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Marco Abbondanza
25 Sóis 25 Luas
Foi formado há 25 anos na Toscana, tendo José Saramago
como padrinho, com a ideia de promover um intercâmbio
cultural entre Portugal e Itália. A ideia alargou-se, tornando-se o maior festival de cultura mediterrânica. Hoje, o Sete
Sóis Sete Luas é quase do tamanho do mundo. Decorre em 30
cidades, que vão desde Alfândega da Fé a São Filipe do Fogo
(Cabo Verde), passando pela Croácia, Marrocos, Grécia ou
Ilha de Reunião. O JL falou com Marco Abbondanza, diretor
do festival desde a sua 1ª edição, que vê o Sete Sóis Sete Luas
como uma resposta veemente à hegemonia anglófona e um
apelo ao intercâmbio cultural dos povos do Mediterrâneo.
JL: Como se organiza um festival que decorre em 30 cidades e
não para de crescer?
Marco Abbondanza: O festival alimenta-se de muitas pessoas
com grande interesse pela cultura. Pessoas iluminadas, artistas, músicos, autarcas, que contribuem
para que tudo isto seja possível, com
uma programação fora do sistema, afastada das grandes indústrias musicais
anglo-saxónicas. Os músicos sentem
isto como algo seu, que lhes pode abrir
novos horizontes. Estamos contentes
com todo este movimento, mas temos
que soar a cada passo, porque somos
uma estrutura autónoma que não está
dependente de grupos políticos.
Como fazem para que seja um festival só e não 30 pequenos
festivais?
Ao mesmo tempo que estamos interessados na diversidade,
trazendo elementos de outros pontos do Sete Sóis, interessa-nos reconhecer, localmente, os focos culturais. E há uma
falta grande de divulgação de um património mediterrânico. Nós tentamos colmatar isso fazendo circular os artistas.
Criamos uma rede de centros culturais Sete Sóis Sete Luas, já
formámos oito. São projetos culturais que duram o ano todo,
envolvendo as comunidades, não só com concertos, mas
com workshops, produções próprias e prémios para jovens
talentos.
É um Mediterrâneo que vai de Elvas a Cabo Verde...
O nosso mediterrâneo é o do Braudel: onde está a oliveira, o
milho, o trigo. É uma forma de viver que torna muito próximas as populações. O mundo parece diferente mas tem
grandes ligações. A família do Sete Sóis é cada vez mais alargada. É uma viagem que não se vê em nenhum outro festival.
Este ano, além de Cabo Verde, também a Ilha de Reunião vai
integrar o festival. Têm grande interesse em conhecer a cultura lusófona, porque são dominados pela francofonia. É um
festival aberto ao mundo.
E em Portugal? O que destaca da programação?
Há algumas cidades em que o festival se consolidou, como
Oeiras e Ponte de Sôr. Temos uma nova produção, Les Voix
des 7Lunes, com músicos de Israel, Reunião, Cabo Verde e
Portugal, dia 28, em Oeiras, e dia 29 em Ponte de Sôr. Antes
disso, em Elvas, no dia 22, La Chinchila, um novo projeto musical espanhol. E dia 21, em Oeiras, Eliseu Parra, que é uma
grande figura da música popular espanhola. Em agosto, uma
nova produção, o Jeunesse II du 7 Sóis Orkestra, com jovens
talentos de vários países, coordenada por Custódio Castelo. J
MANUEL HALPERN

Nuno Lobito no Museu do Oriente Mais de oito dezenas de
fotografias e um vídeo na exposição Laços mais do que viagens,
de Nuno Lobito, que se inaugura amanhã, quinta-feira, 20, às
18,30h, no Museu do Oriente, em Lisboa. O fotógrafo, que já viajou
por 204 países, dá a ver o seu trabalho, com especial focagen
no continente asiático, que evidencia a diversidade e riqueza de
culturas. “A minha câmara, sempre em busca
dos contrastes da alma, dos paradoxos deste
planeta de extremos, desvenda um mundo
tão sofisticado e tão brutalmente selvagem”,
escreve a propósito. “E em cada novo horizonte imperou sempre
a convicção de oferecer um testemunho genuíno, um trabalho
consciente de cidadania, que visa trazer a cada um de vós um
outro olhar sobre o que nos rodeia”. Até 22 Outubro.

PEDRO LETRIA,
PRÉMIO ANTÓNIO
QUADROS
O fotógrafo Pedo Letria foi
distinguido com o Prémio
António Quadros, a ser entregue, no dia 8 de novembro,
em Rio Maior. Depois de
homenagear a poesia (Luís
Filipe Castro Mendes), o
romance (Teolinda Gersão),
a imprensa (Expresso,
Francisco Balsemão) ou o
teatro (Carmen Dolores), a
Fundação dedica o galardão
de 2017 à Fotografia, reconhecendo o professor da Escola
Superior de Arte e Design do
Instituto Politécnico de Leiria,
cujo trabalho tem sido mostrado em salas como Centro
Cultural de Belém, Fundació
Foto Colectanea (Barcelona),
Parc de La Villette (Paris)
e Kunstlerhaus Bethanien
(Berlim).

BIENAL DE ARTE
DE CERVEIRA
Da Pop Arte às TransVanguardas, Apropriações
da arte popular é o tema
da 19.ª Bienal Internacional
de Arte de Cerveira, que
dá a ver 600 obras de 500
artistas de 35 países, em
Vila Nova de Cerveira, até
16 de setembro. Este ano, o
grande foco é a homenagem
a Paula Rego numa exposição
com 51 obras da pintora,
entre gravura, desenho e
pintura, criadas entre 1968 e
2001. A bienal de arte mais
antiga do país conta ainda
com homenagens ao artista
Ernesto de Sousa (1921-1988)
e ao escultor Jaime Azinheira
(1944-2016), representações
de 14 universidades, escolas
superiores e politécnicos de
áreas artísticas, espetáculos,
conferências e debates.

A SALTO EM ELVAS

A RENTRÉE DO CBB

Mónica Calle, com
Quarto Escuro; o coletivo
ARTELIER, com À Luz do
Contrabando; e a dupla
constituída pela polaca
Joanna Latka e Patrícia
Rondão, com O Diabo
Também Não é Mau, são
algumas das propostas do
festival de artes cénicas e
performativas A Salto, tomada artística da cidade de
Elvas, que decorre de 28 a
30. Ao todo, são 22 projetos
de teatro, pintura, fotografia, ilustração ou arte pública, com a participação de
meia centena de artistas,
em vários espaços.
É a primeira edição do festival, depois da experimental do ano passado, e integra na programação quatro
intervenções escolhidas
pela comunidade local.

Is The Russian Revolution
Over? é o título da
conferência que Stephen
Lovell, professor de História
Moderna no King’s College
(Londres), dará no Centro
Cultural de Belém, em
Lisboa, a 14 de setembro,
no âmbito dos 100 anos da
Revolução Russa. A rentrée
do CCB conta com a presença de outro notável académico, Robert Kopp, especialista
na obra de Baudelaire e comissário da recente exposição sobre o poeta, em Paris,
que virá apresentar duas
conferências: Baudelaire face
à Ingres, Courbet et Delacroix
(24 de outubro) e Tableaux
Parisiens: Baudelaire,
Daumier, Manet, Guys (26 de
outubro), no âmbito dos 150
anos da morte do autor de
As Flores do Mal.
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Gulbenkian: Jazz em Agosto
Digerir o tempo
¶ Assim se vai cumprindo o desígnio
de liberdade e evolução metafísica da
música, quando esta implacavelmente
nos subtrai à inquietação e ao fardo
dos tempos, e nos impele à aventura
da verdade criativa e da aleatoriedade
do destino ontológico. Igor Stravinsky
estaria por certo com a mente sintonizada no jazz (que há exatamente
cem anos assumiu como contigente
da sua erudição orquestral, no seminal
“Ragtime for 11 instruments”) quando,
no outono da sua vida, escreveu que
“a música é o melhor meio que temos
de digerir o tempo”. É essencialmente
uma parcela desse imperativo devir
identitário que nos desvela, novamente, o Jazz em Agosto, cuja 34ª edição
decorre entre os próximos dias 28
de julho e 6 do mês que lhe dá nome
– atestar a audácia da improvisação
contemporânea como uma odisseia
sem fim à vista, desbravar trilhos
inauditos de redefinição das práticas
instrumentais e perscrutar a expansão
dos procedimentos eletrónicos como
exponencial plástico por excelência
são reforçadas diretrizes programáticas
na mais ponderada edição do festival
lisboeta na presente década.
Dois recitais condensam o que de
inequivocamente mais laudável se
viabiliza no corrente programa: a 31
de julho (às 21 e 30, no Anfiteatro ao
Ar Livre da Gulbenkian, em Lisboa,
cenário de todos os espetáculos noturnos deste empreendimento), o êxtase
orgiástico que jorra no simulacro da
erupção e da lava que se homologa,
respetivamente, nos sopros do colossal
Peter Brötzmann e na pedal steel guitar
de Heather Leigh, reinvenção do lancinante e inexaurível ritual pletórico dos
álbuns “Ears are filled with wonder”
(2016) e “Sex tape”(2017); e, no dia
4 de agosto (21 e 30), investimento
rigorosamente irrefutável, o quinteto
que junta a intrépida veterania dos
saxofones de Larry Ochs à intangível
eloquência e lucidez da inefável trompete de Nate Wooley, dos frondosos
contrabaixos de Ken Filiano e Pascal

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

António Reis, o poeta

E

Heather Leigh e Peter Brötzmann

Niggenkemper e da clarividente bateria
de Harris Eisenstadt.
Enalteça-se também o escalonamento das apresentações solistas de
Niggenkemper (dia 4, às 18 e 30, no
saudoso Auditório 2 do Edifício Sede da
Fundação), que se espera tão parcimonioso quanto exímio; e de Julien
Desprez (dia 30, mesma hora e local),
domador de uma árida, detalhista e
cerebral guitarra elétrica – que, um
par de horas mais tarde, exibirá os
seus dotes simbióticos e expansivos
no quadro da Coax Orchestra e do
seu insólito plural sónico contrafeito.
As evocativas e oblíquas abstrações
epistemológicas do trio de David Torn,
Tim Berne e Ches Smith (i.e., guitarra,
saxofone alto e bateria), no dia 29 às
21 e 30, e o temerário, convergente e
aclamado enamoramento escandinavo
da trompetista portuguesa Susana
Santos Silva (com Lotte Anker, em
saxofone tenor e soprano, Sten Sandell,
ao piano, Torbjörn Zetterberg, no contrabaixo, e Jon Fält, como bateria), no
dia 1, em igual horário, encerram em si
argumentos de sobra para justificar um
mais empenhado esforço orçamental.
De resto, inventariam-se virtudes
avulsas na adrenalina lenta e inconformista encapsulada nos saxofones

Festivais de música,
de Norte a Sul
As últimas semanas de julho reservam aos amantes
de música uma ampla oferta cultural, de Norte a Sul do
país. No espectro da música erudita, o FIMM - Festival
Internacional de Música de Marvão, até 5 de agosto,
apresenta nomes como o Quarteto Goldmund, Hong
Kong Sinfonietta ou o Quarteto de Cremona em interpretações de peças de Beethoven, Mozart, Haydn, Brahms
ou Schumann. No jazz, a 5.ª edição do Festival de Jazz de
Viseu decorre até 23 de julho, com Jazzmin Quartet, Osso
Ruído, Bode Wilson ou Galo Cant’às Duas, enquanto que,
em Braga, o Theatro Circo recebe dois espetáculos no
mesmo género: a cantora China Moses, a 22 de julho, e o
compositor Gregory Porter, a 27 de julho.

de Pedro Sousa e na maquinaria de
Pedro Lopes (dia 5 às 18 e 30, na Nave
da agora apelidada Coleção Moderna);
no impressionismo assimétrico e
resistente do Sudo Quartet (dia 2, 21
e 30), i.e., Carlos Zíngaro, violino,
Joëlle Léandre, contrabaixo, Sebi
Tramontana, trombone, e o idiossincrático Paul Lovens, bateria; no
vibrante e substantivo arcaboiço
telúrico dos Starlite Motel (dia 3,
21 e 30), ou seja, Jamie Saft, órgão
Hammond, Ingebrigt Haker Flaten,
baixo elétrico, Kristoffer Alberts,
saxofone alto e tenor, e Gard Nilssen,
bateria; na sagaz confluência bissexta
do coletivo Human Feel (dia 5, 21 e
30), composto por Jim Black, bateria e
eletrónica, Kurt Rosenwinkel, guitarra
elétrica, Chris Speed, saxofone tenor e
clarinete, e Andrew D’Angelo, saxofone alto e clarinete baixo; e até mesmo
nos praticamente estéreis equívocos
fusionistas com que Steve Lehman (dia
28, 21 e 30) e Dave Douglas (dia 6, 21 e
30) – outrora instruídos e labirínticos
autores – irão respetivamente abrir e
fechar esta festa estival.
Assim se vai cumprindo o desígnio
de liberdade e evolução metafísica da
música. Num espaço ímpar. No verão
de Lisboa. J BRUNO BÈNARD-GUEDES

