
É o pensamento constante sobre o piano
mentos, que congrega amigos, familiares, que
e a interpretação, que marca o percurso do
tem nos poemas de Inna Sokolova, mulher
pianista russo Grigory Sokolov. Por isso, há
do pianista, um possível fio condutor, e que,
sempre algo de novo nos seus recitais, nas
no limite, permite iludir uma aproximação,
suas (raríssimas) gravações, há sempre algo
através de uma conversa que, na prática,
superado em cada apresentação, em relação à
nunca existiu.
anterior.
O novo disco é o terceiro de Sokolov na
Há mais de uma década que Sokolov
editora alemã, em pouco mais de dois anos.
não atua em público com uma orquestra.
Sucede ao programa levado ao festival de
Mas o novo disco do pianista, na Deutsche
Salzburgo, em 2008 (as Sonatas para piano
Grammophon, reúne dois dos mais sedutoKV 280 e KV 332, de Mozart, os 24 Prelúres concertos do repertório: o n.º 23, em Lá
dios, op. 28, de Chopin, os dois “Poèmes”,
maior, K.488, de Mozart, e o 3.º Concerto,
op. 69, de Scriabin, “Les Sauvages”, de
em Ré menor, op. 30, de Sergei RachmaRameau, e o coral “Ich ruf zu dir, Herr Jesu
Christ”, de Bach), e ao que reuniu Schuninov. O de Mozart, com a orquestra de
câmara Gustav Mahler, e o maestro (e piabert (o Impromptus, op. 90, e as três peças
D946) e Beethoven (Sonata em Si bemol
nista) Trevor Pinnock, recua até ao Festival
maior, op. 106), que deu origem a um duplo
de Salzburgo de 2005; o de Rachmaninov,
CD e um triplo LP, com as gravações em
por seu lado, vai mais atrás, aos Proms de
Salzburgo e em Varsóvia, assim como a um
1995, e ao entusiasmo do festival de verão
filme de Bruno Monsaigeon, feito na Filarda capital britânica, com a Filarmónica
da BBC e o regente Yan Pascal
mónica de Berlim, e publicado
Tortelier.
em DVD.
Um e o outro testemunham
Sokolov apresentou-se em
assim um passado, ou vários
Portugal, há cerca de dois meses,
passados, de Sokolov. E perna Fundação Calouste Gulmitem, sobretudo, uma rara e
benkian, em Lisboa, na Casa da
improvável abertura ao universo
Música, no Porto, e no Convento
do pianista – uma “aproximação
São Francisco, em Coimbra, e
ao inacessível”, como o próprio
regressará para o ano, de novo em
texto do CD o define. Uma porta
abril.
aparentemente entreaberta para
O pianista atuou pela primeio seu universo.
ra vez em Portugal há 50 anos,
›Grigory Sokolov
A “chave” está no docua 14 de abril de 1967, no Teatro
Tivoli, em Lisboa, com a antiga
mentário “A conversation that
MOZART,
never was”, de Nadia Zhdanova,
RACHMANINOV & Orquestra Sinfónica da Emisque acompanha esta edição. É
“A CONVERSATION sora Nacional e o maestro Silva
uma história sobre a história de
THAT NEVER WAS” Pereira, numa interpretação
Sokolov, uma recolha de imagens CD+DVD Deutsche Gramdo 2.º Concerto para piano de
passadas, uma soma de depoiSaint-Saëns e do 5.º Concerto,
mophon

simples Conversa de Botequim,
assente na combinação baixo
e voz. Os discos o duo foram
ficando mais vestidos, mas esta
diálogo voz-baixo continua a ser
a sua essência. O duo surpreende
agora com este Fausto Food, uma
homenagem a Fausto Bordallo
Dias. À exceção da introdução
espirituosa (mas aquém de tudo
o resto) feita de trocadilho à
volta das canções do autor, este
é um álbum de versões. Apesar
disso, os Couple Coffee não se
desvinculam da sua autoria.
Não são versões brancas, antes
reinterpretações ousadas, que se
deviam dos cânones, tornando
as canções de Fausto verdadeiramente suas. São arriscadas e
bem conseguidas estes novos
olhares sobre temas como Foi
Por Ela, Delicadamente para Ti ou
Rosie. E o casal já não está sozinho. No disco juntam-se vários
músicos, incluindo as vozes de
Viviane e de Uxia, e as guitarras
de Pedro Joia e Flak.

› Couple Coffee

FAUSTO FOOD

Ampla

Grasnos
melódicos

O bairro
lisboeta de
Alvalade foi
um dos berços
do movimentos rock em
português dos
anos 80. Agora
ressurge numa nova onda sonora,
liderada pelos Capitão Fausto e
pela chancela da Cuca Monga e
de que é um magnífico exemplo
o primeiro álbum dos Ganso. Ao
exemplo do que aconteceu há uma
década com a FlorCaveira, uma
nova onda do pop rock português
parece estar a surgir por aqui . Só
que, em alguns pontos, encontra-se nos antípodas daquilo que
fazia Tiago Guilul e os seus amigos. Não se procura o som rude e
cru do rock genuíno, buscando
um certo naturalismo, no sentido
em que se encontra despida de
grandes produções ou de cuidados
de estúdio. Descobre-se antes um
pop trabalhado, informado, bem
gravado. Tal é evidente nos pró-

“Imperador”, de Beethoven (mais um encore
de Stravinsky).
Sokolov tinha então 16 anos (nasceu em
São Petersburgo, em 1950) e vencera o Concurso Tchaikovsky do Conservatório de Moscovo, em 1966, com uma decisão unânime do
júri, presidido pelo pianista Emil Gilels.
Na altura, Sokolov começou a desenhar
uma carreira internacional. Mas a morte do
agente, o isolamento durante a Guerra Fria e a
discrição habitual do pianista, que se dedicou
ao ensino, limitaram o seu raio de ação ao
Leste europeu.
Só nos anos de 1980 a sua presença no
Ocidente readquiriu regularidade, confirmada na década seguinte. Datam desse período,
concertos em França, em particular, e as
primeiras gravações para a antiga editora
Opus 111 (Naïve) – cerca de uma dezena de
álbuns, em pouco mais de dez anos, e sempre
de recitais ao vivo.
Em 2000, regressou a Portugal para o
Festival de Música de Sintra, onde interpretou
Schubert, Schumann e Chopin. Em março do
ano seguinte, na Fundação Calouste Gulbenkian, ofereceu o 1.º Concerto para piano
e orquestra de Tchaikovsky. Regressou em
2002, para os festivais de Sintra e da Póvoa de
Varzim.
Desde então, tem sido regular a sua vinda
a Portugal, sobretudo para as temporadas da
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e
da Casa da Música, no Porto.
Em mais de 50 anos de carreira, Sokolov
deu poucas e curtas entrevistas. Em quase
todas confessou admiração pelos mestres
da pintura europeia, como Rembrandt,
Vermeer ou Van Gogh, por pianistas como
Emil Gilels, Glenn Gould, Arthur Schnabel ou Rachmaninov, e recusou sempre a
filiação na chamada "escola russa de piano",
por entender que esse tipo de catalogação
aniquila a arte, "conduz à morte". "O piano
não é para mim um trabalho", disse. “É a
minha vida, 24 horas por dia". J
MARIA AUGUSTA GONÇALVES

prios Capitão Fausto, mas também
neste Ganso que se dá ao luxo de
incluir nos arranjos instrumentos
como o clarinete e a flauta transversal. Se há uma inscrição no
psicadelismo do final da década
de 70, lembrando por vezes Syd
Barrett, não há revivalismo em
excesso. É bem feito o reenquadramento formal no contexto em
que se move: uma cena musical
portuguesa cosmopolita. O resultado são boas canções como Brad
Pintas, Domingueira, Tanto Faz
ou Conversas Repetidas. Um disco
bem grasnado.

› Ganso

PÁ PÁ PÁ

Cuca Monga/Sony

Blaze

Trabalham as guitarras e o
sintetizador como se estivessem a
descrever longas paisagens sonoras no deserto americano, seguindo um pouco a escola do pós-rock,
mas, aqui e ali, derivando para o
blues e, de forma muito natural,
para o psicadelismo. Contudo, a
introdução de elementos disso-

nante faz com
que a sua linguagem divirja
por caminhos
próprios. A
introdução da
voz, logo no
primeiro tema,
Blues on a Box, em toada repetitiva
e grave, num jogo formal de tons
masculinos, lembra Brian Eno. O
tema tem aquela agradável faculdade de ir crescendo como uma
sopa de pedra, mas sem nunca
chegar a um êxtase. Em À Morte
(tema declamado em francês) e
Blues for Sister Sally, beneficiam
do saxofone de AM Ramos que,
neste contexto, remete-nos logo
para os Morphine. O terceiro
tema, Portland Town, tem um
sentido mais lúdico ou ingénuo
como uma ladainha. Produzido
por Flak, o EP Terribo la Terribline
é uma primeira amostra de uma
banda a descobrir.

› Blaze & The Stars

TERRIBO LA TERRIBLINE

Ed. de autor
MANUEL HALPERN
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05 a 18 de julho 2017

Despertar da Primavera
Clássico de Frank Wedekind marca o regresso do Teatro Praga ao palco do Teatro Nacional São João. De 13 a 23 de julho

AlmADA
Auditório Fernando lopes-Graça
Pç. da Liberdade. 212 724 920

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

Um filme de Cláudia Varejão.
Uma encomenda da Comp. Nacional de Bailado.
7 de julho – 17h

Teatro municipal Joaquim Benite

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

T 34º Festival de Almada

Programação completa e
informações em www.ctalmada.pt
até 18 de julho

T 34º Festival de Almada:
História do Cerco de lisboa

A partir de José Saramago. Encenação
de Ignacio García. Interpretação de
Ana Bustorff, Elsa Valentim, João Farraia,
Jorge Silva, José Peixoto, entre outros.
5 de julho – 21h30
6 de julho – 19h

E ...34º Festival de Almada:
E Até Platão Tinha Um Corpo...
Exposição de desenho de Luís Miranda.
5ª

àS

S áB ., dAS 19 h àS 21 h 30; d oM ., dAS 15 h
19 h 30. E M dIAS dE ESPETáCULo A PArTIr dAS 19 h

A

8 de julho a 1 de outubro

D 34º Festival de Almada:
A Perna Esquerda de Tchaikovski

Texto e direção de Tiago rodrigues.
Interpretação de Barbora hruskova
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
8 de julho – 21h30
9 de julho – 18h

D 34º Festival de Almada:
Richard Al Iii-lea Se Interzice

de Matei Vişniec. Encenação de răzvan
Mureşna. Interpretação de Matei rotaru,
Cristian Grosu, Alexandra Tarce, Miron

Maxim, Patricia Brad, entre outros.
Espetáculo em romeno legendado em português.
1 de julho – 18h
12 de julho – 15h e 19h
13 de julho – 17h e 21h30

T 34º Festival de Almada: Golem

Texto e encenação de Suzanne Andrade.
Espetáculo em inglês legendado em português.
12 de julho – 19h30
13 de julho – 21h30

T 34º Festival de Almada: Une Île Flottante

Criação coletiva a partir de Eugène Labiche.
Espetáculo em francês e alemão
parcialmente legendados em português.
16 de julho – 19h
17 de julho – 21h30

ANGRA

Do

HERoíSmo

museu de Angra do Heroísmo

Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800

E Conexão: Raminho - Gävsta

Exposição de escultura de Baltasar Pinheiro.

até 30 de julho
E Almanaque do Camponez
até 3 de setembro

AvEIRo
Teatro Aveirense

r. Belém do Pará. Tel.: 234 400 920

D Síndrome

direção e Coreografia de olga roriz.
8 de julho - 21h30

BATAlHA
mosteiro da Batalha

Lg. Infante d. henrique. Tel.: 244 765 497

m Taipei Philharmonic Youth Ensemble
12 de julho – 21h30

BRAGANçA

Neves-Neves. Interpretação de Elsa Galvão,
Fernando Gomes, Joana Campelo, José
Leite, Márcia Cardoso, entre outros.

Centro de Arte
Contemporânea Graça morais

5ª

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

A

d oM .,

dAS

10 h

àS

18 h 30

até 31 de dezembro

r. Abílio Beça, 27. tel.: 273 33 15 95
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

DA

RAINHA

ElvAS
Igreja Nossa Senhora da Assunção
Pç. da república

m lisbon music Fest: Jugendchor
mKS Schaffhausen (Suíça)
18 de julho – 21h30

Centro Cultural e
Congressos das Caldas da Rainha

ÉvoRA

E World Press Cartoon 2017

Direção Regional de Cultura do Alentejo

r. dr. Leonel Sotto Mayor. Tel.: 262 094 081
até 10 de agosto

r. de Burgos, 5. Tel.: 266 769 450

museu José malhoa

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

C Jornadas 2CN – Clab 2017:
Cultura, Cooperação e
Redes: mediação Cultural

E Projeto Um - Padrões e Transparêcias

Programa detalhado e inscrições
em https://2cnclab.wordpress.com.
13 e 14 de julho

m 3 Sonatas para Piano

Fundação Eugénio de Almeida

Exposição de fotografia de Carlos Barroso.
até 9 de julho
recital de Tiago Mileu.
obras de L. Beethoven.
8, 15, 22, 29 de julho – 15h

Casa das Histórias Paula Rego
T odoS

oS dIAS , dAS

10 h

àS

18 h

E Paula Rego: Historias & Segredos
até 17 de setembro

Centro Cultural de Cascais

Av. rei humberto II de Itália. Tel.: 214 848 900
3ª

A

d oM .,

dAS

10 h

Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300
3ª

A

d oM .,

dAS

10 h

àS

13 h

E dAS

14 h

àS

18 h

E Das Sombras do verão, do Dia e da Noite

Exposição de pintura de Margarida Lagarto.
até 30 de julho

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

àS

18 h

E De Rubens a van Dyck: Pintura
Flamenga da Coleção Gerstenmaier
até 9 de julho

E mãos que Falam

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

E Boa Sorte com os vossos Esforços
Naturais, Combinados, Atrativos e
verdadeiros em Duas Exposições
até 1 de outubro

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

E legado Francisco Barahona Fernandes
até 31 dezembro

E llave del Romance mudo de
la vida de San António de Padua
até 31 de dezembro

FARo

CoImBRA

Teatro das Figuras

Colégio da Trindade

T Portátil

Lg. da Trindade

E Condemnados à Pena Última
5 de julho a 30 de outubro
A Perna Esquerda de Tchaikovski

16 h 30

E o Azeviche. o Sagrado e o Profano

museu do Abade de Baçal
09 h 30

àS

Exposição de fotografias de André Kuzer.
até 31 de julho

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

dAS

21 h 30; d oM .,

E view in Town Uma Ficção Pessoal

E Disruptive order

d oM .,

àS

r. das Parreiras. Tel.: 239 801 160

até 15 de setembro

A

S áB .,

mosteiro de Santa Clara-a-velha

E Graça morais: o medo

3ª

A

13 a 23 de julho

T Karl valentin

Kabarett de Karl Valentin. Encenação de ricardo

horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
direção de Barbara duvivier.
8 de julho – 18h30 e 21h30

T Al(l)GARvE Ainda é Portugal

Produção da Sociedade recreativa Bordeirense.
15 de julho – 21h30
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FUNCHAL
Teatro Municipal Baltazar Dias
Av. Arriaga. Tel.: 291 220 416

C 7ª Conferência Teatro: Madeira de A a Z

Por Rui Carita, Alberto Vieira, António Brehm.
5 de julho – 18h

M Musical Infanto-Juvenil
6 a 9 de julho

D Dança – Prestige Dance
13 e 14 de julho – 19h

M Ciclo Grandes Obras (V)

Pela Banda da Zona Militar da Madeira, sob
a direção do maesto convidado Cesário Costa,
e a participação de Pedro Meireles (violino).
Obras de Branco, L. F. e schostakovich, D.
15 de julho – 18h

Centro Internacional das
Artes José de Guimarães

M 2ª Jazz Sessions OJL

13, 14, 15 e 16 de julho – 10h30

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

A

D OM .,

DAs

10 H

às

13 H

e DAs

14 H

às

19 H

E Fernando Lanhas: Fragmentos:
Algumas Obras na Coleção de Serralves
até 8 de outubro

E A Arte como Experiência do Real

Coleção de ivo Martins em
Depósito no Museu de serralves.
até 15 de outubro

E Cosmic, Sonic, Animistic. Coleção
Permanente e Outras Obras
até 31 de dezembro

T ODOs

GONDOMAR

Os DiAs , DAs

10 H

às

18 H

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

Lugar do Desenho - Fund. Júlio Resende
3 ªA 6 ª , DAs 14 H 30 às 18 H 30;
s áB . e D OM ., DAs 14 H 30 às 17 H 30

Pç. de santiago. Tel. (info.): 253 423 910

até 9 de julho

T ODOs

E Alberto Péssimo: Lavoura.
Os Fragmentos Que a
Lavoura Deixa Atrás de Si

E Viarco Express
até 22 de setembro

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

GUARDA
Teatro Municipal da Guarda

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

E Render-se à Evidência. Clear Statement

exposição de Vítor Pomar, no âmbito siAC - ii
simpósio internacional de Arte Contemporânea.
até 31 de agosto

E Por Isso Mesmo Ela Procurou
Toda a Beleza na Madeira, no
Barro, no Papel, na Tinta, na Lã

exposição de Annelies Van Dooren, no âmbito ii
simpósio internacional de Arte Contemporânea.
até 31 de agosto

M Bruno Pernardas
6 de julho – 22h

M Quarteto Contratempus
8 de julho – 21h30

M Adivinho

13 de julho – 22h

M Luca Sestak Duo
15 de julho – 21h30

GUIMARÃES
Casa Da Memoria

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

E Pergunta ao Tempo
até 1 de outubro

E Memento (Lembra-te)

10 H

às

17 H 30

Coreografia de Leonor Keil.
interpretação de Marta Cerqueira.
7 de julho – 10h30
8 de julho – 16h

R. do Vale, 7. Tel.: 215 880 793
3ª

A

D OM .,

DAs

10 H

às

18 H

E Júlio Pomar e Pedro Cabrita
Reis: Das Pequenas Coisas

até 3 de setembro

E Simultânea – Obras da Coleção
da Caixa Geral de Depósitos
até 10 de setembro

D Metamorfose IV

Conceção de Paulo Ramos Criação e interpretação de Andreia serrada, Carolina sousa, João
Pedro, Mélanie Ferreira e Pascoal Amaral.
6, 7 e 8 de julho – 21h30

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva

E A Viagem: Exposição Retrospetiva
do Pintor António Carmo
E Árabes e Islão na Literatura e no
Pensamento Portugueses (1826-1935)

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

até 17 de julho

E Emily Wardill

Av. Joaquim Morão. Tel.: 277 202 944

E A Diáspora da Palavra: Obras
de Autores Portugueses Impressas Fora
de Portugal no Séc. XVI (1501-1520)

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

E Periódicos Musicais Portugueses

exposição de pintura e cerâmicas de Helmut Federle.
até 18 de setembro

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

E Portugal em Flagrante:
Operação 1, 2 e 3

M Música na Biblioteca I:
Orquestra Metropolitana de Lisboa

M Aberturas e Árias de Ópera

I D A N H A - A -N O V A
Centro Cultural Raiano

Um filme de Cláudia Varejão.
Uma encomenda da Comp. Nacional de Bailado.
14 de julho – 22h

D A Perna Esquerda de Tchaikovski

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

LAMEGO
Museu de Lamego

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
2ª

A

D OM .,

DAs

10 H

às

até 8 de setembro
até 8 de setembro

até 15 de setembro

Reinaldo Guerreiro – maestro.
isabel Vaz – solista.
Obras de J. B. santos, J. Haydn e W. A. Mozart.
6 de julho – 21h

M Música na Biblioteca II:
Orquestra Metropolitana de Lisboa

18 H

E Museu de Lamego: Since 2017

Pedro Amaral – maestro.
Obras de C. Caires, R. strauss e J. Brahms.
13 de julho – 21h

15 de julho a 31 de março 2018

LEIRIA

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

MIMO - Museu da Imagem em Movimento

E Fórmulas Naturalistas
da Arte Moderna

Av. 5 de Outubro, 6. Tel.. 21 354 0923

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

Os DiAs , DAs

9 H 30

às

até 3 de setembro

17 H 30

E A História Que Se Quer
Contar: Instalação de Filmes
em Papel Para Lanterna de Projeção

De eunice Gonçalves Duarte.
até 27 de agosto

D Eunice no País das Armadilhas

M Bianca

E Abolição da Pena de
Morte e Cidadania Europeia

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

E Eid al-Fitr: O Fim do Jejum

Centro Cultural Vila Flor

até 12 de agosto

até 28 de setembro

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

até 1 de setembro

Teatro José Lúcio da Silva

E O Lugar onde o
Património Mundial Brilha

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

até 1 de setembro

até 15 de outubro

Av. D. Afonso Henriques, 701. Tel.: 253 424700

2 ª A 6 ª , DAs 9 H 30 às 19 H 30; s áB ., DAs 9 H 30 às 12 H 30

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

E Diana Costa: Verso Reverso Controverso

até 9 de julho

Culturgest

Al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

Biblioteca Nacional de Portugal

Palacete Santiago
Os DiAs , DAs

Arquivo Nacional Torre do Tombo

até 30 de setembro

até 8 de outubro

R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061

2 ª A 6 ª , DAs 10 H às 18 H ; s áB . e D OM ., DAs 10 H às 20 H

E Terracotta Army, Guerreiros de Xian

Atelier-Museu Júlio Pomar

R. Conde D. Henrique. Tel.: 253 412 273

Av. da Índia. Tel.: 213 637 635

LISBOA

até 31 de julho 2018

Paço dos Duques

Cordoaria Nacional

Av. Heróis de Angola. Tel.: 244 834 117
Pela Academia Vanda Costa.
14 de julho – 21h30

Teatro Miguel Franco

Av. Combatentes Grande Guerra.
Tel.: 244 839 680

M As Palhetas da Família

simão Lameiro – oboé.
9 de julho – 10h30 e 11h45

até 28 de agosto

E Matéria Abstrata

até 18 de novembro

Pela Orquestra Gulbenkian.
8 de julho – 21h

M Concerto Promenade: Fronte(i)ra
9 de julho – 16h

E Escultura em Filme:
The Very Impress of the Object
14 de julho a 2 de outubro

M Birkin: Gainsbourg Sinfónico
14 de julho – 21h

M Eneida Marta
15 de julho – 21h

Largo do Intendente
T Mundo Interior

Criação conjunta da Companhia
João Garcia Miguel e João Paulo santos.
14 de julho – 22h

Maria Matos Teatro Municipal

Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800

Centro Cultural de Belém

Pç. do império. Tel.: 213 612 400
3ª

A

D OM .,

DAs

10 H

às

18 H

E Raio X de uma Prática Fotográfica

exposição de fotografia de arquitetura
de Fernando Guerra.
11 de julho a 15 de outubro

T 34º Festival de Almada: Moeder

Pela companhia Peeping Tom. Direção de
Gabriela Carrizo. interpretação de eurudike de
Beul, Maria Carolina Vieira, Marie Gyselbrecht,
Brandon Lagaert, Hun-Mok Jung, entre outros.
espetáculo em inglês, legendado em português.
11 de julho – 21h

M Fábia Rebordão
14 de julho – 21h

T Sul

Criação coletiva do Teatro Niño P
roletario e de Alunos Finalistas da esTC.
4ª

A

s áB .,

às

21 H 30; D OM .,

às

18 H 30

5 a 9 de julho

MAAT - Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
TODOs Os DiAs , DAs

12 H

às

20 H . e NCeRRA

à

3ª

E Utopia/Distopia
até 21 de agosto

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

E Carlos Garaicoa. Yo Nunca He
Sido Surrealista Hasta el Día de Hoy
até 18 de setembro
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E Fernanda Fragateiro: dos
Arquivos, à Matéria, à Construção

Museu do Oriente

E APQHome – MAAT

até 31 de dezembro 2018

até 18 de setembro
até 9 de outubro

E Prémio Novos Artistas Fundação EDP
até 9 de outubro

av. Brasília, Doca de alcântara. Tel.: 213 585 200

E A Ópera Chinesa

M Taipei Philharmonic Youth Ensemble
9 de julho – 19h

Pç. do Império. Tel.: 213 620 000

3ª

E Arqueologia em Portugal:
Recuperar o Passado – 2016

CCB. Pç. Do Império. Tel.: 213 612 878
a

D om .,

Das

10 h

às

19 h

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

3ª,

Das

14 h

às

18 h ; 4 ª

a

D om .,

Das

10 h

às

18 h

até 6 de agosto

E Um Museu, Muitas Coleções!
até 30 de setembro

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

E Ser e Estar. Vídeos da Coleção Berardo

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa

até 1 de outubro

até 15 de outubro

até 31 de dezembro

Museu da Música

até 30 de dezembro 2018

M José Saramago Ensemble Jovem

Museu Nacional de Arte Antiga

E Loulé: Territórios, Memórias, Identidades

R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
14 de julho – 19h

R. das Janelas Verdes. 213 912 800

Museu de Arte Popular

E La Lechuga: Custódia da
Igreja de Santo Inácio de Bogotá

3ª

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

D om .,

Das

10 h

às

18 h

até 3 de setembro
às

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

a

14 h

E Madonna: Tesouros
dos Museus do Vaticano
até 10 de setembro

estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª

a

D om .,

10 h

Das

às

18 h

MNAC - Museu do Chiado

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança

3ª

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

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

D om .,

Das

10 h

às

18 h

até setembro

até 30 de setembro

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

até 20 de agosto

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

Museu Nacional do Teatro e da Dança

até 1 de outubro

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

Museu Nacional de Arqueologia

Museu Coleção Berardo

E O Jardim das Tentações

E Susana Anágua: Desterro

até 31 de dezembro

até 27 de agosto

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

Museu Nacional do Traje

E A Sedução da Modernidade 1850-1910

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª,

até 29 de outubro

até 15 de abril 2018

Das

14 h

às

18 h ; 4 ª

a

D om .,

Das

10 h

às

até 30 de setembro

E xCoAx 2017
6 a 23 de julho

E Testemunhos da Escravatura:
Memória Africana no
Museu Nacional do Traje

Museu Nacional de Etnologia

até 30 de dezembro

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
até 9 de julho

Museu Nacional do Azulejo

R. madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340
3ª

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

18 h

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

Museu Nacional dos Coches

av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª

a

D om .,

Das

10 h

às

18 h .

E Retrato de um Agressor

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

Palácio de São Bento

R. de são Bento. Tel. (Iinfo.): 213 919 625

E Morte à Morte! 150 Anos
da Abolição da Pena de Morte
em Portugal (1867-2017)
6 de julho a 29 de dezembro

Palácio Nacional da Ajuda

Lg. da ajuda. Tel.: 213 620264
T oDos

os DIas ( exCeTo à

4ª

FeIRa ), Das

10 h

às

18 h

E Fikl. Encenações Portuguesas
até 30 de agosto

Ruínas do Carmo Museu Arqueológico do Carmo
Lg. do Carmo.