No campo das músicas do mundo, o Festival MIMO, em
Amarante, recebe, de 21 a 23 de julho, a lenda do jazz
Herbie Hancock e os brasileiros Rodrigo Amarante e
Céu. Já de 21 a 29, o 19.º Festival Músicas do Mundo leva
a Sines José Mucavele & João Afonso, Medeiros/Lucas
ou Barnaby Keen, que atuam em diversas localizações
da cidade. Sediado no Baião, de 19 a 22, o Byonritmos
assume-se como um “tributo à diversidade musical”,
apresentando Samba sem Fronteiras, The Miami Flu,
Nação Vira-Lata ou Omiri. Enquanto na capital, o Lisboa
Mistura prima pela música lusófona, de 19 a 22, com
concertos, DJ sets, dança e gastronomia.
A música rock e pop contemporânea também tem lugar na
programação da quinzena. O Milhões de Festa, em Barcelos,
de 20 a 23 de julho, tem como cabeças de cartaz os coletivos
faUSt & GNOD e Graveyard e o produtor The Gaslamp
Killer. O festival de entrada livre Mêda + (27-29), na
Guarda, apresenta os portugueses Sensible Soccers, Mundo
Cão e Best Youth, enquanto que o Gerês Rock Fest (28 e 29)
tem PAUS e Blind Zero como principais atrações. J

ntre os muitos livros que recebo, um me acaba de chegar
que me deu especial prazer e alegria: Poemas Quotidianos, de
António Reis. Porque o António Reis (1927-1991) foi uma rara
figura humana, com quem criei uma forte ligação desde que o
conheci, em circunstâncias que desde logo me atestaram a sua
afetividade e singularidade. Porque estes seus poemas são dos
mais singelamente belos, humanos, da nossa lírica do século XX. Porque
nunca deixava de os dizer nas numerosas sessões de poesia que fazia antes
do 25 de Abril, contrastando eles, na sua fantástica concisão, com muitos
outros de “intervenção” que dizia, e sendo particularmente valorizados com
a música do Carlos Paredes que, de improviso, os (me) ia acompanhando
com a sua guitarra.
Porque, mais, era inadmissível estes poemas estarem há décadas inacessíveis ao público: última edição a da Portugália, em 1967, com prefácio
do Eduardo (Prado Coelho). E porque, enfim, por tudo isto eu próprio tive
há muito a ideia/intenção de os reeditar, o que por vários motivos acabei
lamentavelmente por não fazer. Pretendia eu, aliás, acrescentar aos cem
poemas da edição da Portugália – que reunia os dos Poemas Quotidianos, de
1957, e Novos Poemas Quotidianos, de 1960, mais alguns inéditos -, novos
poemas inéditos, da mesma linha, que sei entretanto o António Reis (AR)
escrevera e alguns dos quais eu publiquei no Diário de Notícias quando estive
na sua direção, após o 25 de Abril.
Sem nunca deixar de ser o poeta que sempre foi, a forma de expressão
artística privilegiada que ao AR se impôs, a partir de certa altura, deixou de
ser a da poesia para passar a ser a do cinema. Cinema que de resto sempre
foi uma paixão e atividade sua, e no qual deixou uma obra tão assinalável
que para um Pedro Costa representou “a oportunidade de passar a ter um
passado no cinema português”. Só que, ao contrário do que seria natural e
desejável, a obra do cineasta não chamou mais a atenção para o poeta, antes
contribuiu para o seu tão injusto esquecimento ou mesmo apagamento.
Quando o poeta não é ‘menor’ que
o cineasta e não há nos seus filmes
muito do que existe nos seus versos
de um “realismo intimista”, um lirismo tão comovido como contido,
em que as coisas aparentemente
Era inadmissível estes
“banais” do dia-a-dia ganham uma
Poemas Quotidianos
dimensão e uma beleza, as mais das
vezes melancólica, únicas.
estarem há décadas
Por agora limito-me a chamar
inacessíveis ao público
a atenção dos leitores para Poemas
Quotidianos, (re)lançados com a
chancela da Tinta-da-China, em
coleção dirigida por Pedro Mexia
– a quem se fica, pois, a dever a escolha e publicação -, com prefácio do
excelente prof. e crítico Fernando J. B. Martinho, e posfácio do realizador
Joaquim Sapinho. Mas se nestas colunas do JL sempre demos o justo relevo
ao trabalho de António Reis, muito gostaria de proximamente a ele voltar
como merece, aproveitando esta reedição e, talvez, o facto de se vivo fosse o
António Reis fazer 90 anos a 27 de agosto próximo.

“
JL 1221

Esta é a nossa edição 1221. Pelo menos desde o especial nº 1001, que dedicamos aos Novíssimos (depois de no comemorativo 1000 termos tido a
presença dos nossos mais destacados colaboradores ao longo do percurso
único do JL), temos assinalado as nossas edições capicuas. E se no 1001
tivemos a capa 'feita' sobretudo com números, ‘adaptando’ os criados por
João Abel Manta - um grande artista, indissoluvelmente ligado ao JL, que
só com números desenhou as suas cinco primeira capas -, no 1111 ainda
números houve. O que não acontece nesta edição, sem que isso signifique
esquecermos o facto. Além do resto, um jornal como este, no atual contexto,
ter “resistido” mais 110 edições, com um público fiel no grande mundo da
língua portuguesa, mas com cada vez menos “recursos”, creio que merece
ser referido. Por razões óbvias, entre as quais não se conta a de quem estas
linhas escreve, criou este jornal e o dirige desde o nº 1, decerto já aqui não
estar na próxima edição capicua… J
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OS CINCO FINALISTAS do Grande
Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB,
2016, são os romances da autoria de, por
ordem alfabética: Alexandra Lucas Coelho
(Deus-dará), Ana Margarida Carvalho (Não
se pode morar nos olhos de um gato), Isabela
Figueiredo (A Gorda), Mafalda Ivo Cruz
(Pequena Europa) e Paulo Varela Gomes
(Passos Perdidos)
DE ALBERTINO BRAGANÇA, escritor são-tomense, será lançado, no dia 28,
pelas 17h30, na UCCLA, o romance Ao Cair
da Noite, com apresentação de João Viegas
d' Abreu, Sheila Khan, investigadora da
Universidade do Minho, e Inocência Mata,
profª da Faculdade de Letras da Un. de
Lisboa. Apontamento musical pelo cantor
Filipe Santo.
O MISANTROPO, de Menandro, com
encenação de Silvina Pereira, no Teatro
Romano, em Lisboa, de 20 a 23 de julho, às
21 e 30.
FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO recebe "Samba de Guerrilha", tertúlia-concerto
com Luca Argel, dia 19; e Sem casas não
haveria ruas, leitura de textos de Claúdia
Fonseca, a 20 de julho. Sempre às 18 e 30.
"BRANCO E AZUL", mais de 200
peças do artista chinês Bai Ming , até 4
de setembro, no MAAT - Fundação EDP,
Lisboa.
"ESCULTURA EM FILME: THE VERY
IMPRESS OF THE OBJECT", sete obras
de artistas como Rosa Barba, Fiona Tan,
Mark Lewis, entre outros, até 2 de outubro,
na Gulbenkian.

CICLO DE CINEMA "Esplendor na
Relva", encerra com os filmes Johnny
Guitar, de Nicholas Ray, e Vertigo, de Alfred
Hitchcock, nos dias 21 e 22 de julho, respetivamente, às 21h30, em Monserrate.
CONVERSA SOBRE POESIA E EDIÇÃO NO BRASIL, com a poetisa brasileira, Ana Elisa Ribeiro, na Sede da Associação
de Jornalistas e Homens de Letras do Porto,
hoje, 19, às 21 e 15.

CARLOS NO, exposição Exílio, na CasaAtelier Arpad Szenes/ Vieira da Silva , em
Lisboa, até 17 de setembro.
SOFIA AREAL, exposição "Antes,
Durante e Depois", no Centro Cultural de
Lagos, de 24 de julho a 10 de outubro.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
DOCUMENTÁRIO DE MELGAÇO FILMES DO HOMEM, de 1 a 6 de agosto,
com três dezenas de filmes internacionais,
refletindo sobre as questões de migração,
memória e fronteira.

ORQUESTRA JAZZ DE
MATOSINHOS interpreta banda-sonora
dos filmes que marcaram os 100 anos do
naufrágio do "Veronese", 28 de julho, às 22,
na Praça Guilhermina Suggia, Matosinhos
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Curtas de Vila do Conde
O cinema português a gostar de si próprio
Santos da casa fazem milagres ou, parafraseando o nome da plataforma de Tiago Pereira, o
cinema português aprendeu a gostar de si próprio. Mais uma vez, o grande prémio internacional
do Curtas de Vila do Conde foi para um filme nacional. E Farpões Baldios, de Marta Mateus, era o
mais português dos filmes portugueses em competição. Où En Êtes-Vous, João Pedro Rodrigues?
ganhou o prémio nacional; e Gabriel Abrantes, com Os Humores Artificiais, o de melhor realizador
Manuel Halpern
O cinema português, em formato curto, atingiu um tal patamar
que a sua consagração passou a
ser encarada com relativa banalidade. Está visto que a Palma
de Ouro de João Salaviza, em
Cannes, não foi um epifenómeno,
por súbita confluência de gostos
de um júri ou talento ocasional de
um realizador. Foi a mais exuberante expressão de um 'novíssimo' cinema português, que parte
de uma "geração curtas", que
já tinha ganho visibilidade nos
filmes de João Pedro Rodrigues,
Miguel Gomes e Sandro Aguilar,
entre outros. E de seguida, com
relativa naturalidade, os prémios
em festivais maiores repetiram-se, com os Ursos de Ouro de
Berlim para João Salaviza, Leonor
Teles e Diogo Costa Amarante.
Da mesma forma, em Vila do
Conde, cidade berço da geração
Curtas (por muitos realizadores
ali terem estreado os seus primeiros filmes), foi um surpreendente
marco quando, em 2006, João
Nicolau, venceu o principal prémio da competição internacional,
com Rapace. Foi a primeira vez
que um filme português ganhou o
mais importante galardão. Antes
já haviam sido dados outros sinais,
por exemplo com Serpente, de
Sandro Aguilar, a ser distinguido
com a melhor curta europeia. Mais
tarde, outros filmes portugueses
ganharam o principal prémio do
Curtas. A saber: Carosello (2013),
de Jorge Quintela; Mined Soil
(2015), de Filipa César. Assim,
quando este ano Marta Mateus
recebe o principal prémio do
júri, pelo seu Farpões Baldios, é
apenas meia-surpresa. Até porque
a atribuição do grande prémio
foi só o coroar de uma edição
comemorativa em que o Curtas fez
questão de reafirmar o seu papel
no cinema português, com uma
programação assente em estrelas
nacionais. Ainda para mais, por
feliz coincidência, a competição
nacional deste ano foi uma das
melhores de todos os tempos, com
meia-dúzia de filmes de enorme
qualidade (alguns ante-estreados
nos principais festivais europeus),
inequívocos candidatos ao prémio
principal.

Os vencedores de Vila do Conde Farpões Baldios, de Marta Mateus (em cima), e
Où En Êtes-Vous, João Pedro Rodrigues?

A escolha de Farpões Baldios, a
primeira experiência na realização da atriz Marta Mateus,
constitui, apesar de tudo, alguma
surpresa. Sobretudo porque Marta
de alguma forma resgata um conjuntos de referências do cinema
português diferente e distante da
chamada geração curtas. Filmado
no Alentejo, de onde é natural,
Farpões Baldios revela uma filiação de grandes ícones do nosso
cinema como Manoel de Oliveira
e António Reis/ Margarida
Cordeiro. Contudo, não é uma filiação cega nem limitadora, Marta
Mateus consegue encontrar os
seus próprios códigos na exploração de uma ruralidade próxima, contrastando naturalidade e
artificialidade, com uma inevitável carga nostálgica e, sobretudo,
grande segurança nos planos, na
fixação da câmara, no respirar do
tempo. O filme já tinha passado
na quinzena dos realizadores, em
Cannes, e recebe aqui uma importante e justa consagração.

Deixou para trás, por exemplo,
Les Îles, do francês Yan González,
figura querida do festival, onde
estreou quase todas as suas obras.
Em Les Îles, sente-se uma enorme
liberdade criativa e uma estética
exuberante, num cenário surrealista e erótico, mas, ao mesmo
tempo, consistente.
Tendo a competição internacional sido ganha por um filme
português, a competição nacional foi ganha, ironicamente, por
um filme com nome estrangeiro: Où En Êtes-Vous, João Pedro
Rodrigues? foi uma encomenda
feita ao realizador português
pelo Centro Georges Pompidou, a
propósito da exposição e retrospetiva ali organizada no final de
2016. É um autorretrato disforme,
em que o realizador se procura a
si próprio, surgindo primeiro nu
perante a câmara, para depois
percorrer imagens de arquivo,
entre elementos dos seus filmes
e filmagens particulares. Ousado
e interessante, sobretudo para

quem conhece e se deixa deslumbrar pela sua obra.
O melhor realizador português foi considerado, sem grande
surpresa, Gabriel Abrantes, com
Os Humores Artificiais. O filme
dá continuidade a uma nova fase
do cineasta em que alarga o seu
universo. Tal como em algumas
das suas obras recentes, explora a
ficção científica, contando a história de um robot enamorado por
uma índia da Amazónia. Gabriel
Abrantes também esteve presente
na exposição da Galeria Solar, desiludindo um pouco: esperava-se
do realizador artista-plástico algo
mais do que a projeção integral
do filme O Corcunda, realizado a
meias com Ben Rivers (isto apesar
de se tratar de um ótimo filme).
O prémio do público foi para o
filme iraniano Retouch, de Kaveh
Mazaheri, um irónico retrato das
subtilezas e constrangimentos da
sociedade iraniana atual. E, na
competição nacional, ganhou a
comovente animação Surpresa, de
Paulo Patrício - uns furos abaixo
das outras três animações em
cpmpetição.
De fora ficaram alguns importantes filmes, que ainda receberão
certamente importantes distinções em festivais estrangeiros. É o
caso de Coup de Grâce, de Salomé
Lamas, filme simultaneamente
simbólico e realista, deslumbrante em termos estéticos, e com
uma interpretação excecional de
Miguel Borges. A animação Água
Mole, de Alexandra Ramires e
Laura Gonçalves, estreada em
Cannes. Altas Cidades de Ossadas,
um João Salaviza exageradamente próximo de Pedro Costa. E
também a estética rebuscada de
Carlos Conceição, em Coelho Mau.
Fora de competição viveram-se momentos felizes, como a
retrospetiva de Ossang, a ante-estreia de Mariphasa, de Sandro
Aguilar; um grande concerto
dos Mão Morta, celebrando os
Mutantes S21; ou o debate sobre
o cinema português, centrado
na questão do júri para a atribuição de subsídios, onde só faltou
mesmo contraditório. O Curtas
tem razões mais do que suficientes para se orgulhar dos seus 25
anos. E continua a ser um suporte
privilegiado para o cinema português escrever a sua história. J
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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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Roberto Vecchi
O próximo Congresso da Associação
Internacional de Lusitanistas
O XII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) vai decorrer, de 23 e 28 de julho, em Macau, a primeira
cidade do Oriente a acolher essa reunião magna de profs. e especialistas de língua portuguesa e das literaturas que nela
se escrevem de todo o mundo. Sobre esse muito importante acontecimento, e sobre a própria AIL, o JL ouviu o seu atual
presidente, Roberto Vecchi, prof. da Universidade de Bolonha, em que é titular da cátedra Eduardo Lourenço. Além disso,
sobre o Congresso e o significado da escolha de Macau para a sua realização, escreve Helder Macedo, presidente honorário
da Associação, na sua crónica, por esse motivo ‘deslocada’ da sua página habitual
Eleito presidente da Associação
Internacional de Lusitanistas
(AIL) no seu último Congresso,
no Mindelo, Cabo Verde, em
2014, Roberto Vecchi é prof. de
Literatura Portuguesa e Brasileira
da Universidade de Bolonha e do
programa de doutoramento em
Iberística da mesma universidade e de universidades em Milão e
Bergamo, além de titular, ainda na
Un. de Bolonha, da cátedra Eduardo
Lourençoem, e de investigador
associado do Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra
e convidado do CNPq, Brasil. Foi a
ele que ouvimos sobre a AIL e este
seu XII congresso, com organização
do Instituto Politécnico de Macau,
na qual teve intervenção destacada
Carlos André, prof. da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra,
de que foi presidente do Conselho
Diretivo de 2006 até 2013, ano em
que foi para Macau, sendo desde
então o diretor do Centro Pedagógico
e Científico da Língua Portuguesa
daquele instituto.
Jornal de Letras: Quais os temas e
aspetos mais importantes deste XII
Congresso dos Lusitanistas?
Roberto Vecchi: A Associação
Internacional de Lusitanistas (AIL) é
a mais antiga associação de estudiosos de Culturas de Lingua portuguesa e este XII Congresso Internacional
o primeiro que se realiza no Oriente
- organizado em parceria com o
Insituto Politécnico de Macau, com
o apoio da Gulbenkian, do Camões
e da Fundação Macau. Terá mais de
130 conferencistas de 14 países e 80
instituições universitárias de todo
o mundo, que falarão em particular
sobre as literaturas e as culturas que
pensam, criam e se expressam em
português. Um dos temas fulcrais é a
potencialidade da Língua Portuguesa
no Oriente, objeto de um debate que
- pelas pluralidadas de competências
e vozes críticas, de experiências e
planeamentos estratégicos no campo
da didática, da promoção cultural, das políticas institucionais - se
apresenta como ocasião de síntese

do estado da arte e de 'desenho' de
perspetivas futuras do Português na
Ásia.
Tendo a China como fundamental
'plataforma'?
De facto o português já está em
mais de 25 universidade chinesas
e Macau tem alguns dos maiores
departamentos de ensino da nossa
língua portuguesa. E, voltando ao
Congresso, na vertente literária as