M Camerata de Cordas Gareguin
Aroutiounian da ESML (Portugal)
8 de julho – 21h30

M Taipei Philharmonic Youth Ensemble
11 de julho – 21h30

M Afula Conservatory Orchestra,
Choir and Big Band (Israel)
18 de julho – 21h30

Teatro Aberto

Pç. de espanha. Tel.: 213 880 079

T Toda a Cidade Ardia

Texto de marta Dias, baseado em poemas
de alice Vieira. encenação de marta Dias.
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

16 h

até 30 de julho

Teatro Nacional D. Maria II

Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800

T 34º Festival de Almada: Bovary

De Tiago Rodrigues, a partir de Gustave
Flaubert. encenação de Tiago Rodrigues.
Interpretação de ana Palma, Fernanda neves.
6 de julho – 19h
7 de julho – 21h

T 34º Festival de Almada: Primeira Imagem
Conceção e encenação de John Romão.
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Interpretação de Carolina Lobato, Catarina
Moita, Diana Narciso, Duarte Melo, Erica
Rodrigues, entre outros.
12 de julho – 19h30
13, 14 e 15 de julho – 21h30
16 de julho – 16h30

T 34º Festival de almada: vangelo

Texto e encenação de Pippo Delbono.
Espetáculo em italiano e
croata legendado em português.
15 de julho – 21h
16 de julho – 16h

Teatro Nacional de São Carlos

R. Serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000

m Festival ao Largo 2017:
Bernstein e ravel

Pela Orquestra Sinfónica Portuguesa,
sob a direção musical de Joana Carneiro
e a participação de Pedro Costa (piano).
Obras de J. Braga Santos,
L. Bernstein e M. Ravel.
7 e 8 de julho – 21h30

m Festival ao Largo 2017:
orquestra Filarmónica de Zagreb

d Blimunda. Sete Luas

Baseado em Memorial do Convento,
de José Saramago, com percurso e jantar.
8 de julho - 18h

PESo

da

réGua

museu do douro

R. Marquês de Pombal. Tel.: 254 310 190
T ODOS

OS DIAS , DAS

10 H

àS

18 H

E Plataforma de Fotografia Ci.CLo
7 de julho a 29 de agosto

Pela Orquestra Sinfónica Portuguesa,
sob a direção musical de Justin Brown e
participação da soprano Rachel Nicholls
14 e 15 de julho – 21h30

Costa do Castelo 75. tel.: 218 854 190

T 34º Festival de almada: Ela diz

Texto e encenação de Carlos J. Pessoa.
Interpretação de Ana Palma e Fernanda Neves.
5, 6, 7 e 9 de julho – 21h30
8 de julho – 16h

até 3 de setembro

PorTo

m aguarelas no Palácio
Nacional de mafra, Paulo ossião
até 10 de setembro

Exposição de fotografia de pedro Mesquita.
até 17 de setembro

10 H

àS

18 H

SETúBaL
Fórum municipal Luísa Todi

Fundação de Serralves

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

Av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127

m a máquina do Tempo

m os alcorrazes:
velhas Trovas, Novas modas

até 16 de julho

até 3 de setembro

até 3 de setembro

até 10 de setembro

Casa da música

E Nick mauss: intricate others

m Grupo de Percussão da academia
de música de vilar do Paraíso

E incerteza viva: uma Exposição
a Partir da 32ª Bienal de São Paulo

m Banda Sinfónica Portuguesa

E Haegue Yang: Parque
de vento opaco em Seis dobras

5 de julho – 21h30

m Fugly

6 de julho – 22h

m Prémio Suggia

Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Pedro Neves.
7 de julho – 21h

até 24 de setembro

até 1 de outubro

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900

15 de julho – 22h

m Sonópolis

m Concerto Final academia valentim
de Carvalho: one Hit Wonders
17 de julho – 21h

m Combo Prémio Jovens músicos
18 de julho – 19h30

Centro Português de Fotografia

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
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

E Humano, demasiado
Humano. Seleção da
Coleção Nacional de Fotografia
até 20 de agosto

Tel.: 249 315 089

E a Botica do real
Convento de Thomar

até 27 de agosto

m academia a Pauta: 20 anos
a Educar através da música Concerto de Fim de ano Letivo

14 de julho – 22h

Selecção de obras de Arpad Szenes e Vieira da Silva.
até 3 de setembro

E Cidade Global. Lisboa no renascimento

6 a 16 de julho

m mPB Bossa: andré rio,
roberto menescal, Luciano magno

E Escrita Íntima

Convento de Cristo

8 de julho – 22h

13 de julho – 22h

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

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

4ª

m Zé vito

Av. Heliodoro Salgado. Tel.: 219 236 10

museu Nacional de Soares dos reis

m miami Flu

11, 12, 13 e 14 de julho – 21h30

mu.Sa – museu das artes de Sintra

Tomar

T o Homem da Guitarra

m ii EurSax – Congresso
Europeu de Saxofone

SiNTra

até 28 de janeiro 2018

m maratona de violoncelistas
8 de julho – 10h

Pelo Coro do Município Afina Setúbal
e do Coro Feminino TuttiEncantus.
16 de julho – 18h

E Coleção de Serralves: 1960-1980

Teatro Carlos alberto

7 de julho – 22h

m Cultura musical
Pop/rock dos anos 80

até 7 de janeiro 2018

m antónio Novaes

16 de julho – 18h

Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550

E o Tesouro da abissínia

E FoToestruturalismo: a Composição
da Página Enquanto Conceito

Pç. dr. José vieira de Carvalho
m maia Symphonic

Palácio Nacional de mafra

DAS

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

m Empathia Jazz duo

maFra

D OM .,

E a imagem Paradoxal - Francisco
afonso Chaves (1857-1926)

Núcleo de Santa Bárbara. Tel. 296 20 29 30/31

maia
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Pedro Neves.
Obras de A. Ginastera, A. Dvorak, A. Borodin,
entre outros.
14 de julho – 22h

A

até 30 de julho

8 de julho – 21h30

9 de julho – 18h

Teatro Taborda

3ª

até 17 de setembro

museu Carlos machado

dELGada

Francisco Ferreira - direção musical.
Obras de L. Carvalho, M. Jesus,
O. Waespi e C. Meijering.
6 de julho – 21h30

m Festival ao Largo 2017:
Noite Wagner

E Contratempo, olívia da Silva

E Julie mehretu: uma História
universal de Tudo e de Nada

PoNTa

m Festival ao Largo 2017:
Beethoven e Brahms

Os mais populares musicais de todos
os tempos cantados pelo Coro do
Teatro Nacional de São Carlos, sob a
direção do maestro Giovanni Andreoli.
13 de julho – 21h30

até 17 de setembro

Pelo Conservatório Regional de Setúbal.
7 de julho – 21h30

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

m Festival ao Largo 2017:
Noites da Broadway

E Tempo Líquido. um diálogo
de vídeos das Coleções de maria &
armando Cabral e Cal Cego

m Jazz no Parque 2017

Jasen Chelfi – violoncelo.
Avi Ostrowsky - direção musical.
Obras de L. Sorkočević,
F. J. Haydn, B. Bersa e W.A. Mozart.
11 de julho – 21h30

Pela Orquestra Metropolitana de Lisboa,
sob a direção musical de Pedro Amaral.
Obras de L. Beethoven, J. Brahms.
12 de julho – 21h30

E Este Espaço Que
Habito, integrar pela arte

até 8 de julho

R. das Oliveiras, 43. 223 401 900
Encenação e interpretação de Manuel Wiborg.
E

S áB .,

àS

19 H ; 5 ª

E

6ª,

àS

21 H ; D OM .,

àS

16 H

m Cachupa Psicadélica
12 de julho – 19h

T o apartamento

De Frank Wedekind. Interpretação de André
E. Teodósio, Cláudia Jardim, Cláudio
Fernandes, Diogo Bento, João Abreu, entre
outros. Coprodução Teatro Praga, Centro
Cultural de Belém, Teatro Viriato, TNSJ.
E

S áB .,

àS

19 H ; 5 ª

E

6ª,

àS

21 H ; D OM .,

Teatro de vila real

Al. de Grasse. Tel.: 259 320 000

T despertar da primavera,
uma Tragédia de Juventude

4ª

viLa rEaL

àS

16 H

13 a 23 de julho

Pelo Cirk About It (Espanha).
14 de julho – 22h

m virgem Suta

15 de julho – 22h

viSEu
Teatro viriato

QuarTEira

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

E 3 Corpos em viagem

Exposição de fotografias de Fernando Carqueja.

Praça do mar
T Karl valentin

2ª

Kabarett de Karl Valentin. Encenação
de Ricardo Neves-Neves. Interpretação de
Elsa Galvão, Fernando Gomes, Joana Campelo,
José Leite, Márcia Cardoso, entre outros.
29 de julho – 21h30

A

6ª,

DAS

13 H

àS

19 H

E EM DIAS DE ESPETáCuLO

até 28 de julho

d roriz/ Forsythe/
Wellenkamp/ Naharin

Programa de 4 coreografias interpretadas
pela Companhia Nacional de Bailado.
7 de julho – 21h30

riBEira GraNdE
Centro de artes Contemporâneas

R. Adolfo C. de Medeiros. Tel.: 296 470 130

E mostra de Trabalhos de Catarina Branco
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

até 23 de julho

àS

18 H

GaBiNETE dE ESTraTéGia,
PLaNEamENTo E avaLiação CuLTuraiS
Palácio Nacional da Ajuda. 1300-018 Lisboa
Tel.: 213 614 500 | Fax: 213 621 832
relacoes.publicas@gepac.gov.pt
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António Pinto Ribeiro
África na literatura de viagens
Um livro, África – Quatro Rios, a vários títulos interessante, e não só sobre o tema em título, do comissário da Lisboa
Capital Ibero-Americana da Cultura, aqui analisado e comentado por uma destacada especialista na matéria, investigadoracoordenadora do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, profª no programa de doutoramento
Patrimónios de Influência Portuguesa, responsável pela cátedra Eduardo Lourenço da Universidade de Bolonha

a

Margarida
Calafate ribeiro

António Pinto Ribeiro (APR) é
programador cultural, curador, produtor, ensaísta, criador e professor
universitário. Desde a década de
90 tem vindo a marcar o ambiente
cultural português, a internacionalizá-lo e simultaneamente a inscrever o espaço português, ibérico,
ibero-americano e o universo de
língua portuguesa nas agendas
internacionais de forma consistente,
rigorosa e inovadora. A apresentação
à Europa da hoje conhecida cantora
brasileira Adriana Calcanhoto,
do encenador chileno Guillermo
Calderon, do fotógrafo brasileiro
José Medeiros e, em Portugal, de
temas como a fotografia da África
subsariana, a literatura e poesia da
América Latina pelos seus escritores,
ciclos de cinema africano e latino-americano, encenadores, artistas
plásticos africanos e latino-americanos estiveram sempre presente nas
suas programações. Os catálogos,
jornais e informações que acompanham grande parte desta atividade
de programação cultural constituem
hoje um património muito significativo para estudar e compreender
os anos 90 e 2000, não só ao nível
da produção artística, mas também
da sua interpretação crítica, a nível
nacional e internacional.
Decorre neste momento a iniciativa proposta pela União das Cidades
Capitais Ibero-americanas (UCCI), e
acolhida pela Câmara Municipal de
Lisboa, Passado e Presente – Lisboa
Capital Ibero-Americana da Cultura,
de que APR é o comissário-geral
e, de novo, as linhas de programação colocam Lisboa no centro das
agendas internacionais - a questão indígena, afrodescendentes,
migrações, pensamento e criação
contemporânea. Trata-se de uma
programação cultural única e cosmopolita, baseada numa investiga-

Rio Niger, em Niamey

ção interdisciplinar rigorosa e numa
visão política, social e cultural no
sentido amplo do termo, aquele que
levou a Nações Unidas a acrescentar
a cultura aos três pilares sustentabilidade do mundo em que vivemos,
inicialmente definidos: ambiental,
social e económico e agora o cultural, o quarto pilar do desenvolvimento sustentável.
A par desta intensa atividade
APR acaba de lançar, pela editora
Afrontamento, África – Quatro Rios,
em que dedica a sua atenção à representação literária de África através
da literatura de viagens europeia
e norte-americana (1958-2002).
O primeiro aspeto que gostaria de
salientar é o da posição do autor
perante o seu objeto de estudo e
que posso resumir numa palavra:
interrogação, uma dúvida essencial
sobres estas textualidades e os seus
autores, sobre as ideias veiculadas,
as identidades impostas, os tempos
descritos, os espaços apropriados. Interrogação, portanto, como
abordagem de investigação, dúvida,
como posicionamento intelectual.
Sabemos que a cultura grega clássica
é uma cultura que interroga o objeto,
os conceitos e as grandes questões
mais do que os factos. É a cultura
grega que lança a dúvida sobre ela
própria, o que vai orientar todo o
pensamento crítico ocidental, como
defende Jean-Marc Narbonne no seu
mais recente livro, Antiquité Critique
et Modernité, Essai sur le rôle de la

“

António Pinto Ribeiro

Este poder de pulsão
crítica é o motor da
aventura ocidental,
que o Renascimento
europeu ensaiaria
como nenhum outro
tempo

pensée critique en Occident.
Este poder de pulsão crítica é o
motor da aventura ocidental, que
o Renascimento europeu ensaiaria
como nenhum outro tempo de dúvida, entre o espanto dos ocidentais
perante o que eles próprios chamaram o Novo Mundo e o saber de
experiência feito, dado pelas viagens.
É ainda esta pulsão crítica sobre a
aventura ocidental que o século das
luzes e a modernidade prolongam e
reativam, embora já não acreditem
nela1 .
É essa dúvida essencial que
encontro no primeiro texto do livro
de Pinto Ribeiro, e que é a fotografia

de Pieter Hugo que constitui a sua
capa. Ela dá-nos o tom do ensaísta
perante o seu objeto de estudo. Na
foto, olha-nos um rosto negro e o
seu olhar devolve-nos essa questão
essencial que nos interroga desde os
gregos, mas que aqui é enunciada a
partir de outros lugares e de outros
sujeitos etnoculturais. Ocorre-me
o conhecido título do historiador
congolês Valentim Mudimbe, The
Invention of Africa e outras obras
críticas relativas à relação entre o
Ocidente e África, de que o texto
de Mudimbe foi seminal. Os textos
sobre África nela analisados dizem
muito mais sobre o Ocidente, os seus
valores, as suas dúvidas e as suas
razões do que propriamente sobre a
África e os africanos.
Os textos analisados por APR
dizem-nos muito mais sobre o
Ocidente, as nossas leituras e as
nossas dúvidas do que propriamente
sobre África e os africanos. Ocorreme o conhecido poema de Carlos
Drummond de Andrade, “E agora,
José?”, que pelo nome José evoca
toda a cultura ocidental de matriz
judaico-cristã, mas que neste contexto interrogativo seria talvez mais
apropriado dizer “e agora Camões”,
“e agora Montaigne”, numa linha
crítica que tem a espessura de séculos e que chega até Michel Foucault,
uma linha formada por aqueles que,
dentro dos paradigmas da cultura
ocidental, pronunciaram essa dúvida
sobre a ação do Ocidente noutros
continentes e refletiram sobre os
seus fluxos e refluxos no Ocidente.
Agora pela máquina fotográfica de
Pieter Hugo, e de tantos outros textos, essa pergunta vem daquele que
foi designado na narrativa histórica
ocidental como o outro.
África, os Quatro Rios – a representação de África através da
literatura de viagens europeia e
norte-americana, 1958-2002 parte
desta interrogação - que tipos de representações sobre África produziram os livros de viagens escritos por
homens ocidentais, particularmente
entre a segunda metade do século
XX e o início do século XXI? Como
gramática de análise destas textualidades o autor segue quatro grandes
rios africanos – o Níger, o Zambeze,
o Nilo e o Congo – a partir dos quais
se pode ler um intenso programa
de penetração ocidental no conti-

nente africano que escreve as rotas,
os momentos e os espaços de uma
gigantesca operação de ocupação
e colonização estrategicamente
pensada, cientificamente alicerçada,
politica e militarmente musculada,
ideologicamente motivada, literariamente documentada e que define
o colonialismo moderno ocidental
em áreas estratégicas do continente
africano – os rios.
Num primeiro momento da sua
análise, que constitui a 1ª parte do livro, o autor propõe um historial dos
roteiros de viagens representados
nas narrativas literárias de viagens
dos exploradores dos séculos XVIII
e XIX, mostrando como estes rios
configuraram um modelo de representação sobre África que perdurou,
mais ou menos estabilizado, até ao
fim da II Guerra Mundial e início das
independências dos países africanos.
Na 2ª parte do livro, e que constitui
a sua leitura mais dedicada, APR
concentra a análise em três autores
europeus e um americano, cujos
percursos decalcaram rotas ao longo
dos grandes rios africanos referidos:
Ébano. Febre Africana, de Ryszard
Kapuscinski, Aventuras em África,
de Gianni Celati, Baía dos Tigres,
de Pedro Rosa Mendes e Viagem
por África, uma viagem por via
terrestre entre o Cairo e a cidade do
Cabo, de Paul Theroux. As viagens
que enformam estas obras refazem,
genericamente falando, as rotas
dos rios referidos e foram realizadas depois de 1945, após o fim da II
Guerra Mundial, em que assistimos
à passagem de uma África colonizada para uma África independente e
pós-colonial.
E quem são estes viajantes?
Kapuscinsky e Pedro Rosa Mendes
são dois jornalistas que se tornam
repórteres de guerra, porque o contexto assim os obrigou. O primeiro
é um repórter que atuava em função
dos lugares onde se vão dando as
grandes mudanças e os conflitos; o
segundo tem por objetivo realizar
uma travessia, documentando-a,
primeiro numa emissão de rádio e
depois pela escrita. Gianni Celati é
um professor de literatura e escritor,
cuja obra não está particularmente
centrada em África. Paul Theroux é
um escritor de viagens profissional,
autor de uma vasta obra na qual
África é um tema recorrente, tendo a
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experiência de ter vivido e ensinado
no Uganda durante os anos 60.
Com as independências e a
construção de novos países torna-se
visível, no campo literário ocidental,
a existência de um outro exotismo
heroico. As esperanças sobre novos
modelos políticos revolucionários, as
guerras e a deslocações para África
de missões da ONU, Organizações
Não-Governamentais, cooperantes,
jornalistas, fotógrafos ou documentaristas de países ocidentais
provocaram a emergência de novas
personagens e de novas narrativas
sobre estes países, em forma, maioritariamente, de diário, fotografia,
documentário ou livro de viagens.
Uma espécie de on the road, de
longínqua matriz americana, que
desponta através de autores que se
lançam a “descobrir ou redescobrir
a África contemporânea”, nas palavras de APR. Que subjetividades,
preconceitos e continuidades ou roturas existem nestes modos de narrar África? Que relação entre África
e Europa é aqui reapresentada?
A escolha da análise destas quatro
obras como ponto de reflexão para
responder às questões anteriormente
colocadas prende-se com dois aspetos essenciais. O primeiro, é o de
entender se existem relações de continuidade ou, pelo contrário, uma
descontinuidade nestas representações. Uma terceira hipótese é ainda
colocada – uma situação combinada
entre continuidades e descontinuidades, entre os relatos de viagens
de exploração de meados do século
XVIII até ao final do século XIX e
estes novos relatos já da segunda
metade do século XX e escritos após
as independências. O segundo aspeto, profundamente implicado com o
primeiro, é de analisar essas relações
e perceber como é que o continente
africano continuou, ou não, a ser
representado por características
negativas, sintetizadas na expressão
«continente negro». E estes quatro
livros – Ébano - Febre Africana,
Aventures en Afrique, Baía dos Tigres
e Viagem por África – na leitura de
António Pinto Ribeiro, podem ser
a prova. Não vos vou dizer porquê,
esse é o desafio que lanço para lerem
a obra. J
1 Jean-Marc Narbonne Antiquité Critique
et Modernité, Essai sur le rôle de la
pensée critique en Occident, Les Belles
Letres, 2016; Roger-Pol Droit, “Des
Grecs aux Lumières, ligne directe”, Le
Monde , 11 Março, 2016, p. 8; 2 Valentim
Mudimbe, The Invention of Africa,
Gnosis, Philosophy, and the Order of
KnowledgeI; 3 Indiana University Press,
1988.

› António Pinto
Ribeiro África,
OS QUATRO
RIOS,
Ed. Afrontamento,
180 pp., 13 euros
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GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Territórios, memórias, identidades…

O

esculturas, mosaicos, vidros, cerâmica fina, lucernas e adornos
trabalho pioneiro de Estácio da Veiga
femininos.
(1828-1891) tem de ser lembrado, quando
Os povos de língua árabe estiveram 500 anos no Algarve, mas
visitamos a exposição do Museu Nacional
continua a haver um grande desconhecimento da sua influênde Arqueologia intitulada “Loulé:
Territórios, Memórias, Identidades” (com cia. Loulé não tem uma matriz romana, mas muçulmana – daí o
coordenação de António Carvalho, Dália
processo lento da sua construção. As cidades de influência moura
Paulo e Rui de Almeida). Partindo da
ou árabe ou nascem da vontade política ou de uma dinâmica
riqueza histórica e patrimonial algarvia,
local. No caso de Loulé prevalece a riqueza agrícola do barrocal
como encruzilhada entre o Mediterrâneo
e, como Tavira, singulariza-se pela dimensão mercantil – daí
e o Atlântico, temos um conjunto de informações, materiais e coabranger as três zonas algarvias e ter das principais vias usadas
pelos almocreves em direção ao Alentejo. Agricultores, pescanhecimentos, inicialmente destinados a um Museu Arqueológico
do Algarve. Estamos diante de uma narrativa que conta a evolução
dores, mercadores movimentavam-se intensamente no maior
das comunidades que constituíram o cadinho deste extremo ociconcelho meridional. Sinal de progresso está nos banhos árabes
de Loulé, para lazer e purificação do corpo, a que se refere a poesia
dente mediterrânico, desde a Pré-História à Idade Média, a partir
árabe, que demonstram estar-se em Madinat al-‘Ulyà no auge da
de vestígios arqueológicos e fontes documentais recolhidos e conépoca almóada (séculos XII-XIII) muito para além da economia
servados ao longo do tempo, com persistência e rigor científico.
de subsistência. É uma identidade aberta a
Como diz Lídia Jorge: “Aqui tudo fala
que aqui se encontra… No século XI, Loulé
de um tempo antes da História, em que a
ainda era uma aldeia ou alcaria que se
África estava unida à Europa, e ao mesmo
desenvolveu num vasto território com 45%
tempo tudo esconde. Depois, muito mais
de serra xistosa e de mato, 40% de barrocal
tarde, quando as ervas deram flores, e já
calcário e 15% de litoral. E se Loulé não tem
existiam homens para colhê-las, levas
porto, o litoral permitiu o contacto com as
sucessivas de povos do mundo pré-histónavegações de fenícios, gregos, cartaginerico aqui vieram fixar-se, porque ali havia
terra boa, sol brilhante e mar tranquilo, e
ses, romanos e normandos. Os pescadores
era após era, foram deixando o rasto das
algarvios irão nas caravelas e o Morgado
suas mãos fabricadoras no solo generoso
de Quarteira servirá de laboratório para as
que habitaram. Hoje, passados milhares de
ilhas Atlânticas a cultura da cana-de-açúanos, o movimento é semelhante…”. Estas
car.
palavras são as de quem ama e lembram
Compreende-se a afirmação de Orlando
aquele pequeno azulejo com que meus avós
Ribeiro: “A civilização mediterrânica é (…)
acolhiam os forasteiros: “Bem-vindo seja
uma civilização da pedra, consequência da
Os povos de língua árabe
quem vier por bem”.
intimidade do homem com este elemenAo encontrar agora Joaquim Romero
to, que ora elimina nas terras de cultura
estiveram 500 anos no
Magalhães, lembrei-me das conversas
ora utiliza na maior parte das suas obras
Algarve, mas continua
com seu pai, a invocar a terra vermelha
materiais; daí o carácter construído da
a haver um grande
que acolhe a cultura destes campos de
paisagem mediterrânica, tanto nas formas
fecundidade exigente, as memórias antigas
de povoamento como na organização do
desconhecimento da sua
de muitas gerações de gentes diversas e
campo”. Ora, a pedra usada em valados,
influência
heterogéneas, para quem a rede de pesca e
muros de suporte e de resguardo, camio arado, a proa da embarcação de inspinhos, pontes, aquedutos, forro de poços
é um precioso elo com a longa duração. A
ração grega e fenícia, a açoteia e a nora se
cada passo descobrimos vestígios antigos,
complementam naturalmente, de modo
onde se manifesta a sobreposição de gerações e de tempos. “Mas o
milenar, e as identidades abertas capazes de unir e complementar
Algarve não é o jardim do Éden” – ensinava ainda mestre Orlando.
judeus, cristãos e árabes, na riquíssima herança moçárabe.
“Olhe-se como os campos e os arvoredos estão encerrados por
Das antigas sociedades camponesas, entre 6 mil e 2 mil antes
afloramentos de calcário estéril. Repare-se como, por toda a parte,
da nossa era, encontramos a bilha da Retorta (Boliqueime), os
os muros de pedra, as belas sebes de opúncias, a casa esparsa e
menires do Serro das Pedras, o sítio do Forte Novo, o povoado
o entrecruzar de caminhos, mostram até que ponto a terra está
do Cerro do Castelo de Corte João Marques (Ameixial) com uma
ocupada”.
instimável riqueza desde a cerâmica e pedra à metalurgia do
Foi a fragmentação dos reinos taifas que facilitou a reconquiscobre. Para a Idade do Bronze, apesar da míngua de elementos,
temos da necrópole da Vinha do Casão (Vilamoura) cerâmita cristã… O Al-Gharb do Al-Andaluz compunha-se de distritos
militares (Faro e depois Silves), comarcas civis e rurais, casais e
cas, artefactos metálicos e de pedra. Na Idade do Ferro, temos
aldeias (alcarias), cidades amuralhadas e castelos, de pedra ou de
os fantásticos vestígios da cultura que possuía uma forma de
taipa. O Mediterrâneo funcionou como ponto de encontro, como
escrita gravada sobre estelas, a escrita do Sudoeste, derivada do
zona de intenso relacionamento do Oriente e do Ocidente, que se
alfabeto fenício, cuja decifração constitui grande desafio para os
interpenetram. Aqui encontramos as cerâmicas finas da Gália, o
dias de hoje. É a “pedra com letras que não se dá conta de ler”,
azeite de Sevilha, o preparado de peixe da Bética – e daqui saem
de que o povo fala.
os figos secos, as amêndoas e as laranjas… Isto, enquanto cultuNo tempo do império romano instalam-se as villae e propriedades agrícolas, que vão permitir a ligação dos produtos da terra
ralmente o moçarabismo permite o diálogo fecundo entre judeus,
aos preparados de peixe, exportados em ânforas de barro. Para
cristãos e árabes – sendo a Península Ibérica, com Constantinopla,
este tempo, o Cerro da Vila (Quarteira) é um caso de requinte e
eixo da renovação do pensamento europeu, graças ao progresso
progresso (lembremos a belíssima cabeça feminina de mármotécnico vindo da Ásia, através do Levante, e à redescoberta da
filosofia grega. Perante este repositório apaixonante de referências
re dos séculos II-III d.C.). Depois, bizantinos, visigodos e árabes
antigas, desde as raízes aos tempos de memória mais próxima, “de
continuarão aqui, com novas culturas, para além da oliveira,
todos recebemos pedaços da história local, regional, nacional e
como a alfarrobeira, a figueira ou a laranjeira. E, na chamada Vila
todos, todos, são Loulé”. J
Moura, que deu origem ao moderno topónimo, foram encontradas