“

Um dos temas fulcrais
é a potencialidade da
Língua Portuguesa no
Oriente. O português
já está em mais de 25
universidade chinesas
Os contingentes
africanos, europeus
e americanos
marcam com as suas
consolidadas presenças
um Congresso onde,
conforme o próprio
lema que escolhemos,
“as culturas se
cruzam”
A AIL é um grande
laboratório
de renovação
internacional das
práticas didáticas e de
formação e no futuro
gostaríamos de ampliar
ainda mais esta faceta
da nossa associação

Roberto Vecchi, presidente da AIL ‘Captar as novas gerações de lusitanistas’

relações que as literaturas de língua
portuguesa têm com o Oriente
e os seus imaginários, será tema
de um debate com Ana Miranda
(Brasil), João Paulo Borges Coelho
(Moçambique) e Carlos Morais José
(Macau), coordenado por Helder
Macedo.
Há participantes, professores e
especialistas, de vário continentes
e múltiplas prodecências, desta vez
com menos brasileiros, não?
Há, de facto, uma redução dos
participantes brasileiros - que continuam a ser a maior 'comunidade'
da Associação - devido à crise que
o Brasil atravessa e a diminuição do
financiamento de projetos de investigação. E há, naturalmente, uma
muito maior presença de asiáticos,
mormente da China, com destaque
para Macau, de Timor e da Malásia.
Quanto aos contingentes africanos,
europeus e americanos marcam com
as suas consolidadas presenças um
Congresso onde, como reza o próprio
lema que escolhemos, "as culturas se
cruzam".
E quanto a participantes 'novos'?
Tem sido preocupação da AIL, e
foi-o da organização do Congresso,
tentar captar as novas gerações de
lusitanistas que hoje em dia são
brasilianistas, africanistas, estu-

diosos culturalistas, sociólogos,
historiadores, estudiosos dos estudos
pós-coloniais, especialistas em new
media e comunicação, linguistas e
sociolinguístas, numa forte interdisciplinaridade científica. Procuramos
apoiar o mais possível, dando-lhes as
melhores condições, a sua participação no Congresso de Macau.
Desde o último Congresso, o de
julho de 2014, em Cabo Verde, o
que tem caracterizado e quais as
principais iniciativas, da AIL?
Fortalecemos uma estrutura já bem
sólida, deixada em herança pela
antiga presidência a quem se deve o
Projeto – cada vez mais importante
e estrategicamente conseguido –
da Plataforma 9, o portal cultural
do mundo de língua portuguesa
oriundo de uma parceria entre nós
e a Fundação Gulbenkian. O portal,
com mais de 100 mil visualizações
de página no último mês, vai-se impondo cada vez mais como
incontornável “lugar imaterial” para
a navegação na web dos luso-nautas
das Ciências Humanas e Socias do
Mundo Lusófono. No último triênio
foram realizados consistentes investimentos na infraestrutura dessa
plataforma, uma ferramenta hoje
indispensável, universal e aberta,
para os estudiosos de culturas de
língua portuguesa

E quanto à vossa revista, Veredas?
Já está on line o novo número, o 24,
acessível em http://revistaveredas.
org/index.php/ver, e que está prestes a sair o 25. Ambos sob a responsabilidade da nova diretora, a profª
Regina Dalcastagné, da Universidade
de Brasília. A partir do número 23 a
Revista Veredas oferece Com acesso
livre aos seus conteúdos, seguindo o
processo de democratização do conhecimento, desde o nº 23, a revista
pretende afirmar-se como um espaço de estudo e de diálogo científico
e cultural coerente com a missão da
Associação. Além disso, a AIL tornou
também disponível on line uma
plataforma editorial (AILpress, acessível em http://lusitanistasail.press/
index.php/ailpress) que publica os
volumes relativos aos Estudos e às
Atas de todos os nossos Congressos
Internacionais. Assim contribuímos
não só para a preservação da memória científica como para uma mais
ampla difusão e acessibilidade do
trabalho de investigação das nossas
sócias e dos nossos sócios.
Também já concederam bolsas...
Sim, promovemos um Programa
de Bolsas de estudo em parceria
com a Universidade de Coimbra,
onde a Associação está sediada. Em
particular, uma Bolsa AIL (intracontinental para a mobilidade de
jovens investigadores das áreas da
Literaturas e Língua Portuguesa) e
uma Bolsa AIL-UC (Universidade de
Coimbra para a mobilidade de jovens
investigadores da East Asia, para
estudarem em Coimbra).
Qual a evolução da AIL ao longo do
tempo, em particular neste último
período?
A AIL está cada vez mais a tornar-se uma máquina complexa tanto
pela transversalidade disciplinar e
disseminação internacional dos seus
associados como pela multiplicidade
de atividades em rede que tem realizado. Para além das atividades codificadas, é na Plataforma 9 que se têm
concentrando os esforços maiores para
oferecer um instrumento de consulta
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Como vê a evolução e as perspetivas
do ensino e divulgação da língua
portuguesa e das literaturas que nela
se exprimem – e qual contributo
possível da AIL para esse efeito?
Desde os primórdios da fundação
(em Poiters, em 1984) somos uma
associação de professores que se
preocupam, através da investigação
avançada, em garantir uma qualidade internacional da didática. A
abertura interdisciplinar dos últimos
congressos tem aumentado ainda
mais a preocupação pelo ensino
superior com um padrão de alta
qualidade. A AIL é uma rede de múltiplas redes e também a sua abertura
multicanal (plataforma, revista,
páginas web, produção editorial,
eventos científicos) sempre inscreve
no centro a partilha de experiências
de ensino. Somos um grande laboratório de renovação internacional das
práticas didáticas e de formação e no
futuro gostaríamos de ampliar ainda
mais esta faceta da nossa associação.
As comunicações e conclusões do
Congresso serão publicadas?
Como é tradição da AIL os volumes
serão a ferramenta que permite
registar os resultados científicos
alcançados. Repensadas em artigos,
as comunicações rearticulam-se
em volumes temáticos de referência
internacional. Continua a ser uma
prioridade para nós publicar os
textos derivados das participações
no congresso, com um rigoroso peer
review de pares anónimo posterior à
reformulação dos artigos, em livros
temáticos que tem edição em papel
e, por uma maior democratização
e acessibilidade do conhecimento,
uma edição open em e-book.
Que perspetivas e projetos para
a Associação Internacional de
Lusitanistas?
Somos uma associação com raízes
profundas - simbolizadas por grandes
presidentes honorários como Cleonice
Berardinelli e Helder Macedo - mas
em renovação permanente. Que passa
por uma abertura temática significativa, como se vê do programa do
XII Congresso, por uma renovação
dos corpos sociais e pela sua ação
além dos congressos . Pretendemos
ampliar as parcerias institucionais
além dos nossos habituais parceiros
(Camões, Gulbenkian) com outras
instituições disponíveis a apostar no
grande património cultural em língua
portuguesa. Assim como, através de
novas programações localizadas, os
“intercongressos”, queremos dialogar
mais com as associações nacionais de
Lusitanistas para construirmos, num
regime de partilha, iniciativas novas
que valorizem as competências e as
expetativas dos nossos associados.
A AIL é uma plataforma que muda
constantemente e isto permite não só
salvar a tradição mas também, pela
capacidade de inclusão das forças
novas, renovar-se sempre. Por isso é
para mim um grande privilégio ser,
neste momento, o seu presidente. J

PRETEXTOS
Helder Macedo

A escolha de Macau

C

dezembro de 1999, tem havido mais esforços do governo local para
omo está noticiado e comentado neste núprestigiar a língua portuguesa do que houve para difundi-la em 500
mero do JL, o XII Congresso da Associação
anos de colonização. É certo que a vasta maioria da população de
Internacional de Lusitanistas (AIL) vai realizar-se em Macau, no fim de julho. A essas notícias e Macau continua a não falar português, mas todas as ruas são desigcomentários quero apenas acrescentar algumas
nadas em português (algumas de nome tão recente como a “Avenida
considerações que, mesmo no que possam
Mário Soares”), as repartições públicas têm nomes portugueses (por
convergir, não refletem necessariamente uma
exemplo, logo à chegada, a “Alfândega”), os diplomas legislativos
posição oficial da AIL mas a minha perspetiva
são sempre publicados com uma tradução em português e a moeda
pessoal.
local mantém o arcaico nome português de “pataca”.
Fui presidente da AIL durante seis anos e depois os meus colegas
A língua portuguesa tem sido valorizada pela administração de
decidiram, muito amavelmente, atribuir-me o título de presidenMacau como parte de uma assumida herança partilhada. Mas é mais
do que isso. Tornou-se igualmente – ou sobretudo – num instrute honorário. Com funções meramente consultivas, portanto, mas
que me têm permitido dar ocasionais opiniões e propor algumas
mento da política internacional chinesa. O ensino do português
iniciativas. Uma delas foi que, tendo já sido realizados congressos
está também a ser implementado em 35 universidades ao longo de
em França, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos
toda a China, prevendo-se que atinjam em breve a meia centena.
da América, Galiza, Madeira e Cabo Verde, o próximo fosse no
Certamente que não para o conhecimento das comunidades locais,
Oriente, com óbvias localizações possíveis em Goa ou em Macau.
incluindo a macaense, mas como um veículo da política expansioA minha preferência – tanto
nista chinesa em África, o
por razões culturais como
crescente comércio com o
políticas – era Macau. E foi
Brasil e, a partir dos mercaessa a decisão consensualdos assegurados nos países
de língua portuguesa, a
mente votada há três anos,
conquista de novos mercano congresso de Cabo Verde,
quando o presidente cessante
dos nos países vizinhos. O
(prof. Elias Torres Feijó, da
que significa que a língua
Universidade de Santiago de
portuguesa está a ser usada
Compostela) e o presidente
pela China como uma altereleito (prof. Roberto Vecchi,
nativa à inglesa no contexto
da Universidade de Bolonha)
da globalização económica
concordaram que eu lá fosse
pós-colonial.
para sondar qual seria o prováA atitude da China em
relação à herança linguísvel acolhimento oficial. Assim
fiz, com o imprescindível
tica portuguesa tem sido,
apoio do prof. Carlos Ascenso
assim, radicalmente oposta
André, que havia trabalhado
à ressentidamente miópica
comigo na direção da AIL, que
política da Índia. Em Goa,
tem estado a implementar o
a língua que substituiu a
ensino do português não só
portuguesa não foi a indiem Macau mas também em
ana, que já lá estava, mas
várias universidades da China,
outra língua do colonialise que iria ser o coordenador do
mo europeu, a inglesa. Essa
congresso. O acolhimento não
opção política – e, portanto,
poderia ter sido mais entusitambém cultural – pode ter
a ver com o facto de a Índia
ástico, tendo sido desde logo
A língua portuguesa tem sido valorizada pela
ser um conglomerado de
oferecidas condições extrepequenas nações autónomamente generosas que, em
administração
de
Macau
como
parte
de
uma
assumida
subsequentes negociações com
mas e linguisticamente
herança partilhada. Mais, tornou-se num instrumento diversificadas que foram
a direção da AIL, foram ainda
substancialmente melhoradas.
precariamente unificadas
da política internacional chinesa
O congresso é realizado sob
pelo colonialismo britânico,
a égide da mais prestigiosa
enquanto que a China é um
instituição universitária de
enorme país cuja unidade
Macau, o Instituto Politécnico, cujo presidente, prof. Lei Heong Iok,
nacional preexistia à formação dos estados-nação de futura exé originário de Pequim, fala fluentemente português e escreveu os
pansão colonial europeia. Recorde-se que, várias décadas antes de
verbetes sobre Camões para a Enciclopédia Chinesa.
Bartolomeu Dias dobrar o Cabo da Boa Esperança, a China iniciara
E aqui chegamos às razões políticas e culturais para a minha
uma exploração marítima que teria levado ao Ocidente, descendo a
preferência por Macau em relação a Goa. Até ao século XVIII, Goa
costa africana do lado oposto dos portugueses. Houve uma mudanera a capital do império português no Oriente, com jurisdição sobre
ça de política na China, a viagem foi interrompida e uma política
Moçambique e Macau. O chamado Estado da Índia foi anexado pela
isolacionista prevaleceu. Mas agora, mais de cinco séculos depois,
União Indiana em dezembro de 1961, numa incursão militar porcom diferentes métodos, em diferentes circunstâncias (e tornando
as transitórias incidências colonialistas portuguesas numa mais
ventura tão reveladora da inflexibilidade política do então governo
valia) a China recuperou o seu ímpeto expansionista.
português quanto das ambições territoriais indianas. Até aí tudo bem
Seja como for – e quaisquer que sejam as motivações de ambos os
(ou tudo mal) e tudo normal. O que julgo não estar bem, nem ser norpaíses – creio que, ao optar por Macau em vez de Goa para realizamal, é a subsequente política punitiva do governo indiano em relação
à herança cultural representada por Goa. A língua portuguesa, em
ção deste congresso, a Associação Internacional de Lusitanistas está
pouco mais de 50 anos, foi virtualmente obliterada. Os monumentos
também a assinalar a universalidade pós-colonial do português
estão lá, atraem turistas, mas os arquivos históricos estão a apodrecer,
como uma língua sem donos nacionais. E quem sabe se, seguindo o
tornaram-se agora num testemunho fantasmático.
exemplo da China, a Índia algum dia venha a entender que a língua
Em contraste, após a integração pacífica de Macau na China em
de Camões também faz parte da sua diversificada identidade. J

“
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Patrícia Portela
A rendição à Literatura

CAMPISO ROCHA

Entre o pequeno e o grande, o particular e o universal, uma “agenda” da
vivência humana contemporânea: Dias Úteis é o primeiro livro do resto da vida
literária da autora. Aos 43 anos, a escritora ganha à performer, e depois do
teatro, da cenografia e do cinema, rende-se por inteiro à Literatura, essa antiga
“obsessão”. E escrever é para ela “tornar a ausência presente”, como diz nesta
significativa entrevista. A que se seguem a sua inconfundível crónica no JL,
"Na Hora de Comer o Treinador", e a crítica ao livro, por Miguel Real

Patrícia Portela “Fomos educados, pelo menos a minha geração, a ter sempre os pés na terra, o que é importante, mas acho que temos que aprender outra vez a sonhar”

a

Maria Leonor nunes

A palavra sempre esteve no centro
da sua criação. O livro assumiu corpo performativo, nas suas peças, em
que texto e leitura constituíram um
abecedário, uma semântica muito
própria, construtora de uma imensa
originalidade. A sua escrita sempre
circulou entre o palco e as páginas
impressas, uma transitividade que
foi regra. Com Dias Úteis, que acaba
de publicar (Ed. Caminho, 112 pp.,
12,90 euros) o livro fica entregue a
si próprio e à relação com o leitor.
É a “rendição” de Patrícia Portela à
Literatura pura.
Era, no entanto, antigo o cerco
literário. Desde a infância, que
passou em Lisboa, onde nasceu,
em 1974, que enchia os seus dias
com leituras. E secretamente talvez
alimentasse a ténue esperança de,
um dia, ser escritora. Contrariava-a
a ideia convicta de que a Literatura
era para os sábios. Descobriu agora
que é na verdade para os que querem
saber. É por isso que escreve. E para

“pensar”: a existência humana e o
mundo em que vivemos, como diz
ao JL, numa longa entrevista.
Além de escrever, sempre
desenhou. Daí que primeiro tenha
encarado a possibilidade de ser
pintora. As provas de admissão
franquearam-lhe esse desejo. Em
contrapartida, por sugestão de
uma professora, seguiu o curso
de Cenografia, que fez na Escola
Superior de Teatro e Cinema. E os
seus primeiros passos profissionais
e artísticos foram a criar cenografias
e figurinos, tendo trabalhado com
companhias como o Teatro da
Garagem ou o Olho. Prosseguiria
estudos na Dinamarca e alargou
o seu horizonte criativo, sempre
numa perspetiva transdisciplinar,
desdobrando-se em encenadora,
dramaturga, cenógrafa, videasta,
performer. Começou a construir
os espetáculos em nome próprio e
rapidamente se afirmou com uma
gramática cénica singular. Fez peças
como Wasteband ou Flatland I,
que lhe valeu, em 2005, o Prémio
de Artes Performativas Maria
Madalena de Azeredo Perdigão, da
Gulbenkian. Entretanto, começou
a publicar os seus livros e já soma
uma dezena. Entre eles, Operação
Cardume Rosa, Se não Bigo não Digo,
Odília ou A Confusão das Musas do
Cérebro, Para Cima, não para Norte
ou O Banquete, obras que também
trabalhou em cena.