“
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VIRIATO SOROMENHO MARQUES

Tsunami de fogo

S

essenta e quatro mortos
no total, até à altura em
que escrevo. Quarenta
e sete civis, incluindo
crianças e mulheres,
carbonizados numa
estrada nacional, como se tivessem
sido fulminados por bombas
incendiárias num qualquer campo
de batalha do Médio Oriente. A
maior área florestal ardida na
história de Portugal.
São sinais de que desta
vez é diferente. A inércia da
incompetência política acumulada
em mais de quatro décadas de
manifesta incapacidade de ordenar
o território, foi catalisada pelos
primeiros golpes vibrados pelo
início visível do processo global de
alterações climáticas: uma onda de
calor de 20 dias! E o resultado está
a vista. Os portugueses sentemse invadidos por um poderoso e
impiedoso inimigo. Mas o rosto
desse inimigo só é observável
quando nos olhamos ao espelho
como sociedade.
Durante séculos, desde o Velho
do Restelo a Antero de Quental,
suspeitávamos que a culpa do país
estar despovoado, além da estreita
faixa litoral, se ficava a dever aos
apelos ultramarinos da pimenta e
da canela. Contudo, nunca como
depois da derrocada do último
império, em 1974, o país se refugiou
tanto na magra linha litoral.
Hoje, o “interior”, abandonado,
pobre, descapitalizado, com
uma propriedade fundiária
ingovernável, vulnerável a todos os
desleixos e abusos, transformou-se
numa ameaça sazonal para o resto
do país.
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contra os eucaliptos. Na verdade,
será interessante perguntar as
razões que levaram a população
da aldeia de Ferraria de São João,
logo no rescaldo do incêndio, a
afirmar que a aldeia tinha sido salva
por uma mancha centenária de
sobreiros, comprometendo-se a
aumentar o plantio, no processo de
reflorestação, de espécies endógenas
e de crescimento mais lento.
Como estamos num jornal
literário, desafio o leitor a
adivinhar as razões porque
não existe poesia lírica,
pintura naturalista, filmes,
documentários, anúncios
turísticos tendo como cenário
os eucaliptais. Na altura em

“
A tragédia de Pedrogão Grande ‘Procuram-se culpados em vez de explicações’

Paradoxal destino, o de
uma nação que foi a primeira a
construir um império marítimo
europeu moderno e que, agora,
treme e teme por causa da sua
exígua sombra espacial, entre a
espuma do Atlântico e a fronteira
espanhola… Criámos a primeira
presença militar europeia na Índia,
1 800 anos depois da passagem
de Alexandre Magno, e agora
perecemos debaixo dos eucaliptos
e dos pinheiros bravos que a nossa
indigência, ignorância e pequena
cupidez deixaram crescer a um
ponto explosivo.
A gravidade estrutural das causas
do que sucedeu é banalizada pelas
reações corporativas do costume.
Procuram-se culpados em vez de
explicações. A GNR, os bombeiros,
a Protecção Civil, todos eles terão,
provavelmente, cometido erros

operacionais, ou táticos, mas foram
eles que deram o corpo às chamas.
Foram eles que estiveram junto das
populações. Não foram eles que
plantaram áreas de monocultura
de eucalipto, cruzada com pinheiro
bravo, sem respeitar as regras legais
e razoáveis de boa gestão.
Nenhum erro de combate
pode explicar a expansão do
incêndio a uma área tão enorme,
a não ser a permissividade e a
cumplicidade, activa e por omissão,
das autoridades públicas que
deveriam zelar pelo ordenamento do
território. As populações atingidas
pela calamidade têm reagido
mais sensatamente do que alguns
comentadores que tenho visto
usarem o espaço público para darem
a ideia de que todas as espécies
são iguais, e que não se justifica a
hostilidade dos “ambientalistas”

Paradoxal destino, o
de uma nação que foi
a primeira a construir
um império marítimo
europeu moderno
e que agora perece
debaixo dos eucaliptos
e dos pinheiros bravos
que a nossa indigência,
ignorância e pequena
cupidez deixaram
crescer a um ponto
explosivo
Nenhum erro de
combate pode
explicar a expansão
do incêndio a uma
área tão enorme, a não
ser a permissividade
e a cumplicidade das
autoridades públicas
que deveriam zelar
pelo ordenamento do
território

que escrevo não houve ainda
demissões no Governo. A
ministra da Administração
Interna já deveria ter saído, por
respeito à função que ocupa, e
pela desastrada entrevista que
concedeu à RTP. Mas será que
os ministros do Ambiente e da
Agricultura têm condições para se
prolongarem nos seus lugares?
Esta tragédia de Pedrógão
Grande marca o colapso de
uma longa política concebida e
prosseguida pelo “bloco central de
interesses”. Sucessivos governos do
PS, ou do PSD e do CDS, quiseram
deixar a floresta entregue ao
mercado livre, entoando os mantras
do neoliberalismo em voga desde
os anos 80. Fizeram-no tanto na
prevenção como no combate aos
incêndios. O Estado hoje não existe
na floresta. Apenas 2% da sua área
é pública. E muito mal gerida.
A floresta hoje não tem política
pública, mas um cacho caótico de
interesses, que incluem a PPP do
SIRESP (um excelente negócio para
os suspeitos do costume, mas que
deixou as populações desamparadas
quando mais precisariam de
informações funcionais e prontas),
o aluguer de aviões de combate –
depois de afastada a Força Aérea,
por ser um obstáculo aos negócios
de outsourcing – e os incríveis
esquemas de subsídios europeus
para povoamentos e repovoamentos
com eucaliptos!
Estes aprendizes de feiticeiro
que nos governam falam como se
estivessem a recitar Adam Smith,
mas a realidade que as suas políticas
criaram lembra mais a “guerra de
todos contra todos” de Thomas
Hobbes. Não tenho qualquer ilusão
que da actual elite nacional possa
sair qualquer mudança de fundo.
A tendência será para esquecer,
como de costume. O problema é que
serão os factos, a força das coisas a
apelar para um Leviatã capaz de dar
combate às grandes ameaças. Os
incêndios vão continuar, e dentro
de 10, 15, 20 anos será a subida do
nível do mar a exigir um governo
que em vez de gerir e negociar sobre
a mesa das ameaças, seja capaz de as
enfrentar.J
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A. Marques de Almeida e Francolino Gonçalves

Duas perdas irreparáveis

O primeiro foi catedrático da Fac. Letras da Universidade de Lisboa - e, além de muito mais - vice-reitor, tem uma obra
diversificada, dirigiu o Dicionário Histórico dos Sefarditas Portugueses - e . O segundo, dominicano, frei Marcolino, sobre o
qual Alexandra Lucas Coelho escreveu uma excelente crónica no site da Visão, em certo passo da qual salienta: “Era o português
que no último meio século melhor conheceu israelitas e palestinianos, e uma das pessoas mais extraordinárias que conheci: um
erudito com gargalhada de criança, um transmontano na mais difícil das cidades (Jerusalém), um exegeta do Velho Testamento
de coração no presente, nas trevas deste terceiro milénio.” Morreram ambos no passado dia 15 de junho, Marques de Almeida
com 82 anos, Francolino Gonçalves com 74, e sobre eles aqui escreve o coordenador da área de Ciência das Religiões da
Universidade Lusófona de Lisboa
Paulo Mendes Pinto
À medida que o tempo passa, a Vida
vai-nos chamando para mais vida
através da morte. No ano passado,
vários nomes da música que me
formou e criou foram colhidas por
essa torrente imparável que nos levará
a todos para o thanatos. Este ano, no
último mês, foi o meu “imaginário
teórico” que sofreu a dura arremetida
da morte, levando duas das pessoas
que humana e academicamente mais
me marcaram. Poderão dizer, os
sábios da Vida, que é assim, que é pela
orfandade que nos fazemos ao deixarmos de ter junto de nós as referências
que nos amadureceram.
Sim, é verdade, mas o sentimento de orfandade que fica leva a um
vazio inexplicável que nunca mais
será preenchido. Para cada um de
nós há nomes que correspondem a
Valores. António Marques de Almeida
(AMA) e Francolino Gonçalves eram,
para mim, mais que nomes. Foram a
possibilidade de poder conviver com
dois dos mais brilhantes e acutilantes
pensadores do último quartelo do
século XX. Dois mestres que, fora das
luzes dos estrelatos mediatizados,
marcaram, cada um de sua forma,
gerações de historiadores.
AMA era um duplo caso raro
na historiografia nacional. Vindo
da área económica, fascinava-o os
números. Na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, deu cadeiras
de Matemática aplicada às Ciências

Estudos sobre o
Padre António Vieira
Fiel ao seu objetivo de editar obras
de referência, ou estudos sobre
elas, que as chancelas comerciais
naturalmente não podem dar a lume
– e sem prejuízo da edição de outras
obras de qualidade – a Imprensa
Nacional/ Casa da Moeda publica
dois volumes de Estudos sobre o
Padre António Vieira. Ambos reúnem
textos de reconhecidos especialistas,
o primeiro (20) sobre A sedução da

A. Marques de Almeida e Francolino Gonçalves ‘Dois dos mais acutilantes
pensadores do último quartelo do século XX’

Sociais; escreveu sobre História
Económica e Social. Mas a sua presença no pensamento historiográfico
foi muito mais importante que o seu
trabalho nesse nicho muito concreto e
nas últimas décadas pouco desenvolvido. Para ele, o número era muito
mais que o que se podia contar no
universo das trocas materiais. Falava
em “aritematização do real”, uma forma de ver o mundo que vai construindo ao longo da modernidade, em que
o numérico passa a ser a ferramenta
cada vez mais essencial para descrever
a realidade, uma verdadeira revolução
nas mentalidades, com importantes
contornos na História da Ciência e das

Ideias. E tão por dentro da evolução
do pensamento científico, AMA foi
arauto, tantas vezes totalmente só,
da relatividade do saber histórico,
das suas incapacidades e limitações
científicas, da sua proximidade à literatura, mesmo quando se apresenta
com uma metodologia científica.
A ironia da contagem do tempo, da inevitável junção algébrica
dos momentos que se seguem uns
aos outros, levou a que AMA tenha
falecido exatamente no dia em que
iria a Bragança ver, pela primeira vez,
o Centro de Interpretação da Cultura
Sefardita do Nordeste Transmontano
que idealizara, mas nunca vira in

palavra: Os Sermões; o segundo (189)
sobre Pensamento e ação: o Quinto
Império. A organização de ambos
é de Arnaldo Espírito Santo (que
prefacia o primeiro), Ana Paula Banza
(que prefacia o segundo), Cristina
Pimentel, Isabel Almeida e Manuel
Cândido Pimentel. Face a uma certa
profusão de trabalhos sobre Vieira, faz
sentido o que Arnaldo Espírito Santo
acentua a finalizar o seu prefácio, e
que se pode considera aplicar-se ao
conjunto de textos dos dois volumes:
“De todas as reflexões que neste livro
se expendem, salientam-se aquelas

que deixam as portas abertas ao futuro. Aliás, a profusão de significados
dos Sermões será sempre um campo
aberto, não tanto à sementeira como
à colheita de sentidos de todas as
épocas. Por mais que se descubra fica
sempre mais por descobrir.”
Sermão da Sexagésima e Sermões
da Quaresma saem também numa
edição coordenada por Aida Lemos e
Micaela Ramon, com anotações suas e
de João Pedro Cambado, e com versão
e anotação dos textos latinos por José
Carlos Lopes de Miranda e Madalena
Brito. Publicado em volume autóno-

situ. Não foi a Bragança no pino do
Inverno quando o equipamento foi
inaugurada. A saúde era frágil. Iria
nesse dia, em meados de junho, já
com bom tempo. Mas não foi. Para
sempre, como ele mesmo definia
a hermenêutica que é o próprio
processo histórico, esse equipamento
estará inacabado porque não teve o
seu olhar, a sua leitura subjetiva e
única que, sendo apenas mais uma,
pois a Obra estava feita e entregue
aos leitores e visitantes, seria ímpar.
Marques de Almeida era, para mim,
a base do meu “imaginário teórico”,
como escrevi na dedicatória da minha
dissertação de mestrado, assumindo
como minha essa postura científica
em que a teoria faz parte de um imaginário, não necessariamente de uma
lógica cartesiana.
Se tive o imenso prazer de conviver
longamente com ele nos últimos 20
anos, o mesmo, com pena minha, não
se passou com Francolino Gonçalves
(FG). As suas visitas a Lisboa, eram
escassas, e a sua vontade de regressar a Jerusalém, à Escola Bíblica e
Arqueológica dos dominicanos, a que
pertencia, era imensa. Mas as suas
aulas no Instituto Oriental da Un. de
Lisboa eram um contínuo murro no
estômago, e os seus escritos continuarão a mostrar o que é a capacidade de
problematizar, por muito tempo.
Biblista dos mais respeitados no
mundo, convidado das mais prestigiadas universidades, não se ficava
pelos aspetos de erudição gramatical do texto bíblico. Ele agarrava
mo, trata-se de trabalho
feito para a Obra
Completa do Padre
António Vieira com
direção de José Eduardo
Franco e Pedro Calafate,
a que em devido tempo
aqui demos o merecido
destaque.

› ESTUDOS SOBRE

O PADRE ANTÓNIO
VIEIRA,

Ed. Imprensa Nacional – Casa da
Moeda

as questões mais complexas e mais
incómodas, tornando-as simples
com a sua argumentação arguta, a sua
desconstrução dos modelos de religiosidade. Fosse com os textos sobre o
Profetismo que longamente estudou,
fosse com as questões da sexualidade,
da mulher, ou fosse com a própria
natureza do monoteísmo e de Javé, FG
era a interrogação, o pensamento em
movimento, em ação, sem qualquer
constrangimento.
Os seus textos, em português,
sobre Javé e a sua consorte, Asherat,
serão marcantes para muitas gerações
de Historiadores das Religiões. Mas
mais marcante é a sua visão de verdadeira rutura na forma como percebeu
e desmontou a construção de duas
religiões de Javé no mundo hebraico
antigo. Se, por um lado, temos textos
que nos mostram um nacionalismo
arreigado, centrado nas narrativas
sobre a fuga do Egipto, outros temos
que se centram fora de um discurso
“nacionalista”, que nos remete para
a Criação, para o universal que é de
todos e não apenas de uns eleitos.
É o centro da construção da ideia
monoteizada de Deus: uma nação ou
um todo? Um grupo de eleitos, ou o
universal? De tão atual, custa a crer
tenham sido estes os caminhos da
religião de Javé há quase três milhares
de anos, e que Francolino Gonçalves
nos mostrou.
Espero não ter de fazer mais textos
desta natureza. Tanto mais que, mestres como estes, poucos há! É assim
que se fica mais pobre.J

› I - A SEDUÇÃO

DA PALAVRA: OS SERMÕES,

388 pp., 18 euros

› II - PENSAMENTO

E AÇÃO:
O QUINTO IMPÉRIO,

392 pp, 25 euros

› Padre António Vieira ,

SERMÃO DA SEXAGÉSIMA
E SERMÕES DA QUARESMA,

Temas e Debates, 316 pp.,
17,75 euros
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À MARGEM...

EDUARDO LOURENÇO

Mito, Amor e Liberdade
Este texto inédito é datável de 1960, ano em que saiu o livro a que se refere - cuja ficha
publicamos em rodapé - e de que ‘parte’ para a sua reflexão sobre Tristão e Isolda. É o
primeiro livro publicado em Portugal, onde chegou em 1958, pelo poeta, escritor, ensaísta,
crítico, encenador, realizador de televisão (ao tempo a trabalhar, nesta qualidade, nos
estúdios do Porto da RTP) e ‘futuro’ colaborador permanente e cronista do JL - que então
ainda assinava “Georges”, e não Jorge, como aconteceria depois
De las flores viene tomando/ En alta voz
d’amor cantando (...) Aoy et sempre amaré/
Quanto que biva seré!

E

Lopo de Moros, in Razón de Amor (séc.XII)

Tristão e Isolda em pintura

“

Listopad apropria e explora
o mito de Tristão com uma
audácia tranquila, um humor
corrosivo contra o mundo
do eterno rei Marcos que é
o Mundo na sua dissolvente
miséria quando o Amor não
move ‘o seu sol e as suas
estrelas’

é, sob o nome de Tristão, a do mais comum
olhar de homem que num instante fora do
tempo encontrou a lei sem rei do seu completo
destino. Fora do círculo iluminado do amor
humano tudo é nada. A história do homem é a
história do seu amor. Só ele permite justamente
a história. O romance europeu é a repetição
sem cansaço e sem fim desta simples, luminosa
e obscura verdade. A terra inteira depende
dela, dizia Novalis, e sob outra forma Listopad
repete que se não houvesse" história não havia
geografia..." Que consolação, enfim, ver na rua
portuguesa os paradoxos que salvam, há tantas

Jorge Listopad

noites sepultados pelos cinzentos coveiros da
nossa barroca e sublime imaginação!
A tríade amor, morte e liberdade recebe
do anel nupcial, da "folie Tristan" uma mágica
e iluminante solução. Essa "folia" é o centro
que nada obscurece e a partir do qual tudo
se ilumina. Tudo chega tarde no reino da
transparência humana que o Destino tece com
as mãos de Tristão. O seu amor não vence a
morte mas detém-na à sua beira, faz dela o que
jamais nos pertence por essência. "Logo que
eu a tenha a meu lado nenhum mal me poderá
acontecer" A ausência de amor é a morte
mesma. Como poderá ela existir para quem é
Tristão?
O canto orquestra o dueto mágico que à
sombra do rei Marcos coloca os amantes ao
abrigo de todo o mal. É um dos mais perfeitos
de todo o livro. Tristão e Isolda reenviam um

INÁCIO LUDGERO

ra difícil iniciar uma coleção
discretamente intitulada
"Origem" com uma meditação
poética e mítica mais apropriada
que Tristão ou a traição de um
intelectual.* O seu límpido pulsar
é justamente a glosa, o seu eterno retorno
da "origem" sob a forma inviolável do Amor.
Georges Listopad, o seu autor, apropria e
explora o mito de Tristão com uma audácia
tranquila, um humor corrosivo contra o
mundo do eterno rei Marcos que é o Mundo
na sua dissolvente miséria quando o Amor
não move “o seu sol e as suas estrelas”. A
referência implícita à presença de Dante não
é a única que empresta a esta meditação a
apaixonada veemência, mal coberta com
romântica ironia. De múltiplos horizontes
culturais convergem para o espelho do “amor
louco” os fios entremeados de uma mesma e
arquétipa experiência humana. Essa múltiplice
vida alusiva onde erram as sombras insepultas
de todos os amantes e seus poetas, de Heloísa
a Novalis, de Goethe a Caeiro, eco de uma só
e única “afinidade eletiva” de que todos são
lado externo, percorre com sóbria intensidade
a recriação lírica do mais profundo mito da
Civilização Ocidental.
Acaso [se] estranhe uma tão decidida
apropriação da geometria imaculada do
mito, num ambiente cultural onde as
“considerações” sociologistas, ou banalmente
"relativistas", sobre o Amor, passasse aos olhos
de um público habituado a racionalismos
exangues por manjar celeste. Com caprichosa
e sábia marcha, canto por canto, esta poética
ressurreição da história sem igual instala o
leitor não corrompido na inocência que ele
merece. Este é o maior dos dons que o "louco
amor" oferece de graça aos humanos a quem
serve a mesma inalterada beberagem de Tristão
e Isolda.
Mais importante que a sedução culturalista
é a apropriação pessoal, a transposição apenas
velada de uma aventura sem fim, entre Paris
e Londres, há 800 anos, ontem sempre. Sem
concessões Listopad instala-nos no Sempre
de todos os mitos reais, aqueles que fazem
aparecer a vida como ausente de si mesma.
Mas a verdade de mármore de todos os mitos
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ao outro a transparência divina que faz deles
uma fonte e um espelho, água e luz extasiadas
no seu excesso de felicidade. E já da melancolia
dos cumes que apela o vaso da Morte para
se dar o verdadeiro infinito que pertence aos
homens. Tudo o que nasce merece morrer,
dizia Hegel. É na presença do eterno terceiro
que eles se confundem: Du bist Tristan. Ich bin
Isolda num eco que Wagner converterá em
grito e mar, indiferente às ilusões de ótica que
sem cessar nos trocam as velas brancas por
velas negras.
Este "louco amor" é o juiz do mundo e nem
sequer é necessário que algo lhes seja perdoado
por muito terem amado pois eles nessa hora,
e sempre, são o amor humano como o mar é
o infatigável mar "sempre recomeçado". Os
seus tormentos mesmos vivem no anel desse
amor com a força e o esplendor mágicos da
paixão medieval onde se alimenta. Como todos
os mitos o de Tristão recria a história na sua
luz mas não a suprime nem lhe é indiferente.
O século XII é ao mesmo tempo o ornamento
sumptuoso e o verdadeiro coração deste
amor de todos os amores. Em época alguma
o Amor conheceu ao mesmo tempo, e com
tal intensidade, um triunfo tão absoluto como
nesse tempo de ressurreição que mereceu dos
deuses a alma de Heloísa, irmã de Tristão e
Isolda.
Só as fogueiras de Monségur ardendo sob
o azul de um Languedoc inundado, como o
deste outono, dos perfumes de rosmaninho e
tomilho apagariam a "folie Tristão" nome pagão
sem dúvida, como quer Georges Listopad,
mas paixão cristã que resume a eternidade no
tempo do olhar amado. O filtro de Tristão não
é o Amor de Empédocles que divide o coração
da terra e dos homens a meias com o Ódio, mas
o de Dante flamejando alto por cima das mil
fogueiras albigenses. Tristão, flor de cavaleiros
à busca do paraíso sobre esta terra, homem já
além da morte pela esperança que renovara a
face de todas as coisas, tal é o amante de Isolda.
Jamais como nessa época o casamento foi
vivido ideal e realmente sob o olhar de todos
os reis Marcos como o puro sacramento dos
amantes. A grande lei do silêncio bastava para
os consumir. Só o mais alto obstáculo pode ter
recreado com olhos de mulher o inconfundível
paraíso, castelo onde Eva é prisioneira e sonha
o eterno jardim como o mais alto lugar do amor
até à morte. E no espaço que ele circunscreve,
o mais ardente e depurado espaço humano,
amor se descobre amor sem morte. Filho
de Brancaflor e de sua absoluta tristeza,
desesperança, Tristão desmente o destino.
Em verdade, esses amores antes de ascender
à torre iluminada da Canção de idade em idade
atravessaram literalmente a Morte. E por isso
mesmo incluíram neles a Vida. Não é demais
que o poeta Listopad nele viva a liberdade, a
autêntica, a que nos liberta de nós no rosto do
puro amor. E não há outro.J
* Georges Listopad, Tristão ou a traição de um
intelectual. Tradução revista por Eugénio de Andrade:
Desenho de Toyen, 1960 Porto, Liv. Sousa e Almeida.
Agustina Bessa-Luís referindo-se a esta obra escreve: "
Tristão e Isolda, o mito do impossível. Como através de um
nevoeiro de adivinhações e angústias, aparece outra vez a
consciência dessa imensa perplexidade do coração humano[...] "Tristão" de Listopad, é uma pequena obra-prima,
onde a juventude parece suspensa para deixar falar a idade
antiquíssima da aparência e do ser"
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Eça: os falsários
da correspondência

“Não é inutilmente
Que existe tanta
gente
Que é louco por
você, Maria”
Vinicius de Moraes,
Livro de letras, Companhia das
Letras

2

Joca Reiners Terron,
escritor brasileiro: “Do
fundo do poço se vê a
lua.”, Teorema.

3

A revista Minerva,
publicação semestral do
Circulo de Belas Artes
de Madrid. Dossier sobre o
materialismo. Entrevistas com
Pedro Costa, com Margaret
Atwood, etc. Uma das revistas
artísticas mais políticas que
conheço. Uma das revistas
políticas mais artísticas que
conheço.

4

Sobre a reflexão Agamben
fala do tema, a propósito
de uma reflexão de
Aristóteles. Digamos desta
forma rápida: refletir sobre
si próprio, essa alta ação
que tendemos a atribuir
exclusivamente ao humano pode
começar, afinal, nesse instinto
de autoconservação que todas
as espécies animais têm, desde
o complexo macaco ao aranhiço
– e que existe até, avançando a
grande velocidade para o cada
vez mais pequeno, no átomo, na
molécula, no vírus.
Tudo, enfim, quer viver;
tudo reconhece alimento e
perigo. E, por isso, refletir,
pensar filosoficamente sobre si
próprio, começa aí: na bocarra,
nesse instinto imediato. A
nutrição como uma forma física
de se pensar em si próprio;
uma forma fisicamente rápida
de se refletir. A amiba está
psicologicamente sentada
em frente a si própria porque
come; sabe que tem de comer.
A primeira auto-análise não é,
pois, complexa: quero viver,
quero comer!

5

Vinicius de Moraes, um
dos criadores da Bossa
Nova; nasceu e morreu no
Rio de Janeiro.
Encontros combinados em
vida exigem - depois da morte
- ser repetidos.
“Caro Raul. Tá tudo bem, tá
tudo azul
Que tal a gente se encontrar
Lá por um bar, na zona sul”

Eça com Ramalho e reprodução do início da carta ‘falsa’

A. Campos Matos
Tenho sido convidado, por
diversas ocasiões, a analisar
cartas de Eça de Queirós
de origem duvidosa. São de
um modo geral grosseiras e
muitas vezes risíveis até, essas
cartas falsas, denunciando
desde logo erros crassos e uma
imitação caligráfica de muito
deficiente feitura. Não foi esse
o caso de uma carta que me
foi dado observar há alguns
anos atrás, dirigida a Ramalho
Ortigão. A sua conceção era
extremamente plausível e bem
engendrada, versando queixas
amargas de Eça acerca das
alterações inacreditáveis que
os revisores introduziam, não
autorizadamente, na sua prosa
magistral. Era na verdade
convincente essa prosa falsa,
e a sua construção muito
desenvolta. Um pequeno senão
deitava, todavia, inteiramente
a perder a elaborada imitação:
a sua assinatura final com
"José Maria".
O falsário esquecera-se
de consultar as numerosas
edições da correspondência
de Eça, onde facilmente se
verifica que tal assinatura é
estritamente reservada para
os seus mais íntimos amigos:
Jaime Batalha Reis, Carlos
Mayer, Oliveira Martins,
conde de Arnoso e Luís de
Magalhães, este último não
de forma constante. Para
Ramalho, Eça reservava,
invariavelmente, o "Queiroz",
decerto por considerar a
diferença de idades de nove
anos que o distanciava da
"Ramalhal Figura", que
conhecera no Porto, no
Colégio da Lapa, onde este
chegara a ser diretor.
Denunciada, de pronto,

a falsificação deste autógrafo,
com outros olhos passamos a
analisar a sua caligrafia que,
embora esforçadamente imitada,
não conseguia resistir a uma
observação atenta. Os floreados
habituais que Eça imprimia,
particularmente em maiúsculas,
ao longo dos anos, não
correspondiam aos originais.