Do pátio de Lisboa, onde
cresceu, saiu para outras cidades.
Viveu em Ultrecht, Helsínquia,
Copenhaga, Roterdão, agora vive
em Antuérpia. Casou com um
belga, tem uma filha de oito anos
e vive entre cá e lá. E deita mão a
muitos trabalhos, de tradutora a
babysitter, passando pelo catering,
para poder dedicar-se à escrita, que
agora quer que seja a tempo inteiro.
E são inteiramente úteis os dias de
Patrícia Portela, há alguns meses
também cronista do nosso jornal.
Com muitas horas extraordinárias.
Jornal de Letras: Qual o calendário
de os Dias Úteis?
Patrícia Portela: Quis falar das
coisas micro e macro da vida.
Atormenta-me termos que pensar
no que fazer para o almoço dos
filhos, não esquecer de regar as
plantas e, ao mesmo tempo, tratar
da nossa rua, salvar o planeta, por
causa das alterações climáticas,
e ainda votar contra o Trump…
O público e o privado têm que
coexistir na mesma pessoa, o que
por vezes é muito complicado com
o ritmo de vida que temos.
A ambivalência não é característica
do mundo contemporâneo?
É. Mas se calhar porque estou a ficar
mais casmurra, D. Casmurra… (risos),
acho que não podemos ser ambivalentes, mas caminhar num sentido

“

Há uma grandeza no
quotidiano. Às vezes,
vivemos como se não
tivesse importância.
Mas a verdade é que
compramos pão à
procura do princípio
do universo
mais assertivo connosco. Temos que
ser vigilantes, mesmo que tenhamos
de, por exemplo, ter várias funções
para sobrevivermos. Eu própria trabalho em muitas coisas para conseguir
ter dinheiro para poder fazer aquilo de
que realmente gosto: escrever.
Gostaria de ser uma profissional da
escrita?
Já o sou em termos de dedicação,
embora não a nível financeiro. O
mais estranho é que muitas vezes
somos obrigados a fazer trabalhos em que não somos bons, para
podermos fazer o que queremos. Há
qualquer coisa que está errada.
O que a fez juntar as histórias de
Dias Úteis?
Foi a Caminho que me lançou a

ideia, Mas achei estranho fazer um
livro juntando apenas os contos.
Porquê?
Se um conto não tem nada a ver
com o outro, por que hão de estar
juntos? Acho esquisito. É natural
que um escritor consagrado faça
uma coletânea dos seus contos. Mas
eu não tenho idade, nem obra para
antologias...
Não é a vontade de estilhaçar a
própria estrutura do conto, como do
romance, que de alguma maneira
está subjacente a essa estranheza?
Bom, tal como n’O Banquete, a
estrutura é realmente fundamental
para determinar o que vai ser escrito e passa por decisões estéticas,
literárias. Mas não escrevo com esse
objetivo definido de ultrapassar os
cânones, os géneros, o que não quer
dizer que não tenha essa necessidade. Talvez tenha a ver com a minha
ignorância, porque sou uma leitora
ávida, mas não conhecedora. Ou
seja, não estudei literatura, tenho as
minhas paixões. E isso é de algum
modo libertador.
De que maneira?
Se calhar, se soubesse mais de estudos literários, teria medo. Assim,
tenho mais ansiedade de escrever.
E é isso que faz um escritor. Há,
nesse sentido, pessoas muito mais
sabedoras e conhecedoras que talvez
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uma filha meio belga, meio portuguesa, os meus amigos mais íntimos
vivem na Austrália e tenho amizades
em toda a parte. Levei muito tempo
a não saber lidar com isso. Enfim,
tenho a vida que tenho, mas se calhar é ela que me faz escrever o que
escrevo. E vice-versa.

não escrevam, porque receiam dizer
disparates… (risos) Eu não. Além
disso, estou bem protegida por uma
editora fantástica, a Caminho.

GRANDEZA DO QUOTIDIANO

Voltando aos Dias Úteis: que elo de
ligação encontrou?
Inicialmente, pensei juntar os
contos, alguns já tinha publicado
noutras versões, por temas, contrapondo discursos políticos, uma ideia
base que fui trabalhando em vários
sentidos. Aliás, este livro começou
com uma notícia que ouvi na rádio.

Porque traz para os seus livros essa
pluralidade de vivências?
Este livro, de que gosto muito, é o
assumir dessa pluralidade, tal como
que serei sempre incompleta sem
os vizinhos. Mas se vivemos num
mundo plural, o discurso é cada vez
mais homogéneo.

De um político?
Uma manhã, acordei, às sete, com
Obama a anunciar que tinham apanhado Bin Laden… E pensei como
era possível que um homem gentil,
humano, o dissesse daquela maneira, que batessem palmas… E fiquei
com a ideia de contrapor o discurso
público de políticos ou empresários
poderosos com as suas ações vulgares, privadas.

E não é?
Olha-se o quotidiano como se fosse
mais pequeno do que é na realidade.
Uma espécie de falsa modéstia, porque há uma grandeza no quotidiano.
O livro fala também da necessidade
de estarmos à altura do que nos
acontece, do que temos e do que
ainda não temos. Às vezes, vivemos
como se não tivesse importância.
Mas a verdade é que compramos pão
à procura do princípio do universo. Procuramos o amor como se
esperássemos o príncipe encantado.
Nesse aspeto, acho que sou muito antiga… (risos) Apequenamos
o mundo e a condição humana é
muito grande. Transformaram-nos a
todos em sobreviventes, mas somos
muito mais. Por tudo isso, pensei
nos dias da semana e no livro quase
como uma agenda.
Uma agenda da vivência humana
contemporânea?
Exatamente. Quer se seja presidente dos Estados Unidos, jardineiro,
professor, desempregado, os dias
seguem-se sempre uns atrás dos
outros, sem nunca se poder voltar
atrás. E sete dias úteis, porque hoje,
as pessoas trabalham mais do que
deviam, sem descanso.

RELAÇÃO COM O MUNDO

Podia ter optado pela forma de um
diário?

GREG BALL

Em que sentido?
Como é que alguém que despediu
milhares de pessoas, por exemplo,
chega a casa e vai brincar com os
filhos? O grande e o pequeno estão
sempre no nosso dia-a-dia. Na literatura, a tendência é para escrever
sobre momentos grandiosos, decisivos, uma morte, um casamento,
uma doença, um divórcio, períodos
com um toque trágico ou dramático. Temos de abandonar um pouco
essa tendência, que se vê muito por
exemplo no teatro, em que tudo
passa por uma cadeira, uma mesa
e um conflito, como se o dia-a-dia
fosse apenas banal.

Um discurso único?
Pior, estamos cada vez mais divididos
em clubes e só ouvimos a nossa história. Vivemos em guetos culturais.
A verdadeira história que está por
contar não é a das nações, dos países,
mas das migrações e transações entre
culturas. E mesmo quando contada,
é sempre de um lado ou do outro,
nunca a partir da viagem.

Patrícia Portela “Escrever tomou conta de mim”

O diário é quase sempre secreto, um
diálogo interior, um registar segredos que se querem descobertos mais
tarde. A carta é o que queremos que
os outros saibam. Gosto dessas formas, mas o que me interessava era a
relação com o mundo. E isso é dado
pela agenda, onde apontamos conversas, almoços, horas de reuniões,
coisas futuras. Pelo menos, no início
do ano. Em janeiro, preencho tudo,
em março, quase nada e em abril já
começo a falhar encontros… (risos)
Mas tenho sempre muita vontade de
cumprir. A agenda é o compromisso
do nosso encontro com os outros.
Um livro também o é. Quem escreve
e publica quer ser lido, é um grande
grau de exposição, mas igualmente
de dádiva.
Na sua “agenda” cada dia é uma
história, algumas falam de desejos,
de ansiedades, de medos sem tempo.
E começa por centrar-se na pessoa,
depois no homem universal, a seguir
é o mundo que fala, depois até a
própria morte ou nós, que falamos
com esse fantasma. Queria muito dar esse arco do pessoal para o
geral, do privado para o público, do
pequeno para o grande logo desde a
estrutura. E quis que fosse um livro a
falar com o leitor, por isso fiz aquela
dedicatória. E devo dizer que tive
algum receio.
De quê?
Em relação ao modo como as pessoas iriam reagir a essa ousadia de
pôr um livro a suplicar que o leiam…
(risos) A minha geração está por
outro lado, muito paralisada com a
ideia de que não somos nada, não fazemos a diferença. Uma resignação.
É um pouco contra ela que este livro
foi escrito. E também tem a ver com
outro tema meu: a vizinhança.

REAPRENDER A VIZINHANÇA

É a “agenda escondida” dos Dias
Úteis?
(risos) Um vizinho não é uma pessoa
que se conheça bem ou com quem
nos preocupemos profundamente, mas alguém a quem batemos à
porta quando perdemos a chave,
quando nos falta o alho. A relação de vizinhança quebrou-se nas
cidades demasiado grandes. Temos
que reaprender a ser vizinhos e a
respeitar mesmo aqueles que não se
conhecem.
Uma forma de lutar contra a solidão
urbana?
Sim. Nesse aspeto, a vizinhança foi
substituída pela televisão ou pela
Internet. Vivemos cada vez mais
fechados em casa, com os nossos
problemas. Mas há aquela frase muito bonita de uma canção do Sérgio
Godinho “guardamos os segredos
dos locais que no fundo são iguais
em todos nós”. E o que é igual em
todos nós não é apenas o que é físico,
as nossas ansiedades também o são
ou as preocupações com o princípio
do Universo. Somos todos Kant e
Heidegger, todos parecidos e diferentes, cada um com o seu talento,
uns para pintar, outros para escrever, outros para plantar árvores. E

“

Apequenamos o mundo
e a condição humana
é muito grande.
Transformaramnos a todos em
sobreviventes, mas
somos muito mais

a nossa missão é de o respeitar, de
cada um dar o seu melhor. Não gosto
nada deste discurso de o mundo ser
medíocre, acho é que temos cada vez
menos espaço para falar.
As personagens dos seus Dias não
são definidas? Porquê?
Julgo que as situações são reconhecíveis. Mas eu própria não sei
se as personagens são sempre a
mesma ou várias, que idade têm.
Podem ser diversas pessoas em
diferentes momentos da vida ou
uma única. O que queria é que os
leitores reconhecessem as sensações. Por exemplo, da rapariga em
frente a uma porta que se fechou na
sua cara. Acho que toda a gente já
passou por uma situação dessas e
pensou que ali não poderia voltar.
Se foi no emprego, num divórcio,
com um amigo, numa mudança de
país, pouco importa. Quis apenas
descrever a perda. Pode-se sentir
até em relação a um lugar que já não
reconhecemos. Lisboa, por exemplo, depois dos anos da crise, está
completamente diferente.
E desagrada-lhe a mudança?
Não deixa de ser bonita, mas quando se está fora, como eu, torna-se
mais evidente que houve qualquer
coisa que se perdeu. Lembro-me
de uma vez estar a mostrar Lisboa
a um amigo estrangeiro e de nem
econtrar os cafés que queria. Senti
que a minha Lisboa já não existia.
Continua a viver entre Lisboa e
Antuérpia?
Sim. E quando se vive entre duas cidades, como eu, embora continue a
ser muito lisboeta, talvez não se seja
de lado nenhum. Já está tudo muito
misturado. Nesse sentido, o texto
Quinta-feira é muito pessoal. Tenho

O QUE FALTA

Dias Úteis tem subjacente essa ideia
de viagem?
São várias viagens, aquele que não
viaja, o outro que está sempre a
viajar, outro que foi tão longe que
transpôs o planeta. O livro também
tem que ver com a aceitação da permanente ausência de um lado que
não conheço, que me faz falta. É que
ainda me falta saber muita coisa. E é
sobre isso que quero falar.
O que lhe faz falta é o que a faz
escrever?
Sim, não sei se para colmatar essa
falta se para perceber o que falta.
Tenho uma certa obsessão com o
que não está lá, embora só o tenha
percebido com este livro. A escrita é
um espaço de compromisso comigo,
mais do que as outras coisas que faço
e de que também gosto muito. Uma
espécie de dever muito enraizado. Não escolhi escrever, mas não
escrevo de forma leviana, porque
me aconteceu. Mas sim, porque
tenho que escrever, porque me falta
qualquer coisa. Devíamos escrever
para pensar e entrar em diálogo com
os outros, porque o que existe não
chega.
Então, o que falta?
Fomos educados, pelo menos a minha geração, a ter sempre os pés na
terra, o que é importante, mas acho
que temos que aprender outra vez
a sonhar. Ou seja, temos que voltar
a subir a fasquia em relação ao que
queremos. E não é mais dinheiro,
fama, poder, ao contrário do que os
novos contos de fadas promovem,
mas mais substância, vivência,
intimidade. Escrevo para tornar a
ausência presente.
É também uma forma de
intervenção?
Sem dúvida. Mas a forma de intervir
hoje é diferente.
Em que sentido?
Exige outro tipo de discurso, de
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Há muito moralismo?
Temos opiniões sobre tudo mas
somos ignorantes e pouco tolerantes
com o nosso vizinho. Temos muita
moral e pouca ética. É preciso dar
um passo atrás para encontrarmos
de novo a nossa condição humana.
Transformámo-nos em pessoas
incapazes de pensar fora do que nos
dizem para pensar e fazer. Isso é
assustador. Ando a pensar em tudo
isto até porque começo a ter ideia de
outro livro.
Que livro será?
É um sonho antigo. Queria muito
pegar no Robert Musil.
N’O Homem sem Qualidades?
Mas queria escrever um Homem
com qualidades. A certa altura, Musil
diz que o homem sem qualidades é
aquele que tem muitos princípios,
mas que desde que tudo se justifique
por uma ideia, tudo bem. Isso pode
até justificar um crime horrível.
É a ideia de que os fins justificam os
meios.
Exatamente. O homem utilitário é
o homem sem qualidades. Será que
vivemos mesmo bem com esta ideia
do mundo, com o não ligarmos aos
outros? Continuam a chegar-nos
as histórias terríveis dos refugiados.
Nós somos os bárbaros, que não os
deixamos entrar nos nossos países,
sempre a pensar que nos defendemos dos bárbaros.
Fala da necessidade de aceitar o
Outro, o que não se conhece, o
diferente?
Até o discurso sobre a diferença está