Também o espaçamento
exagerado entre linhas se
afigurava insólito.
Ora esta carta foi vendida
para o Brasil pela exorbitante
quantia de 4 mil euros, muito
embora, como falsidade,
tenha também a sua cotação
própria. Ela pode, mais cedo
ou mais tarde, regressar a

4
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Portugal e enganar novos
incautos. É, pois, um intuito
pedagógico que nos leva a
abordar este curioso tema e
também porque é prova que a
epistolografia, uma das áreas
mais notáveis da produção
queirosiana, é de facto aliciante
e continua a demonstrar um
enorme interesse de leitura.
Por isso mesmo as inúmeras
efabulações que se têm
praticado sobre a prosa de Eça
escolhem predominantemente
a correspondência, área onde
é sempre possível acrescentar
mais uma missiva. Não é tarefa
fácil, porém, falsificar Eça de
Queirós.
Com estas considerações
publicam-se excertos quer da
carta, quer do autógrafo, tal
como vieram a público no ano
em que esta peça foi leiloada.
"V. Ramalho vai ficar
sem dúvida com os olhos...
boquiabertos. Senão oiça.
Ainda ontem braços no ar...
berro...ao editor...Aqui d’El
Rei que estilisam a prosa, e lhe
introduzem subrepticiamente
mas sem cerimónia
impertigados adjectivos e me
pintam e retocam a pobre prosa
e ainda com a cumplicidade
da distância. Não posso, por
exemplo mencionar rebanhos,
que, o revisor, cruel estilista,
não aperfeiçoe logo numerosos.
É de arromba! " (etc.)J
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13 Jul | Sala D. Luis
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Orphenica Lyra
Soledad Cardoso, soprano
Ventura Rico, viola da gamba
José Miguel Moreno, guitarra
barroca
“ Música en tiempos de Murillo”
(1617-1682)
Hidalgo | Gaspar Sanz | Guerau | Martí | Valenciano
Durón | Martín y Coll | Marín | Arañés

Braga Santos | Haydn | Mozart
Um prémio de excepção.Uma realidade artística

10 Jul | Sala D. Luis

Um dos maiores grupos de música antiga

Sonor Ensemble | Luis Aguirre, maestro
Georgy Vasilenko, violino solo
Homenagem a Murillo

15 Jul | Sala D. Luis
OCCO | Nikolay Lalov, maestro
Viktoria Chichkova, violoncelo
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Pintura, lirismo e carácter

Schoenberg | Tchaikovsky | Mozart | Borodin
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enho a impressão de que gostamos de
estar à fogueira porque medimos a distância com a morte. Medindo a distância com a morte valoramos a vida. Cada
curto fogo é um circo de consumo em
que as chamas vivem à pressa. A mais
ínfima labareda é uma obra urgente,
uma tarefa ávida. Parece dizer-nos
para que também não percamos tempo.
Tudo é precipitado e voraz. Viver é aprender a estudar o
tempo.
Toda a vida passamos a ouvir o aviso contra o fogo.
Diziam-nos que se fazia chichi na cama. Diziam-nos que
brincar assim metia medo à alma, ainda que não o sentíssemos de imediato. Era um medo a chegar à traição.
Quando era criança julgava que o fogo haveria de consumir
exatamente a alma, essa presença dúbia que entretanto
desaparece com a idade.
Em Paços de Ferreira, nas fábricas dos móveis, havia
invariavelmente uma caldeira onde se incineravam restos
e secavam tábuas em instantes. Ficavam em salas cegas,
lugares fechados por uma pesada porta de ferro. A combustão era um coração gigante, o coração da casa gigante
da fábrica. Sabíamos
que sobravam apenas
cinzas sob a luz intensa
daquelas chamas. Um
pó sem mais identidade.
Antes da Sertã, fica
Perdido de formas, era
um resto, uma sujidade
aquilo que sobra do
que, por vezes, deitávainferno, a tristíssima
mos ao ar para colorir
cinza à mercê do vento.
o vento. Sabíamos que
deitávamos ao ar árvores
Como um inferno
inteiras que esboroavam
exausto, um inferno
já sem peso nem fruto.
Sobrava-lhes apenas a
que partiu por não
sombra. Uma sombra
haver mais ali o que
rápida que se dispersava para sempre. Podia
devorar
ser que semeássemos
a sombra das árvores,
para nascer o tal medo
da alma mais tarde. Talvez para nascer a própria alma.
Os homens que trabalhavam a madeira assustavam-nos. Prometiam fechar-nos nas caldeiras, a virar cinza
nos mesmos dois minutos. Até os ossos haveriam de
perder a porcelana. Fugíamos para os lugares de água.
Víamos os peixes vermelhos no lago da igreja, seguíamos
os seus gestos simples, iguais, parecia-nos a água o oposto
do inferno.
Na igreja e nas fábricas diziam-nos que o inferno era
assim, o trabalho do fogo. Reparávamos como o fogo é todo
em fúria. O modo como pousa na pele já é mordedura. É
uma coisa zangada. Observar o pequeno fogo, pensei, era
como abeirar da besta agrilhoada. Trazia a mesma vibração ansiosa e perplexa com que auscultávamos os leões no
jardim zoológico. Era inevitável imaginar como seria se o
leão se soltasse. Como seria se suas mandíbulas fossem por
toda a parte, em cima e debaixo de nós.
A caminho da Sertã, a estrada leva-nos a passar dentro
do fogo morto de Pedrógão Grande. Dentro do fogo morto
da floresta morta de Pedrógão Grande onde julgamos ver
apenas a sombra. Parece que a floresta se escondeu por
detrás do pano, para o meio da noite, ficou à contraluz, silhueta magra que se agita num desalento tristíssimo. Antes
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da Sertã, fica aquilo que sobra do inferno, a tristíssima cinza à mercê do vento. Como um inferno exausto, um inferno
que partiu por não haver mais ali o que devorar.
Parado no cimo de um entroncamento, em redor apenas
o esqueleto das árvores, tive a impressão de se haver solto
o leão e de, por se soltar, ter-se agigantado ao tamanho de
um monstro inimaginável cujas mandíbulas estavam verdadeiramente por toda a parte. Tudo quanto tocou o fez por
mordedura. A juba de lume terá agitado numa luz própria
enquanto se abatia como oceano pela paisagem. Oceano de
fogo.
A tristíssima paisagem de Pedrógão Grande é a cicatriz
de um oceano de fogo.
Quem observa, no entanto, por tanto que sufoque, não
faz mais do que o humilde gesto de chegar depois, muito
depois. Já sem ser possível entender.
Nenhum poema poderá entender um inferno. Falar não
tem amplitude para testemunhar tal coisa. Certamente
ouvir será mais ajuizado.
A caminho da Sertã parei no longo cemitério da floresta.
Os cadáveres das árvores estão insepultos, acenam não
cônscios do que ali foi. Alguém diz que importa convidar
a normalidade. Pelos vivos, importa convidar a normalidade. Mais vale que se diga verão como uma coisa boa. Na
Sertã, uma senhora solicitava-me que dissesse que o verão
é uma coisa boa.J
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PRETEXTOS
Helder Macedo

Haja esperança

A

a repensar a saída do Reino Unido da União Europeia,
h, como a vida é lenta/ e como a
embora a esse respeito a posição de Jeremy Corbyn tenha
esperança é violenta”, escreveu o
sido cautelosamente ambígua. Coisas futuras. É provável
poeta Guillaume Apollinaire, que
que o Brexit aconteça, mas certamente não será nos
sabia dessas coisas porque as tinha
termos desejados pelo governo de May. Portanto, para já,
vivido na carne lá por volta de 1917.
os 200 e tal mil imigrantes portugueses no Reino Unido
Neste junho de 2017 aconteceram
(somos a terceira comunidade de estrangeiros da União
mais coisas do que em muitos anos
Europeia, a seguir aos polacos, com quase um milhão,
somados. Foi um lento mês de
e aos irlandeses, com cerca de 500 mil) podem dormir
violência mas também, talvez, de
um pouco mais sossegados, com os indecorosos ventos
alguma esperança nos interstícios dos horrores. Sobre os
fanfarrões da senhora May algo amainados, a despeito da
incêndios em Portugal e em Londres pouco mais pode ser
sua oportunista (e não menos indecorosa) compra de votos
dito que não tenha já sido dito. Incluindo a condenação das
aos ultra-unionistas da
reportagens televisivas
Irlanda do Norte, cujos
contra as quais houve quem
valores sociais incluem
se insurgisse em Portugal
a recusa de direitos
por terem cruzado a linha
reconhecidos no resto do
que separa informação
Reino Unido a mulheres
de obscenidade. Sintoma
e a homossexuais.
de liberdade? Serviço
Pois é, as coisas
público? Não. Manipulação
mudaram mas ainda há
mediática de sentimentos.
quem não tenha dado
Negação da humanidade.
por isso. Um sintomático
Mais livre humanidade
exemplo, também neste
e melhores sentimentos
longo mês, aconteceu
foram manifestados pelas
quando, numa semana
populações que ajudaram
inusitadamente quente,
as vítimas dos incêndios.
os alunos de uma escola
E que, na Inglaterra,
secundária foram pedir
também reagiram com
à diretora que permitisse
altruístico civismo a
que eles usassem
quatro atos de terrorismo
ocorridos nesse mês, um
Theresa May ‘As coisas mudaram mas ainda há quem não tenha dado por isso...’ calções em vez das
regulamentares calças
dos quais xenofobicamente
compridas. Os ingleses
anti-islâmico. Sim, haja
levam muito a sério essa
esperança. Pelo menos
coisa dos uniformes nas
alguma esperança.
escolas, cuja função
A qual também se terá
É provável que o Brexit aconteça, mas não
é simultaneamente
manifestado, em França,
nos termos desejados pelo governo. Para
igualitária e elitista.
na vitória eleitoral de
Igualitária porque os
Emmanuel Macron, cuja
já, os 200 e tal mil imigrantes portugueses
uniformes tornam todos
força ideológica deriva de
no Reino Unido podem dormir um pouco
os alunos socialmente
ser contra as ideologias
habituais. E, não menos, no
mais sossegados, com os indecorosos ventos iguais, não permitindo
descriminar entre
inesperado sucesso eleitoral
fanfarrões da senhora May algo amainados
ricos e pobres. Elitista
de Jeremy Corbyn no Reino
porque os distingue
Unido, contra todas as
de todos os outros
regras estabelecidas. Falei
rapazes ou raparigas que não têm direito a uniformes.
dessa improbabilidade na minha última crônica, escrita em
A diretora da escola, uma matrona à antiga, respondeu
vésperas das eleições que visavam a confirmar no poder
peremptoriamente que não. Uniforme é uniforme:
os conservadores de Theresa May com uma acrescentada
rapazes com calças compridas cinzentas, raparigas com
maioria absoluta. Corbyn, desapoiado pelo seu próprio
saias axadrezadas. E, para definitivamente os humilhar,
partido parlamentar, com toda a imprensa, rádio e televisão
ironizou: “Se não querem usar calças compridas, como
a atacá-lo, quando não a ridicularizá-lo, não ganhou
homens, então usem saias como as meninas.”
as eleições mas mudou as regras do jogo democrático,
Conversa acabada. Exceto que não estava. As raparigas
apelando diretamente a um eleitorado mais jovem,
(irmãs, colegas, namoradinhas) solidarizaram-se e
habitualmente indiferente ou marginalizado, e indiferente
emprestaram saias aos rapazes, que apareceram na escola
porque marginalizado. A sua campanha pode reduzir-se a
nesse preparo perfeitamente regulamentar. Alguns deles,
uma palavra: esperança. A juventude gostou, reconheceu a
para maior conformidade estética, até raparam os pelos das
sua sinceridade e adotou-o como uma espécie de avozinho
pernas. Hum… E não se sabe se fizeram outras depilações
que todos gostariam de ter. Poderá, eventualmente, ganhar
mais radicais, isso parece que ninguém foi verificar. O certo
as novas eleições que não poderão tardar mais do que um
é que foram às aulas e que a diretora da escola não pôde
ou dois anos? Será, eventualmente, um bom primeiro
impedi-los porque os uniformes estavam de acordo com
ministro de um governo melhor?
os regulamentos. A questão, afinal, é saber como mudar as
Para já, isso não é o mais importante. Mais importante é
coisas usando as regras. Para que a vida continue, com a
que abriu novas possibilidades de mudança numa situação
esperança possível a despeito de todas as regras punitivas.
política em si própria encurralada. Theresa May, que nem
E mesmo, por vezes, no meio das maiores tragédias. O sábio
se havia dignado a debater com ele, é agora a precária
Guillaume Appolinaire também escreveu que “os filhos dos
gestora de um governo minoritário. Com um mandato
mortos vão brincar/ no cemitério.”J
eleitoral enfraquecido talvez a permitir que se venha

“

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

Teovigilância

D

eus está em todo a parte,
segue todos os teus passos,
sabe todos os teus caminhos,
está sempre a olhar por ti,
está sempre a olhar para ti".
O rapaz manteve-se cético,
apesar do discurso empolgado do monge,
o conceito parecia-lhe demasiado vago,
abstrato, distante da realidade. Então Deus
criou a Internet. Não terá sido exatamente
Deus quem a criou, mas antes um conjunto de cientistas e engenheiros nos Estados
Unidos. Contudo, sabemos bem que são
ínvios os caminhos do Senhor. E Este age
frequentemente através de intermédios,
engenheiros, cientistas, enfim...
Aos poucos, a Internet, a tecnologia, as
redes sociais, o algoritmo do Google, tornaram-se o deus do rapaz. Ele passou de cético
a crente. Fizeram-se vida as sábias palavras
do mestre. De repente, o virtual e intangível,
uma força estranha e indecifrável, operada
através de códigos binários guardados no
segredo dos deuses, passou a dominar e a vigiar os homens e a intervir sobre a realidade.
O monge não via nada daquilo. Para ele a
Internet era o diabo. O diabo mascarado de
deus. E é incrível como os dois às vezes se
parecem, como os dois às vezes se confundem. Ele sabia do que estava a falar pois já
tinha visto o diabo com outras saias, com
outros hábitos.
Apesar de regularmente se recolher,
afastado do mundo, no seu convento, com
longos períodos de jejum e de silêncio,
sobretudo na Quaresma, o monge nunca se
julgava sozinho, pois acreditava que Deus o
vigiava em todos os seus atos. De nada servia
pecar às escondidas, quando ninguém estava
a ver, pois os olhos de Deus, mais velozes
que o tempo, mais penetrantes que mil fortalezas, conseguiam sempre vê-lo.
O rapaz, aos poucos, também se foi
convencendo, de forma progressivamente
paranóica, da vigilância invisível. Não do
mesmo tipo da do monge, mas apenas a
ideia de que havia uma entidade superior, os
donos dos algoritmos, as polícias secretas,
os vendedores de produtos online, os russos,
os árabes, os chineses, que sabiam sempre
onde ele estava e o que estava a fazer. Que
não adiantava fechar-se na casa de banho
porque alguém, algures na Internet, no
ciberespaço, sabia o que ele estava a fazer
e eventualmente iria publicar a imagem no
Instagram.
O rapaz sentiu-se de tal forma pressionado
pelos mil e um olhares que acabou por ingressar secretamente num mosteiro, onde vivia
mudo a comer apenas o que a terra lhe dava,
sem comprar nada, para não deixar rastro no
cartão de crédito nem nos stocks dos armazéns. O monge, pelo contrário, acomodou-se
tanto aos olhares permanentes que relaxou,
assim como fazem os concorrentes do Big
Brother. Deixou-se cair em tentação e criou
uma conta no Facebook, como um nome falso,
só para enganar o diabo.J
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Foi ao escrever o meu livro Tempo
de Subversão - Páginas Vividas da
Resistência, no verão de 1998, que me
dei conta de que a minha vida se tinha
desenrolado e podia ser apresentada em
sucessivos períodos de 20 anos. Assim: 1.
Período da infância e juventude, vai até à
minha primeira prisão. Tinha 20 anos; 2.
Período da luta clandestina e das prisões.
O "tempo de subversão". Vai até ao 25
de Abril, Ttnha 41 anos; 3. Período predominantemente institucional, vai ate à
minha saída da Comissão Política do PCP.
Tinha 63 anos; 4. Período predominante
literário, vai até agora, aos 84 anos.
O período da infância e da juventude, é dos menos contados nos meus
livros e por isso dedico-lhe aqui um
espaço mais dilatado. Nasci em 1933,
na antiga Lourenço Marques, atual
Maputo, mas aos quatro anos naveguei
com a minha mãe para Lisboa. O meu
pai era advogado, mas estava na situação
de deportado político pela oposição à
Ditadura Militar que o levou a participar
na revolta republicana armada, de 1927.
A minha mãe era funcionária pública.
Não eram casados. Quando os meus
avós maternos, que também vivam na
colónia, resolveram regressar a Portugal,
por reforma de meu avô, que era um
funcionário colonial de um certo nível,
a minha mãe entendeu acompanhar
os pais. Só voltei a ver o meu pai aos 13
anos, depois de uma amnistia no final da
I Guerra Mundial. Contudo a minha mãe
educou-me no respeito por ele e pelos
seus ideais republicanos.
A referência masculina da minha
infância em Alcoutim, para onde a família se deslocou, depois de breve estadia
em Lisboa, foi, no entanto, o meu avô
materno. Com ele aprendi a nadar, a
pescar, a remar, a coragem física e a
honrar a palavra dada. Esta forte referência e o rio, o Guadiana, contribuíram
para que me sentisse uma criança feliz.
Não tínhamos grandes dificuldades económicas, apesar dos efeitos da guerra e
da penúria geral. Éramos "remediados",
como se dizia então. Só me apercebi
desse tipo de dificuldades, quando se
tratou de me mandarem estudar, para
Faro ou para Lisboa, que representava
custos elevados. A família lá arranjou
uma solução em casa dos meus padrinhos na capital.
Tinha tido uma instrução primária
muito trapalhona, por longas faltas de
professor e sobretudo pela "cegueira do
rio", como lhe chamava a minha avó.
Tinha barquinhos de cortiça de todos
os tamanhos e feitios, quando podia
safava-me da escola para lançar à água
a "minha esquadra". Cheguei a ter um
barquinho de madeira, onde passava os
dias a navegar nas férias grandes.
Em Lisboa, na Veiga Beirão, escola
comercial, onde me matriculei, fui sempre bom aluno, partilhando o "quadro de
honra" com o Luís Filipe Costa. Quando
passei para o Instituto Comercial de
Lisboa, o ICL (atual ISCAL), tinha 17/18
anos, tomei contacto com colegas e
moços e moças de outras escolas que

J
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Carlos Brito
A cegueira do rio
também escreviam, sobretudo poesia.
Formámos um grupo para colaborar
na imprensa regional de várias zonas
do país e também enviámos os nossos
textos para as revistas de cultura. Tive
uma enorme alegria quando, em 1952, a
Vértice, tida por muito exigente, publicou um poema meu.
Foi também no ICL que fiz os primeiros contactos com o MUD Juvenil e,
como era todo republicano e antifascista
pelo convívio como meu pai, tornei-me
rapidamente um aderente ativíssimo,
membro da direção universitária de
Lisboa e responsável, com o nome de
Alfredo, por uma sede que o Movimento
abriu, na Rua dos Anjos, por ocasião da
mascarada eleitoral de 1953.
O "tempo de subversão" representou
na minha vida dez anos de clandestinidade e oito de prisão. Começou no
aeroporto de Lisboa, quando participava,
com dezenas de outros democratas e
jovens do MUD Juvenil, numa receção
à escritora Maria Lamas que regressava
de uma vigem à União Soviética. A PIDE
prendeu a escritora e todos que estávamos à sua espera. A minha situação prisional complicou-se e alongou-se porque
a PIDE descobriu que era eu o tal Alfredo
responsável da sede do MUD Juvenil.
Pouco tempo depois de sair da prisão,
fui convidado para militante do Partido
Comunista (PCP), por José Dias Coelho,
"o escultor", mais tarde vilmente assassinado pela PIDE. Também comecei a trabalhar como contabilista numa empresa
de amigos algarvios e casei, pela primeira
vez. Procurava conciliar a vida familiar,
o emprego, os interesses literários, com
atividade partidária. Mas esta era cada
vez mais intensa e absorvente. Voltei a
ser preso em outubro de 1956 e aí já fui
acusado de ser "membro e funcionário do
Partido Comunista, o que era verdade. A
PIDE preparava-me uma pesada condenação no Plenário, mas em maio de 1957
evadi-me com outros dois camaradas da
Cadeia do Aljube de Lisboa.
A partir da fuga a minha vida
tornou-se uma entrega total à vida
revolucionária. Fugi da Cadeia não para

¶
Carlos Brito, 84 anos,
político e escritor, com
14 livros publicados, de
poesia, ficção e memórias.
Além do que refere no
texto foi, entre muito
mais, diretor do Avante!
e candidato a Presidente
da República. Os seus dois
últimos títulos dados a
lume foram As três mortes
do lobisomem e outras
rebeldias (2015 - Ed. Lápis
de Memórias), que reúne
uma novela e oitos contos, e
Cadeia do Forte de Peniche,
como foi vivida (2016 Alêtheia Ed.)

me esconder ou ir para o estrangeiro,
mas continuar a luta em Portugal e isso
obrigava-se a viver clandestinamente.
Aconteceu quando se iniciava uma fase
ascensional da ação política antifascista
que veio a culminar nas majestosas manifestações populares da campanha do
general Delgado, que abalou a ditadura
fascista e iniciou uma nova etapa na luta
pelo seu derrubamento.
Voltei a ser preso um ano depois da
campanha, quando o PCP procurava
dar concretização a esta nova perspetiva. Brutalmente espancado no ato da
prisão, tive que receber tratamentos no
Hospital de S. José, onde encontrei uma
fortíssima solidariedade de médicos e
enfermeiras, que me retiveram todo o
tempo que puderam, apesar das pressões
da PIDE. Tomei esta atitude como sinal
dos novos tempos.
Seguiu-se o longo período da minha
terceira prisão, que vai de 11 de Junho de
1959 a 18 de Agosto de 1966. Passei pelo
Aljube, Caxias, onde participei numa
tentativa de fuga e finalmente no Forte
de Peniche, onde fiquei encarcerado
durante seis anos e meio. Foi aqui que dei
de novo curso aos meus interesses literários. Escrevi um livro de poemas e vários
textos de ficção. Ainda tentei publicar os
poemas quando saí em liberdade, mas a
minha própria segurança (a liberdade era
condicional) e a situação do partido, que
atravessava então um mau momento,
fizeram-me "saltar" de novo papa a
clandestinidade.
Numa primeira fase, frequentei um
curso de formação política em Moscovo,
fui cooptado para o Comité Central do
PCP, e regressei ao pais como responsável da organização regional do Norte do
partido. Mais tarde fiz parte da Comissão
Executiva do Comité Central e, depois,
até ao 25 de Abril, fui responsável da
organização de Lisboa. Nesta posição,
acompanhei as greves e as movimentações de massas que se realizaram a par
da conspiração de militar - e também fui
tendo intercâmbio de notícias com essa
conspiração.
O período predominantemente ins-

J

titucional não começou, para mim, apenas com o ato importante da eleição para
a Assembleia Constituinte, pelo círculo
de Faro. Antes já tinha participado na
elaboração do projeto de Constituição do
PCP e no acompanhamento de membros
do partido nos governos provisórios.
Mas até ao final da Constituinte acumulei
a ativa participação nos trabalhos da
elaboração da Constituição, com a responsabilidade da Organização de Lisboa
e as movimentações de massas que ela
desencadeou.
Por esta altura, também, casei pela
segunda vez e nasceram as minhas
filhas, Rita e Ana, em 1976 e 1977.
Foi com a eleição da Assembleia da
República e a minha designação para
presidente do Grupo Parlamentar do
PCP, que fiquei deputado a tempo inteiro.
Depois de, durante o fascismo, nas
condições penosas da prisão e da vida
clandestina, ter levado anos a sonhar
com o futuro do nosso país, foi para
mim extremamente gratificante estar
a participar, como porta-voz do meu
partido e em total devoção pessoal, na
construção do novo edifício legislativo
do Portugal democrático e de fazê-lo
tendo sempre como critério o interesse
popular e do país.
O período predominantemente
literário representou que, pela primeira
vez, em 40 anos, os interesses literários
passaram a receber uma atenção prioritária da minha parte. Logo que deixei
de ser deputado preparei a publicação
do livro de poemas escrito na Cadeia do
Forte de Peniche, o que veio a acontecer, em 1994, com o título Anotação dos
Dias, poemas da prisão. Mas só depois do
meu terceiro casamento e do regresso a
Alcoutim os interesses literários tiveram
verdadeira continuidade. Contudo, embora neste período tenha escrito e publicado uma dezena de livros, o regresso
não significou apenas literatura, marcou
também o envolvimento na vida local,
autárquica e associativa, a participação
em grandes processos políticos nacionais, como a regionalização, as campanhas presidenciais de Manuel Alegre,
a criação do Museu da Resistência, no
Forte de Peniche, entre outros, bem
como, a intervenção nos debates internos do movimento comunista. Foi esta
última que provocou o conflito político
e ideológico com a direção do PCP, no
início do século atual, que acabou com a
minha suspensão do partido.
Nos anos que se seguiram, deu-se
um grande enriquecimento da minha
vida familiar, com o nascimento das três
netas: Constança, Leonor e Madalena.
Em 2003, participei na criação
da Associação Política Renovação
Comunista e na apresentação de um
diferenciado projeto comunista para
Portugal. Muito crítico de vários aspetos
das orientações e posições do PCP,
nomeadamente, no período do Governo
de António Guterres, não deixei de
saudar, como amigo, juntamente com
a Renovação Comunista, as posições do
PCP e os acordos deste com o PS, que
contribuíram para a viabilização do
atual Governo e têm ajudado a garantir a
sua sustentação.J

Carlos Brito: ficha da PIDE, na sua primeira prisão; em 1959, segunda prisão; líder parlamentar do PCP, tendo a seu lado
Octávio Pato e Álvaro Cunhal; com Manuel Alegre e Mário Soares
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