Miguel Real

Viver segundo Patrícia Portela

E

como leitores, precisávamos desta advertência ou didascália, para inspirarmos
m Dias Úteis Patrícia Portela (PP) opera o milagre estético
o oxigénio estético suficiente destinado à travessia da semana.
de transformar a enumeração dos dias da semana e do
E, verdadeiramente, trata-se de uma autêntico murro no estômago do
conteúdo do quotidiano numa síntese perfeita da sua
leitor. Os dois primeiros parágrafos marcam o estilo: representam o dia-a-dia
interpretação da Vida. Não se trata de uma representação
“habitual” de alguém que quer encontrar “uma resposta clara para o complexo
realista da vida, figurando o dia-a-dia rotineiro de uma
princípio do Universo” (p. 43), subvertendo ironicamente a rotina do nosso
personagem, mas da captação da essência imprevisível da
quotidiano. Por isso, a narradora vai à drogaria comprar uma “caixa cheia
existência, ou da Imprevisibilidade como motor da vida.
de verbetes filosóficos” (p. 44). A ironia dá lugar ao ceticismo dos trabalhos e
Não, caro Leitor, Dias Úteis não tem historinhas sentidos dias: “- Pai, quando é que tudo melhora? / - Quando te habituares a isto,
mentais, intrigas familiares, ambição de enriquecimento,
filho.” (p. 48); melhora pela habituação diária, não porque de facto o mundo
amores frustrados, vidas quebradas, ciúmes e invejas. Nada disso tem o livro e,
tivesse melhorado. Conclusão: tudo está bem porque tudo está mal. O narrador
no entanto, mostra a essência da vida, dos dias úteis da vida.
finda o dia a prometer-se não se habituar, mas sabe que não cumprirá a proComo o prefácio sumariza, a Vida é Jogo, viver é jogar: “[o Jogo] é como viver,
para quem ainda não tenha percebido do que se trata” (p. 22). Mas, ao contrário messa (p. 48).
do jogo desportivo, a Vida dá-se em “resultados
O capítulo correspondente a “terça-feira”
que primam pela arbitrariedade, pela aleatoriedade,
dá-nos conta da Imprevisibilidade: ia à Escócia,
pela impercetibilidade, pela irracionalidade (…)
mas depois não posso ir por causa do Ivo, depois
sem que algum regulamento ou receita venha a ser
ia a Creta com o Guilherme, mas o Tó levantou
adiantada” (p. 13) e “é sempre um inesperado acaso
entraves e o Guilherme também, era para ir à
que o decide” (p. 14).
Islândia, comprei o bilhete de avião, mas tinha
Está dado o mote da novela ou conjunto de
acabado de conhecer o José, bom seria fazer umas
contos unificados por esta ideia paradoxal: é o
férias sozinha, ou ir à China, subir de barco a costa
acaso, a contingência, que comanda a vida, não o
até Xangai, mas…, mas…, mas…: entre a intenção
determinismo, a necessidade, não o constrangie a ação ergue-se o momento da contingência, do
imprevisível, que subverte a intenção, ou a não
mento das instituições sociais, menos a coação do
realiza. Ironia permanente: a narradora não vai à
dever moral, ainda que (e aqui reside o paradoxo) o
China, mas vai ao Martim Moniz comprar comida
acaso seja fruto do esforço humano, e o que desigchinesa.
namos por “sorte” (o acaso, a fortuna ou ventura
Quarta-feira – o capítulo trágico, o “Grande
do destino, segundo a terminologia clássica) nasce
Alçapão” tomou conta da narradora: sai de casa,
da contingência temporal e espacial de se estar
a mente fragmenta-se, o corpo fragmenta-se,
lá, onde sucede o que desejamos (p. 15, 2º e 3º &
“Ficaram só as palavras. As por dizer” (p. 68). A
sgs.). Caso não estivéssemos lá, não teríamos sido
narradora não consegue cobrir o buraco que a
bafejados pela “sorte” no jogo da Vida. No 4º &
cerca e suga. Defende-se passando para novo dia,
desta pág. e na pág. seguinte, evidencia-se, através
quinta-feira. Avança por entre cidades, guardando
da figura da ironia, a desconstrução da “utilidade”
e trocando pedaços de natureza (terra, pedras,
dos dias, disso de que vestimos a nossa rotineira
conchas…) até chegar à cidade que assenta em
semana. Porém, na p. 17, 2º &, esta desconstrução
Patrícia Portela, em 2006 Uma novela “menos
“estruturas de ferro e betão” (p. 75), a natureza
é subvertida pela eclosão da Imprevisibilidade:
para sentir, mais para pensar”
transmutara-se em alcatrão, a narradora prossegue
“Todos os jogadores jogam numa posição que não é
a peregrinação totalmente imprevisível, num
a sua” (p. 17).
labirinto de territórios, países, fronteiras, até se
De quando em quando, os “dias úteis” são
restar imóvel vendo o mundo a trocar-se disto para
abruptamente interrompidos, constata-se a exisaquilo (p. 85), a mudar-se até desaparecerem as
tência de um Pasmo, um Espanto, um Assombro:
Em Dias Úteis a autora
identidades (“Um dia o mundo estará tão trocado
existe um “Grande Alçapão”, “o Buraco do
que nos sentiremos em casa em qualquer parte”, p.
Mundo” (p. 21), paráfrase da Imprevisibilidade da
opera
o
milagre
estético
de
86, traço do permanente cosmopolitismo de PP). A
Existência, da sem razão dela, do sem quê nem
transformar a enumeração
narradora regressa à casa que abandonara, já não é
porquê da Vida – que, os jogadores, incapazes de
sua, agora é uma repartição, o mundo, quanto mais
sobreviver a tal Estupefação, a tal buraco metafísidos dias da semana e do
complexo, mais se oficializa, se burocratiza.
co, mascaram de Religião, de Filosofia, de Ciência,
conteúdo do quotidiano
Sexta-feira, a narradora dá conta que vive “com
de Ideologias, isto é, de Certezas Indubitáveis por
as medidas erradas” (p. 91), não se queixa nem
que alimentam os seus “dias úteis”. E quem será o
numa síntese perfeita da sua
protesta, só lhe “apetece (…) estar aqui”, “não
“bom jogador” do jogo imprevisível do mundo? O
interpretação da Vida
quero nada”, “não tenho encontros marcados, não
leitor encontra a resposta nas pp. 22 e 23. Belíssima
tenho ninguém à espera, nada para fazer de urresposta de natureza ética, que aqui não adianto
para não lhe furtar o prazer da descoberta e do pensamento
gente…” (p. 92). Retrato do homem atual: “Sou uma coisa sem
Após o prefácio feito pela autora (portanto, não deveria
sentido que sai com frequência em sentido contrário e nunca
chamar-se assim; mas, como tudo nesta autora, é proposichegando a lado nenhum” (p. 92).
Fim da semana dos “dias úteis” – “Lá fora faz frio. Cá
tada a designação), vem a “didascália” como se PP quisesse
dentro também” (p. 92), lindíssima frase melancólica, que
significar que as páginas seguintes assumem uma natureza
espelha o restante texto (sábado): “A nossa história chegara ao
dramatúrgica, mas não essencial, não é texto de teatro, mas
fim e o sono era a fronteira”; “O mundo continuou sem nós. /
lateral, são meras indicações cénicas. Logo, conclusão, estaDeixámos de ser relevantes, permanecendo vagamente humamos dentro de uma representação. Aqui, “a obra” (p. 39) fala
com o leitor, dirige-se-lhe, aconselhando-o a presumir-se
nos num mundo desumano (…), desligados da matriz” (p. 105).
outro, para que, assim mascarado, tenha outro entendimento
Sem o abjecionismo de Rui Nunes ou a exploração da deca(próprio de quem convive com o “Grande Alçapão”?) da exisdência do corpo de Hélia Correia, Patrícia Portela, num texto
› Patrícia Portela
melancólico, evidencia, de um modo irónico, o esgotamento
tência, particular a quem se encontra à deriva “por este século
da nossa civilização, a “matriz” que nos guiou durante 2 500
como se fosse o último”, constatando que a água “não cessa de DIAS ÚTEIS
anos. Novela menos para sentir, mais para pensar.J
entrar” pela porta e “ninguém sabe nadar” (p. 40). De facto,
Ed. Caminho, 112 pp., 12,90 euros
JOSÉ CARIA

Mas a queda não é bem vista.
O paradigma da nossa sociedade
é sermos sempre mais, maiores.
Temos que o mudar, porque se calhar é quando caímos que sabemos
o que somos. Como diz Caetano, é a
dor que define a nossa vida. Ou seja,
a capacidade de lidar com a frustração. Com o sucesso qualquer um
consegue. Um amigo meu costuma
dizer que não percebe por que um
rico não consegue sentir como é ser
pobre, porque um pobre consegue
imaginar perfeitamente o que é ser
rico (risos). Temos de inverter essa
lógica, porque andamos a ser injetados com padrões de moralidade
muito mesquinha.

J

OS DIAS DA PROSA

escrita. Além do défice, das questões
financeiras e económicas, é preciso
introduzir outros temas no discurso
público.
Outra agenda?
É isso. No fundo, Os Dias Úteis é um
livro com uma agenda secreta (risos)…
Temos sempre dúvidas que uma ação
nossa possa ter efeito, mas faz sempre
a diferença. Talvez seja megalómano, mas acho que o devemos ser nas
nossas vidas. Com mais ou menos
dinheiro, tensões, e com limites.
Agrada-me a ideia de termos um
limite. Por isso, gosto tanto daquela
frase do último conto de Os Dias Úteis:
“Somos graciosos, porque podemos
cair, não porque podemos voar”.
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hoje formatado. Mas pode-se ser
diferente e de muitas maneiras, por
exemplo, gostar de Schwarzenegger
e de poesia modernista… O que não
se pode é vestir roupas de marcas
feitas no Bangladeche e apontar o
dedo aos que andam de avião, porque se destrói o planeta.
Uma questão de coerência, de ética?
Aí está. Eu compro roupa em
segunda mão, não nas grandes cadeias, mas ando de avião. É preciso
deixarmos de nos acusarmos uns
aos outros, sem olharmos para nós
próprios.

pessoas sábias. Ou seja, que para escrever era preciso saber muito e portanto dificilmente chegaria esse dia.

MAS CHEGOU.

E quem são eles?
Jonathan Swift, Thomas Mann, Julio
Cortázar, Bioy Casares ou o Gonçalo
M. Tavares. E depois as minhas mu-

CAMPISO ROCHA

UMA FORMA DE ESTAR

O livro sempre foi um objeto
presente na sua criação, além
da escrita, nas suas peças e
performances. É uma ligação entre
as suas diversas frentes criativas?
Sem dúvida. Evidentemente,
não penso fazer uma peça ou um
livro deliberadamente. O formato
acaba por adaptar-se ao que quero
dizer. Mas o livro, como objeto, é
mesmo uma grande invenção da
Humanidade. Maior do que a roda. É
uma maneira de as pessoas poderem
viajar através do espaço e do tempo.
Muitos dos meus grandes amigos
sempre foram os meus escritores
preferidos, com quem aprendo
muito.
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Patrícia Portela

lheres, a Clarice Lispector, a Adélia
Prado e a Maria Gabriela Llansol.
Leituras que a levaram à escrita?
Sem Llansol, acho que não escreveria. ‘Vivi’ com esses autores durante muitos anos. Hoje, já sou um
pouco mais sociável, mas até muito
tarde, não saía do quarto. Tirando
os anos em que vivi em Macau,
entre os oito e os dez anos, até aos
18, fazia uma vida de bairro, nada
cosmopolita como é hoje. E as minhas grandes viagens eram com os
livros. Aliás, continuam a ser. Por
mais que goste de cinema, de artes
plásticas e sou uma consumidora

de todas as formas de expressão,
nada como estar em casa a ler um
livro, entrar noutro mundo e sentir
o que sentem as personagens.
Hoje, fazemos exposições muito
complexas, com censores 3D,
recorremos a altas tecnologias ou,
como outro dia alguém me dizia, a
experiências multissensoriais com
drogas, para ampliar os sentidos.
O incrível é que a literatura faz isso
só com palavras.
Com essa paixão pelos livros desde
tão cedo, não queria ser escritora
quando fosse grande?
Não, porque achava que isso era para

Se calhar tornei-me arrogante…
(risos) Ou é pura ironia do destino.
Também tive a sorte de encontrar a
Isabel Garcês, numas reuniões políticas e encontros universitários e
ela insistia, sempre que nos víamos,
para que eu escrevesse. Ela foi o
meu grilo falante. Depois, o editor
Zeferino Coelho também fez a mesma insistência. E estou muito grata.
Os Dias Úteis é um livro suplicante,
mas também é grato. E acho que
nós não mostramos suficiente gratidão em relação ao que temos, nos
tempos que correm.
Fez um percurso das palavras-ação
às palavras-reflexão?
No fundo, foi sempre Literatura.
Agora, é apenas mais assumida.
Nunca tive o sonho de fazer teatro,
mas queria ser pintora. Não pude
entrar no curso e foi esse desencontro que me permite estar hoje a
escrever.
No entanto, continuou a pintar e a
desenhar.
Sim, sim. Começo sempre por
escrever e desenhar, são maneiras
de pensar. Mas nunca me tinha
passado pela cabeça expor os meus
desenhos. A primeira vez que o
fiz foi no livro ZoëLógica. Aliás, A
Coleção Privada de Acácio Nobre é

precisamente sobre o desenhar, que
acho muito importante, porque é
uma forma de pensar muito livre.
O mesmo acontece com a música,
mas aí não tenho qualquer talento.
Sou mesmo do silêncio. A palavra
é de facto para mim uma forma de
estar. E desde o início. Mas este é o
primeiro livro que não tem relação
com o palco. É nesse sentido o primeiro independente. E o primeiro
que fez de mim uma leitora.
Em causa própria?
Sim, nunca consegui ler os outros livros. Só voltei a Os Dias Úteis depois
de ter sido editado.
E o que sentiu?
Emocionei-me. O que significa que
já não é meu. É um livro que não
foi outra coisa, que não está a meio
caminho de coisa alguma, não está
incompleto, apesar de ser sobre ausências, faltas… Trato-o como uma
entidade à parte e por isso tenho um
certo medo dele. É engraçado que
se chama Dias Úteis e os outros que
escrevi antes é que faziam parte dos
meus dias, testei os seus conteúdos,
fiz peças deles. Este veio do nada e
tem apenas a força do livro.
Não pensa construir uma peça a
partir de alguma das histórias?
Não. Até podia tentar, mas acho
que já está fora do meu controlo.
Escrever tomou conta de mim.
E é muito bonita essa rendição à
Literatura.J
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NA HORA DE COMER O TREINADOR
Patrícia Portela

Floraennui
“Com a fotosíntese a acumular energia, o
mundo pode praticar entropia com impunidade, seguro de que pode continuar a trazer
uma ordem improvável para o universo
enquanto existir um sol e plantas que façam
uso da sua luz”.
Oliver Morten, in Eating the Sun

F

alta-me o ar.
Interrompo a conversa
e peço um minuto para
ir lá fora. Deixo a mala
na sala de reuniões. Saio
a tropeçar nos degraus,
abro a porta a correr, peço
desculpa a um colega que
quase atropelo com um
bom dia, como estás, bem obrigada, sem
entoar interesse por qualquer resposta e
atravesso a rua até ao jardim.
Sento-me num banco à sombra.
Paro.
Não está ninguém. Nunca está ninguém
durante o dia neste jardim.
O trânsito abranda ao longe com o chilrear dos pássaros.
Olho para a minha mão esquerda e penso
que são precisos dez homens e duas toneladas de rocha arrancadas ao solo para que
eu possa exibir estes dez gramas de ouro à
volta do meu dedo. Dez gramas extraídos de
um centro de uma Terra que parece sólida
mas que se pode dissolver no ar com toda a
facilidade.
Metade é oxigénio.
Falta-me o ar.
Fecho os olhos e deixo que me caiam em
cima as 40 mil toneladas de poeira cósmica
que habitam os céus como se as sentisse só
porque li isto num livro, o equivalente a 300
baleias azuis aterrando como penas sobre
mim.
Aqui é quase tudo verde.
E vermelho.
Um raro azul aqui e ali. As cores que o sol
nos dá.
A primeira mutação de uma folha verde
numa flor chamava-se ambarella tricapora, a
única planta branca no meio de uma floresta
tropical. O início da história da atração entre
as espécies. A flor desabrocha, chama pelo
bicho, o bicho pensa que é predador mas é
presa, o bicho pega, o bicho come o fruto,
a semente espalha-se, continua. A maior
mutação à face da Terra foi feita por flores
há 140 milhões de anos quando reinventaram os animais atraindo-os com as suas
cores. Desenhadas para comunicar com
outras espécies, as flores traficam metáforas
e sementes através dos seus surpreendentes
dispositivos visuais, tácteis, olfativos.
Para uma flor, para um pássaro, beleza
é sinal de saúde, uma hábil estratégia de
sobrevivência.
Para um matemático, beleza é a compressão de uma obra de 300 páginas numa equação; para um cientista talvez seja a resposta
para a ordem secreta do universo, mas desde
Schrödinger que o termo vida, na prática,

perdeu todo o seu significado científico. É
só uma questão de organização, a criação de
uma ordem através de uma desordem. A manutenção de uma desordem por uma outra
ordem qualquer.
Não há gatos neste jardim.
Nem passam cães.
Nas cidades moram poucos bichos à solta, penso. Ligamo-nos a tijolos e a cimentos
vários e os jardins, os parques, esses só lá
estão para funcionarem como retiros, para
nos curarem do alcoolismo, do vício da
auto-destruição e da invisibilidade letal das
novas doenças de uma sociedade industrial
apoiada na disfuncionalidade de qualquer ser vivo. Em tempos, um psiquiatra
olhava para a indiferença de um paciente
em relação à beleza das flores como um
sinal clínico de depressão (floraennui). Se
nem o jardim o desintoxicasse, só mesmo
fechado a sete chaves num asilo, a troca do
labirinto infinito das constantes reações
químicas que é o mundo lá fora pela espiral
demoníaca que é a mente humana em total
isolamento.
Se eu abandonasse este jardim neste preciso momento e deixasse de refletir, o jardim
continuaria sem mim. Mas se o jardim decidisse abandonar-me eu não continuaria por
muito mais tempo sem ele.
Li noutro dia num jornal da especialidade
sobre um estudo recente do projeto Éden
colocou um ser humano dentro de uma caixa
de 3m3 e recriou a atmosfera de há 2 biliões
de anos atrás. Foram necessárias 300 plantas
e 11 mil folhas a trabalhar durante 14 horas
dentro desta caixa para restaurar os níveis
de oxigénio necessários para que um único
ser vivo de quatro membros e um cérebro
pudesse sobreviver lá dentro.

“

Se eu abandonasse este
jardim neste preciso
momento e deixasse de
refletir, o jardim continuaria
sem mim. Mas se o jardim
decidisse abandonar-me eu
não continuaria por muito
mais tempo sem ele
O mundo é tão salutar como
tóxico e ao tentar sobreviverlhe sinto-me a inalar a
minha própria morte. Será
só na dose que está o veneno,
Paracelso?

Trezentas plantas para uma pessoa a dar
cabo da sua quota dos 4 mil triliões de kilowatts de energia chegam à Terra diariamente
em forma de raios solares. Nem 1% chega a
ser capturado pelas plantas. No entanto, essa
pequena fração corresponde à energia que
existe em todas as armas nucleares juntas.
O Sol transforma-se em Terra neste jardim
com a ajuda de milhares de armadilhas solares com 3 biliões de anos de idade em cada
folha verde. Todos os dias. Uma e outra vez.
E como resultado eu sobrevivo a mais um
dia. E tu também.

J

Sem fotossíntese a luz do sol serviria
apenas para aquecer o planeta, movimentando a brisa terrestre, aquecendo mais a
terra do que o mar, provocando correntes
oceânicas que aqueceriam mais os trópicos
do que os pólos numa meteorologia sem
vida.
Passam mais de 300 carros por esta rua e
por dia, disso estou certa.
Inalamos tanto jardim como petróleo.
Imolamo-nos com a energia de um pôr
do sol de um passado distante, vivemos do
tempo emprestado de plantas carbonizadas,
a dádiva jurássica a degladiar-se contra a
economia do tempo real, a economia da
clorofila, da fotossíntese.
É curioso: as eras são sempre batizadas
com nomes de materiais e não de animais ou
plantas: a idade da pedra, a idade do ferro, a
idade do bronze...
Vivo na idade do lixo, penso.
Enclausuramos a Terra primeiro, a que
extraímos, a arável, a potável. Logo a seguir
privatizamos o amor para que todos possamos ser igualmente proprietários com
propriedade do incomensurável. O enclausuramento dos bens comuns um natural sinal
do progresso dos tempos.
Sinto um problema de incompatibilidade
civilizacional. Não me adequo aos hábitos,
aos temas, aos requisitos mais básicos de
convivência, por um lado; parece-me impossível a mudança, por outro. Não há luz no
fundo do túnel da minha história.
Nem ar.
O mundo é tão salutar como tóxico e ao
tentar sobreviver-lhe sinto-me a inalar a
minha própria morte. Será só na dose que
está o veneno, Paracelso?
Abro os olhos.
Penso em Nabucodonosor II que ao casar
com Amytis a levou para longe de sua casa,
contra sua vontade. Para atenuar a profunda tristeza de sua esposa, ofereceu-lhe
os Jardins da Babilónia, a recriação de um
ambiente idílico no meio de um deserto.
Eu fui de boa vontade viver para uma
caverna filosófica, escura, racional, fria,
do lado certo, quando crescera e perseguira toda a vida a dormir ao relento.
Troquei a intuição pela certeza de um
livro oficial, o senso comum pela ordem
natural de um mundo sem história, a voragem pelo consumo, convencida de que a
meta final era o século em que nascera. A
nómada aceitou a ferradura julgando ser a
chave do palácio de cristal e agora dorme
num estábulo. Só ganha nas corridas
quando apostam nela.
A nómada também sabe que a morte
do sedentário chega quando este se agarra
às paredes da casa (da cerca, do celeiro,
do muro, da muralha?), como se lá fora só
existissem bárbaros à sua espera para a
trucidar.
A nómada também sabe que para o animal
que é perseguido o que conta não é a velocidade que pode atingir, mas o facto de poder
ser mais lento do que quem o persegue.
Todo o ser vivo na Terra partilha um antepassado comum. Morto ou vivo. Inerte ou
em movimento. Acreditar na impossibilidade
de mudança é tão absurdo como praticar a
inércia como princípio básico para o Status
Quo.
Olho de novo para o dedo anelar da minha
mão esquerda.
Se o Status Quo dependesse de flores
em vez de coisas, prosperidade significaria
apenas, e literalmente, “a nossa capacidade
de florescer”.
Regresso ao escritório. Não vou assinar o
contrato. J
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Jorge Amado e José Saramago
‘Casa’ na FLIP e correspondência
Um livro com a corrrespondência inédita trocada entre Jorge Amado e José Saramago será lançado
na FLIP, a brasileira Festa Literária Internacional de Paraty, que se realiza de 26 a 30 de julho e
na qual haverá uma Casa Amado e Saramago, com programação própria - homenagem inédita
naquele certame de grande projeção aos dois famosos escritores. O JL dá notícia do acontecimento
e antecipa algumas das cartas trocadas entre os autores de Gabriela e de Memorial do Convento
Como se vê, embora o autor de
Ensaio sobre a Cegueira fosse um velho
admirador do autor de Capitães da
Areia - e este daquele, a partir, muito
mais tarde, quando Saramago se afirmou mais como escritor, nos anos 80
-, a aproximação pessoal de ambos,
e a consequente correspondência, só
começa quando Jorge tinha 80 anos e
José 70. Mas, como este escreveu nos
seus Cadernos de Lanzarote, criou-se
entre eles “um sentimento fraterno”,
de “uma relação nascida tarde, mas
que, em lealdade e generosidade,
pede meças à melhor que por aí se
encontre.”
Em Com o mar por meio além das
cartas inclui-se também, o que só
o valoriza, o que nos seus Cadernos
Saramago escreveu sobre Amado,

mormente sobre os encontros entre
ambos “nas mais diversas esquinas do
mundo”. Embora da correspondência
uma das coisas que resulte clara é a
dificuldade de acertarem encontros,
designadamente na Baía, por os
dois andarem constantemente em
‘circulação’, cumprindo compromissos em várias latitudes. Porém, esse
encontro em Salvador acaba mesmo
por acontecer, e dele nos Cadernos
de Lanzarote se dá conta através do
expressivo “diário” de Pilar – também
reproduzido no livro a lançar na próxima semana, de que aqui antecipamos
algumas páginas.
Saliente-se, finalmente, que
da programação da Casa Amado e
Saramago na Flip consta designadamente, além de exposições de fotos

de ambos e das xilogravuras de J.
Borges para o conto “O Lagarto”, de
José Saramago, de sessões de leitura,
concertos e debates, uma conversa,
“Dois corações vermelhos”, entre
Lilia Schwarcz, Paloma Amado e Pilar
del Río sobre os universos literários, ideológicos e afetivos dos dois
escritores. E mais, com participações
previstas dos escritores angolanos
José Eduardo Agualusa e Ondjaki,
dos portugueses José Luís Peixoto,
Francisco José Viegas e Frederico
Lourenço – este entrevistado por
Anabela Mota Ribeiro, que também, na programação geral, falará
de Machado deAssis, numa sessão
com Silviano Santiago -, Djaimilia
Pereira de Almeida, a editora Bárbara
Bulhosa, o advogado António Pinto
Ribeiro, a jornalista Joana Gorjão
Henriques, Ricardo Viel e Sérgio
Letria (da FJS), Andrea Zamorano,
Sérgio Rodrigues e outros escritores e
intelectuais brasileiros.
Esta 15ª edição da FLIP pretende
ser diferente das anteriores: em vez de
convidar só ou sobretudo autores consagrados, inclusive internacionalmente, decidiu apostar em escritores pouco
conhecidos no país, dos quais 30%
são negros. Aliás o homenageado do
certame Lima Barreto (1881-1922) era
mulato - e o ano passado foi descoberta uma importante parte de sua obra,
publicada sob vários pseudónimos.
Entre os escritores estrangeiros participantes estarão a chilena Diamela Eltit,
a ruandesa Scholastique Mukasonga e
o islandês Sjón.J
›

A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas torna pública
a abertura do concurso para atribuição de:

BOLSAS DE CRIAÇÃO LITERÁRIA
Candidaturas abertas de 18 de julho a 29 de agosto de 2017
Jorge Amado (à esqª) e José Saramago em Salvador, Baía, em frente à Fundação
Casa Jorge Amado

Intilula-se Com o mar por meio - Uma
amizade em cartas. As cartas são de
Jorge Amado e José Saramago, a amizade é entre ambas, a edição de uma
das principais chancelas brasileiras,
que no Brasil edita os dois escritores: a
Companhia das Letras. O lançamento
será, como já acima se deixou dito, na
FLIP, na tarde de 28 de Julho, apresentado por Paloma Amado, Pilar del
Rio e pelo editor Luiz Schwarcz. Como
a Casa Amado e Saramago o volume
resulta de uma colaboração entre as
Fundações Casa Jorge Amado (FCJA)
e José Saramago (FJS), tendo seleção,
organização e notas de Paloma Amado
e Bete Capinan (FCJA) e Ricardo Viel
(FJS). Com introdução e nota final de
Paloma, a filha do romancista baiano
responsável, ainda em vida do pai, pela

(re)edição dos seus livros expurgados
de erros ou incorreções textuais e gralhas que ao longo do tempo se foram
acumulando.
As cartas são em geral curtas, em
especial as do romancista baiano, e mais
ou menos circunstanciais, mas nem por
isso menos interessantes. A primeira (de
Saramago) é de dezembro de 1992, a última, também sua, é de 9 de outubro de
!997 – há ainda uma carta 8 de outubro
de 1998, assinada por Jorge, e também
pela mulher, Zélia Gattai, e por Paloma,
mas só a felicitar o amigo pelo Nobel
acabado se lhe ser atribuído. Nessa
altura Amado (1912-2001) já não estava
em condições de saúde para escrever,
tendo sido isso que naturalmente pôs
termo à sua correspondência com José
Saramago (1922-2010).

As Bolsas serão atribuídas a pessoas singulares, de nacionalidade portuguesa e que escrevam em português, nas modalidades de poesia, ficção narrativa, dramaturgia, banda
desenhada e obras para a infância e juventude.
O número e o montante máximo a atribuir é de 6 bolsas anuais e 6 semestrais, respetivamente de €15.000 e €7.500 cada, num total de €135.000.
A avaliação e seleção das candidaturas admitidas a concurso cabe a um júri constituído
por Alice Vieira, Helena Buescu, João de Melo, João Paiva Boléo, Maria João Brilhante
e Nuno Júdice.
As candidaturas deverão ser apresentadas mediante requerimento, e entregues na
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas ou enviadas pelo correio registado com aviso de receção, ou ainda através do e-mail: dsl@dglab.gov.pt.
Regulamento e requerimento disponíveis em: http://livro.dglab.gov.pt
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
Direção de Serviços do Livro – Bolsas de Criação Literária
Edifício da Torre do Tombo, Alameda da Universidade, 1649-010 Lisboa
E-mail: dsl@dglab.gov.pt | Tel.: 21 003 74 20/21/22
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Jorge Amado e José Saramago
Cartas inéditas

Lanzarote, 6 de setembro de 1995

Lanzarote, 22 de março de 1994

“Nobel: ainda
não será desta...”
Salvador, 13 de outubro de 1994
Queridos Pilar e José,
ainda não será desta vez que iremos, os quatro, a
Estocolmo festejar o Nobel de José: um japonês
nos atropelou. Mesmo assim, podemos fazer
uma boa festa — em lugar do gelo de Estocolmo,
o sol da Bahia. Pensamos estar aqui até os fins
de fevereiro, por que vocês não vêm festejar
conosco? Passei três dias fazendo exames
na vista no Centro Brasileiro de Cirurgia de
Olhos, um extraordinário instituto na cidade
de Goiânia, em Goiás, hoje de renome mundial.

passar uma temporada a Lanzarote? Lá também
se almoça e janta, mas não há coqueteis nem recepções, e dizem que em matéria de vulcões não
há melhor…”. Enquanto não chega esse dia, ficam
as saudades e os abracos.
Carinhosamente,
José

“Toda a solidariedade”

Conselhos para um
almoço com Mário Soares
Queridos Zélia e Jorge,
ficamos aprazados para maio, dia 8, em Paris.
Nós chegamos no dia 3. Deixarei um recado no
gravador para dizer onde estamos. Partimos a 9
para Praga, portanto não podemos deixar fugir
esse dia que vai em maiúsculas. A burocracia
da Académie não deve ser de uma extremada
eficiência: uma resolução tomada em 15 de
dezembro só agora é comunicada e, para que
o principal interessado tome conhecimento
dela, ainda é preciso a diligência e a amizade
de alguém a quem não faltam outros cuidados.
Enfim, meu querido Jorge, continuamos a ser
companheiros, e oxalá que em muitas mais
ocasiões e em muitos mais lugares. O melhor
que tem a Académie é o privilégio de poder
sentar-me a teu lado.E, agora, um aviso muito
sério. Parece-me excelente que ofereçam um
almoço a Mário Soares. Porém, com algumas
condições:
a) Não contratem, para servir, empregados de
restaurante;
b) Se não tiverem outra solução, vigiem-nos,
não seja o caso que eles se emborrachem
enquanto os convidados não chegam;
c) Na hora de aquecer as comidas, tenham
cuidado, não queime o cozinheiro as lentilhas;
d) Averiguem o estado do sistema nervoso de
quem servir, pois é terrível ver o caldo em vias
de entornar-se em cima dos ilustres visitantes
e ouvir o tremelicar dos pratos ao serem
retirados da mesa.
Meus queridos amigos, fala-vos a experiência.
Também aqui almoçaram Mário Soares e
Maria de Jesus e foi um desastre… Pilar ainda
tem pesadelos, e eu não percebo como pude
sobreviver. Outra coisa: se a vossa mesa não é à
prova de grua, se é frágil como a nossa, não se
esqueçam de avisar que os cotovelos só devem
pousar, caso contrário levareis um susto, pelo
menos… Façam o que vos dizemos, que é para
vosso bem… Por nós, ficamos à espera de que
o casal Soares possa um dia voltar a Lanzarote
para comer dignamente, e se nessa altura puder
estar também o casal Amado, então será ouro
sobre azul. Desejamos-vos um dia feliz.
Beijos da Pilar, abraços sem fim.
José

J

Jorge Amado, sua mulher, também escritora, Zélia Gattai, e José Saramago

Fui fazer o controle da aplicação do laser,
tudo bem, o trabalho do professor Coscas foi
admirável, salvou-me uma parte da visão
central do olho direito. Aproveitei para estudar
com os médicos do Centro os recursos que me
possibilitarão ler e escrever. Deram-me óculos
com os quais consigo ler sem maior esforço.
Começarei, na próxima semana, a trabalhar
com um computador adaptado às minhas
necessidades. Todos aqui de casa, a começar por
Zélia, juntam-se a mim num abraço afetuoso e
saudoso para vocês dois com muito carinho.
Vosso, devoto
Jorge Amado
P.S.: Para dizer toda a verdade, devo convir
que os 950 mil dólares do Nobel cairiam
muito bem no bolso de um romancista
português ou brasileiro, pobre de marré,
marré.
Lanzarote, 14 de outubro de 1994
Zélia, Jorge, queridos amigos,
pois foi, o sol nasceu para o japonês. Quando
vosso fax chegou, a cinco minutos estava Pilar
dizendo-me o que já vinha dizendo desde ontem:
“Vamos escrever a Zélia e Jorge”, e, precisamente
quando eu ligava o computador, eis que a
máquina começa a produzir a vossa carta. Viva o
japonês feliz, que nós quatro fazemos o possível.
Não sei o que se passa aí, mas de Portugal
dizem-me que por lá está toda a gente
indignada. Sinceramente, acho que não vale a
pena. O dinheiro é dos suecos, eles decidem do
uso que querem dar-lhe. E nós não podemos
viver como se a salvação das nossas duas pátrias
dependesse de termos ou não prémio Nobel. Mas
como cairia bem esse dinheiro!… Queres saber,
querido Jorge, o que penso? Que o Nobel deveria
ser-nos atribuído em conjunto, a ti e a mim, pois
claro, metade para cada um. Não haveria solução
melhor. Ficamos muito contentes com as boas
notícias dos olhos de Jorge. Depois do susto, só
aliviado por esperanças que nunca se perderam,
agora há consoladoras certezas. E se o trabalho
já é outra vez possível, então tudo corre bem. Ir
à Bahia? Quem sabe? Tal como as coisas estão
neste momento, seria complicado, mas nunca se
sabe. Pilar abraça-vos com todo o carinho e eu
não lhe fico atrás, comovidamente vosso.
José Saramago

P.S.: Enquanto eu esperava que o telefone ficasse
livre, Pilar falava com o presidente da Fundação
César Manrique. E agora diz-me que se Jorge
quiser, na visita próxima à Europa, fazer uma
conferência na dita Fundação, será estupendo.
Caso queira, o convite seguirá em poucos dias.

“As palavras sempre
acabam por ganhar”
Lanzarote, 10 de julho de 1995
Querida Zélia, querido Jorge,
em primeiro lugar,a satisfacao por sabermos que Jorge esta bem. Depois, ainda
que atrasados, os parabéns pelo aniversario
de Zelia, e tambem, mas estes a tempo, pelo
livro dela que vai sair, Crónica de uma namorada.
Esperamos, com antecipado prazer, o relato, sentimental pelo titulo, adivinhando que não só de
sentimentos (imediatos) se tratara. Também vão,
duplicados, os parabéns pelo prémio Camões. O
pior é que isto de prémios não é raro que tragam
um ressaibo de amargura, e o Camões, não sendo
exemplar, é exemplo. Tanta miséria moral mal
escondida, tanta inveja, tanto desejo de morte
por trás das fachadas compostas de muitos que,
num dado momento, vão ser juiz e sentença. Não
obramos nos assim quando estivemos no júri da
União Latina. E certamente assim não obrei eu
quando me bati pelo prémio Rainha Sofia para
João Cabral… Meu querido Jorge, viveste mais e
mais intensamente do que eu, sabes como muitas
vezes e dificil (ou terrivelmente fácil) compreender certos comportamentos humanos. Quando
estiveres a receber o prémio, pensa só nos teus
leitores, são eles que valem a pena. Creio entender
o que se passa com o teu romance. Quando a ideia
inicial de uma narrativa nos parece clara, clarissima, óbvia até, e quando mais vamos ter de sofrer
para encontrar-lhe o bom caminho. Nunca sofri
tanto, eu, como neste Ensaio sobre a cegueira, tao
simples, aparentemente, que podia ser explicado em meia dúzia de palavras. Já tenho a meta à
vista, mas o que me custou só eu sei. Não te digo
que teimes — e o que tens feito toda a vida —,
digo-te que não temos outra sina que pelejar com
as palavras, e se é certo que elas sempre acabam
por ganhar, ao menos que não fiquem a rir-se de
nós. Esperamos, Pilar e eu, que um dia, nas vossas
conversas, um dos dois diga: “E se fôssemos

Queridos Zélia e Jorge,
por uns amigos que estiveram na Bahia
tivemosvaga notícia de que algo se tinha
passado com um banco e que vocês, de
certa maneira, haviam sido afetados. O que
estávamos era longe de imaginar que o dano
atingisse as proporções que se deduzem
da vossa carta. Não é a altura de fazer
considerações sobre o sistema capitalista, mas
a verdade é que estamos nas mãos deles. Uma
coisa fica clara aqui: não somos ricos, mas se vos
podemos ser úteis, não tendes mais que dizer.
Tomamos lugar na fila dos vossos amigos que
certamente já vos disseram palavra semelhante.
Se realmente formos ao Brasil, estaremos
aí caídos, palavra de Pilar e palavra de José.
Esperamos que [ilegível] antes disso encontre o
vosso problema solução e possamos encontrálos mais contentes do que é possível estar agora.
E que o novo livro tenha crescido algumas vezes
as dez páginas que tem neste momento. Quanto
à questão do Eduardo Lourenço, pergunto a
Jorge se há alguma fórmula para a apresentação
de candidaturas. O tempo já é escasso, mas
quero tentar. Tem Jorge ideia de um ou mais
outros membros da Academia que também
quisessem subscrevê-la? Toda solidariedade,
toda amizade, todo carinho, dos vossos,
José e Pilar

“Eles não gostam da língua
portuguesa”
Lanzarote, 9 de outubro de 1997
Querido Jorge,
não há nada a fazer, eles não gostam de nós, não
gostam da língua portuguesa (que deve parecerlhes sueca…), não gostam das literaturas que em
português se pensam, sentem e escrevem. Não
têm metro que chegue para medir a estatura
de um escritor chamado Jorge Amado, para
não falar de outros bastante mais pequenos,
no número dos quais a voz pública insiste em
pôr-me. Temos de aprender a nada esperar de
Estocolmo por muito que nos venham cantar
loas ao ouvido. A experiência de injustiça a que
tens estado sujeito durante anos e anos deve
levar-te, imagino, a encolher os ombros diante
destas contínuas provocações suecas. Mas
aqueles que, como eu, veem, em ti nada mais
nada menos que o Brasil feito literatura, esses
indignam-se com a já irremediável falta de
sensibilidade e de respeito dos nórdicos. Enfim,
vamos vivendo e trabalhando. Isso é que conta.
O mais é Academia Sueca…
Para ti e para Zélia, todo nosso carinho.
José
Mensagem manuscrita de Pilar: Un beso fuerte
para los dos. Quede como consuelo que Amado y
Saramago tienen muchos amigos, algunos de ellos
García Márquez⁸⁹ y Carlos Fuentes,⁹⁰ que estes
días están en España y no han dejado de insistir en
vuestos nombres, antes y después de conocerse el
nombre de Fo. No podéis tenerlo todo: la amistad,
el amor, el respeto, el reconocimiento… Y el Nobel.
Tenéis lo mejor. Hasta pronto.
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Silviano Santiago
Machado e Rosa, nossos contemporâneos
Ensaísta, ficcionista e muito mais, já lhe foram atribuídos os principais prémios brasileiros, nesses dois domínios.
Aos 80 anos, publicou agora, em três meses, dois importantes livros, um romance sobre o autor de Dom Casmurro
e um ensaio sobre Grande Sertão: Veredas, dos quais aqui nos fala , respondendo a perguntas de Maria Fernanda de Abreu
Silviano Santiago é um dos nomes
destacados da literatura brasileira atual. Em diversos domínios,
entre os quais se destaca o ensaio
e a ficção. Basta lembrar que três
vezes foi atribuído a livros seus o
importante Prémio Jabuti, e que
pelo conjunto da obra recebeu, em
2013, o Prémio Machado de Assis,
da Academia Brasileira de Letras.
Mais, além do José Donoso, do
Chile, em 2015 venceu o Prémio
Oceanos de Literatura em Língua
Portuguesa, instituído no Brasil mas
para escritores de todo o mundo
lusófono, com o romance Mil Rosas
Roubadas; e depois dele publicou
quase de rajada os dois livros sobre
os quais o JL o ouviu. Prof. com um
rico percurso universitário, que ensinou em prestigiadas universidades
de vários países e foi foi catedrático
da PUC do Rio de Janeiro - e que
é também poeta, tradutor, etc.,
Silviano Santiago, 80 anos, esteve
agora em Lisboa para falar, na Feira
do Livro, no dia 15, exatamente na
'qualidade' de vencedor do Prémio
Oceanos. Mas ainda antes de chegar
a Lisboa respondeu, por escrito, a
questões que lhe foram postas, para
o JL, pela sua colega e amiga Maria
Fernanda de Abreu, profª (jubilada)
de Línguas, Culturas e Literaturas
Modernas da FCSH da Un. Nova de
Lisboa e, designadamente, membro
correspondente da Real Academia
Espanhola
Jornal de Letras: Em três meses
publicou dois livros sobre dois dos
maiores escritores brasileiros e
de língua portuguesa: Machado,
um romance sobre Machado de
Assis, claro (Companhia das Letras,
dezembro de 2016) e Genealogia da
Ferocidade, um ensaio sobre Grande
Sertão: Veredas, de João Guimarães
Rosa (CEPE, março de 2017). Como
lhe surgiu a ideia dos dois livros?
Silviano Santiago: Estava à beira
dos 80 anos e aposentado. Faziase urgente escrever literatura. Dar
sentido à condição de professor e
escritor com mais tempo disponível. Por que não me aventurar pelos
dois maiores prosadores da nossa
literatura no século XX? Machado
de Assis e Guimarães Rosa. Opostos
em tudo e complementares na
formação de todo jovem escritor.
Tomei o impulso corajoso em livros
que publicara: De cócoras, novela
escrita em dívida com o Ivan Ilitcvh,
de Tolstoi, e Cheiro forte, coleção de

Silviano Santiago “A ideia de sobrevivência não é exclusiva dos géneros criativos”

poemas escritos por um corpo que
exala o perfume e o fedor da morte
anunciada. Sempre fui leitor de
Machado e Rosa e tinha recordações
profundas de leitura, anotações em
cadernos, pequenos ensaios e notas
a flutuarem em arquivo talvez mais
imaginário que real. A inevitabilidade do countdown em matéria
de vida e arte me levava a um novo
género no romance, o romance da
sobrevivência. Em Werther, Goethe
deu-nos de presente os princípios
do “romance de formação”. Para
retomar título-chave e posterior de
Gustave Flaubert, a vida sentimental
do jovem é dramatizada sob a forma
de Retrato do artista quando jovem
(James Joyce). Perguntei-me então:
por que não escrever o “Retrato do
artista quando velho”? Por que não
enfrentar a vida sentimental do escritor pelos frutos que, por estarem
muito maduros e já apodrecendo,
caem do galho da árvore e se espatifam no chão?
Para tratar a personagem de
Machado de Assis, recorreu a uma
documentação vastíssima sobre a
epilepsia, o seu diagnóstico, sinais,
tratamentos ao longo dos séculos
e a sua representação artística: em
tratados de medicina, em textos
literários e na história de arte.
Recorreu até a episódios da Biblia e
suas representações iconográficas.
Porquê?
Um dos períodos menos conhecidos
da vida e obra de Machado inicia-se
com a morte da esposa Carolina, em
1904. No auge da fama, presidente
da Academia Brasileira de Letras,

alto funcionário da República,
mestre literário de todos, ele vive
solitariamente. A epilepsia – tabu
naqueles anos − acentua-se e
desespera. O escritor abandona os
farmacêuticos de plantão e procura
o máedico Miguel Couto, que cuida
das suas sucessivas crises epilépticas. Eis o quadro inicial esboçado.
Pensava um romance/biografia que
desse conta dessa vida vivida em
toda intensidade e a exalar a última
chama no romance Memorial de
Aires, publicado no ano da morte. Decidi: era preciso enfrentar a
“costura enigmática entre obra e
autor” (Michel Foucault). Graças à
associação das hipóteses de vida aos
documentos levantados é que escreveria um romance híbrido, misto de
biografia, ensaio e ficção.
O Rio de Janeiro daqueles anos, em
profunda renovação urbanística, é
também objeto de investigação e de
relato fundamental no livro. Porque
lhe interessou a cidade?
O grande escritor passa os últimos
anos na cidade em que nasceu e se
desfigura pela modernização apressada. Os velhos sobrados são deitados abaixo e abre-se, em linha reta,
a Avenida Central, hoje Rio Branco.
Machado escreve em carta a amigo
- ”morro no exílio”. Nos sobrados
viviam ex-escravos e imigrantes
pobres europeus. O “bota-abaixo”
leva-os a criar as favelas no alto
dos morros. Alteia-se também uma
reflexão sobre as relações entre arte
e doença. Valho-me da formulação
de André Breton – “a beleza será
convulsiva, ou não será”. A epilepsia

não é mero ornamento médico.
Encaminha a discussão sobre a forma ficcional adotada por Machado
nos melhores romances. A forma do
romance machadiano é comparada
a uma folha de sismógrafo. Vai-evem, saltos, digressões, etc.

Grande sertão pelo viés equivocado
da história social do Brasil. E não
como a originalíssima alegoria que
é. Sem dúvida, a entrada do leitor
no universo anárquico – e sem data
alguma − de Grande sertão fora
facilitada...

Uma das ousadias narrativas do seu
fascinante livro é o cruzamento/
convergência que faz da "biografia"
do "protagonista" Machado com
a "autoficção" do "personagem"
Silviano...
Faltava o narrador. O acaso mo
deu. Machado morre no dia em que
nasço: 29 de setembro. No papel
em branco, de um lado, as lágrimas
sentidas e sofridas pelo protagonista; no outro, as polcas imaginárias,
forjadas pelo narrador Silviano.
Somos companheiros na caminhada do romance, bras dessous, bras
dessus. Há uma densa e estranha
cronologia a compor o desenrolar do
romance.

Com que consequências?
Ao facilitá-la, desvirtuava-se a
letra roseana. Um único e definitivo
exemplo. O sertão árido de Canudos
nada tem a ver com o enclave aquoso e fértil que se situa no Alto do Rio
São Francisco. Resultado: Grande
sertão: veredas fora sendo “domesticado” pela melhor crítica nacional.
Paradoxo? Ou novo caminho teórico
a seguir? Parecia urgente surpreender o “selvagem” e “animal”
que nele convivem. Desenhar a
genealogia da ferocidade, que não
era apenas algo de profundo da
prosa alegórica, mas também das
populações marginalizadas pela
construção de Brasília. Não o líamos
pelo que era. Era um enclave no Alto
do São Francisco, onde dominavam
duas forças maiores. A ferocidade que unia o grupo de jagunços.
A irascibilidade que movia todos
aqueles que queriam controlá-los.
Desenhava-se uma noção de política, típica de enclaves, ontem e hoje.

Publicado o romance sobre o
enorme Machado, como lhe surgiu
a Genealogia da Ferocidade, sobre
um livro também enorme, Grande
sertão: veredas? Foi a necessidade
de fazer uma crítica da crítica sobre
o livro e uma nova proposta de
leitura?
A ideia de sobrevivência não é exclusiva dos géneros criativos. É também alavancadora da reflexão. Ao
terminar Machado, dei-me conta
de que escrevia os ensaios literários
segundo o padrão da minha formação universitária. Caiu-me como
uma bomba um fato extraordinário: tinha lido o inigualável Grande
sertão: veredas, de Guimarães Rosa,
no ano em que foi publicado, 1956.
Portanto, antes de me matricular na
Faculdade de Letras ,em 1957. Tinha
uma leitura do romance um tanto
ingénua, mas forte e poderosa. Fui
lê-lo posteiormente com a ajuda
da crítica alheia, pós-Faculdade.
Vali-me do melhor na bibliografia
roseana. A descontinuidade entre
a leitura anterior, ingénua, e a
posterior, com visão armada, me
espicaçava. Algo de óbvio se deu a
ver de repente: a dificuldade que
o leitor sente ao entrar no emaranhado anárquico – linguístico,
sintático, narrativo – do romance
de Rosa tinha sido “facilitada” por
comparação com outra grande obra
da literatura brasileira, Os sertões,
de Euclides da Cunha. Líamos

Portanto, a sua leitura...
A leitura que proponho alinha
Grande Sertão ao Machado de Assis
que observa a capital federal a
criar favelas nos morros. Os dois
grandes romancistas substantivam
o enclave feroz e irascível resultante
de todo movimento desenvolvimentista que não leva em consideração os valores humanos e sociais.
Grande sertão torna-se a alegoria
mais radical em literatura brasileira a dar conta dos desmandos
da modernização - nada contra a
modernização em si, claro, mas
contra o modo como é feita. Explica
tanto enclaves como a favela carioca, ou como as prisões espalhadas
nas grandes metrópoles brasileiras,
onde a lei é ditada pelo confronto
entre a ferocidade do excluído e a
irascibilidade da polícia. Esse é o
valor bem especial de obras que se
distanciam politicamente da atualidade tal como apresentada pelo
documentário, a fim de representarem o contemporâneo (Giorgio
Agamben). São válidas a qualquer
hora em que são lidas. Machado e
Rosa são nossos contemporâneos.J

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:44)

J

COLUNA

19 de julho a 1 de agosto de 2017 * jornaldeletras.pt

letras * 17

DE VEZ EM QUANDO
António Mega Ferreira

A guerra que nunca acaba

Guernica, de Picasso, ficou como símbolo do horror da Guerra Civil espanhola

No seu último livro, El monarca de
las sombras (Random House, 2017),
o escritor espanhol Javier Cercas,
autor de um dos grandes romances
deste século, Soldados de Salamina
(recentemente reeditado entre nós
na belíssima coleção Miniatura, ressuscitada pela Porto Editora), aborda
de novo o território movediço da
memória e das memórias da Guerra
Civil de Espanha. A guerra, aquela
guerra, acabou há quase 80 anos;
mas é o acontecimento maior (e
também o maior trauma) da história
contemporânea do país nosso vizinho. Neste seu livro, misto de relato
histórico e de ficção autobiográfica
(ou de autobiografia com laivos de
ficção), o autor reconstrói a biografia
de um seu tio-avô, o tio querido da
mãe do autor, seu ídolo juvenil e sua
obsessão da maturidade. A mãe do
autor vive alimentada pela memória do parente, tanto como pela
quimera de que um dia há de voltar
a Ibahernando, pequeno povoado
extremenho ao qual Cercas confessa
ter horror, apesar de lá ter nascido
em 1962. O tio Manuel Mena morreu
no outono de 1938, combatendo
pelas tropas comandadas por Franco,
o general insurreto, que ergueu o
braço contra a República legítima,
acabando por destroçá-la.
A filiação partidária do tio Manolo
só pode suscitar repulsa ao escritor,
duas gerações mais novo e habituado
a respirar o ar da democracia restaurada em 1975. Aliás, com vergonha
não disfarçada, Cercas confessa que
toda a sua família de Ibahernando se
inclinava para o bando franquista,
embora fossem tão desprovidos

de meios financeiros quanto os
operários, camponeses e desempregados que engrossavam as fileiras do
exército republicano. Os Mena e os
Cercas tinham horror à agitação, ao
anticlericalismo, às greves e às depredações que assinalaram o período
da República espanhola, antes do
levantamento de 18 de julho de 1936.
Desta ambivalência que o consumiu
durante anos, tirou o autor a energia
para uma procura obsessiva dos elementos que lhe permitissem reconstituir a história de Manuel Mena. E a
história dessa busca, a componente
autobiográfica do relato, é o fio narrativo em torno do qual se constrói El
monarca de las sombras.
Mas, afinal, o que é que a história
do tio Manolo tinha de especial?
Por que razão é que um escritor de
sucesso e talentos vários (Anatomia
de un instante, 2009, ou El impostor,
2014) se embrenha até à exaustão
na arqueologia biográfica de um
dos seus mais breves antepassados?
Manuel Mena morreu aos 19 anos de
idade, no posto de alferes, durante
a batalha do Ebro, um momento
crucial e especialmente trágico da
Guerra de Espanha. Mas o que intriga
o escritor é, para lá das circunstâncias da morte, o que pode ter levado
um jovem adolescente, estudioso e
prometido a uma boa carreira profissional, a ligar-se, a partir de certa
altura, pelos 17 anos, à Falange, que
era aguerrido braço ideológico promovido e agitado por José Antonio
Primo de Rivera. E o que é que, passo
a passo, o leva à primeira linha do
conflito, onde será ferido por cinco
vezes, antes de encontrar a morte

num hospital de campanha, em Bot,
na Catalunha, nome que, aliás, a mãe
de Cercas não consegue pronunciar
corretamente, porque, apesar de décadas a viver em Gerona, a pronúncia catalã lhe continua a ser estranha.
Este triângulo familiar – Javier,
a mãe, o tio Manolo – é o alicerce
sobre que se ergue o livro de Cercas.
A mãe é a figura do desenraizado, ao
qual é impossível arrancar o povoado
originário de dentro de si; o tio é o
mito histórico que mantém vivo o
sentimento de pertença à comunidade de origem; e o autor é o que
desvenda o passado do tio (e o de
Ibahernando) e conta a história para
libertar a mãe dos seus fantasmas.
Tê-lo-á conseguido? O final do livro
deixa em aberto a resposta a esta
pergunta.
Cercas é um dos autores espanhóis que, sobretudo no que levamos
de século XXI, tem ressuscitado o
tema da Guerra Civil como mito
literário. A “explosão” da bibliografia
sobre a guerra só pôde desencadearse neste século, quando o consenso
silencioso forjado pela Transição,
prolongando o interdito franquista
sobre todas as vozes independentes
ou alinhadas com o lado republicano,
finalmente se quebrou. Grande parte
da causa dessa abertura da sociedade
espanhola para repensar, reconhecendo-o, o seu terrível passado
bélico, deve-se à publicação, em
2007, da Lei de Memória Histórica,
promovida pelo então presidente do
Conselho de Ministros, o socialista
José Luís Rodriguez Zapatero, ele
próprio descendente de um dos
republicanos vencidos, e portanto

Javier Cercas

“

Em El monarca de las
sombras uma pequena
história espanhola
transforma-se, pela
arte de Javier Cercas,
num painel vasto da
história de Espanha
durante a Guerra Civil

pessoalmente sensibilizado para essa
espécie de acertar de contas com
o passado do século XX espanhol.
Até lá, quer durante a ditadura
franquista, quer nas duas décadas
da Transição, que decorreram até
ao regresso da direita ao poder,
em 1996, era sobretudo de origem
estrangeira a bibliografia disponível:
Gabriel Jackson (o seu A Guerra
civil de Espanha, publicada entre nós
em 1973 pela Europa-América, foi
o meu primeiro guia para o horror vivido em finais dos anos 1930),
Paul Preston, Gerald Brennan, Hugh
Thomas, Herbert R. Southworth,
Stanley G. Payne tornaram-se autores de algumas das melhores obras

sobre o conflito, também porque o
espaço da investigação espanhola estava bloqueado por condicionalismos
administrativos e políticos.
Porém, mesmo as obras destes
autores tiveram de esperar pela
morte de Franco para poderem ser
publicadas em Espanha. Mas, desde
o final dos anos de 1990, à medida
que os arquivos e as vozes se iam
abrindo, a produção de bibliografia
nova sobre a guerra tornou-se um
fenómeno editorial em Espanha.
Autores como Ángel Viñas, Pío Moa,
Julián Casanova, Jorge M. Reverte,
para só citar alguns, produziram
alguns dos mais importantes
contributos historiográficos para
reapreciar a indizível tragédia de
1936-39 e confrontar os espanhóis
com o seu próprio passado. E, desde
o início do século, conta-se quase
uma centena de romances sobre ou
ambientados no período da guerra
civil espanhola, de Antonio Muñoz
Molina a Rafael Chirbes, de Eduardo
Mendoza a Almudena Grandes, cujo
projeto monumental Episodios de
una guerra interminable se encontra
em curso de publicação (já saíram
três volumes).
O livro não é uma obra historiográfica, sendo embora um livro
(também) de história. A originalidade da sua narrativa consiste na capacidade para, a partir da dissecação
de um mistério local, transformado
em mito cultural por uma pequena
comunidade rural da Extremadura,
nos dar o pano de fundo do braseiro
em que um país inteiro se transformou, por força de paixões políticas
em colisão frontal. Uma pequena
história espanhola transforma-se,
pela arte de Cercas, num painel vasto
da história de Espanha durante a
Guerra Civil. Como já acontecia no
extraordinário Soldados de Salamina,
o caso particular é o motivo condutor de uma investigação que o leva
aos lugares onde o seu tio-avô
também esteve e, num exercício de
virtuosismo narrativo dificilmente
igualável, a uma espécie de esboço
de história militar da batalha do
Ebro, vista do lado franquista com os
binóculos apontados para a margem
republicana do conflito, com os seus
avanços e recuos, as suas divisões e
as suas brigadas de choque, os seus
heroísmos anónimos e as suas bravatas extremistas.
Apesar de se fazer eco das
críticas que, por antecipação, lhe
poderiam fazer os que discordavam
da sua opção por uma nova narrativa sobre a guerra civil (“não
te dás conta de que a verdade não
interessa a ninguém?”), apesar dos
anos de trabalho e investigação que
dedicou à escrita deste livro, não é
seguro que Javier Cercas não volte,
no futuro, a escrever sobre a Guerra
Civil de Espanha. Pressente-se que
este é o tema da sua vida e que, como
um inseto atraído pela luz, é para
esse grande mistério que foi uma
das maiores tragédias políticas e
humanitárias do século passado que
a curiosidade, o interesse, a paixão
do escritor se orienta. Para ele, como
para muito espanhóis, “isto não se
acaba; isto não acaba nunca.” J
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Festival de Literatura do Sal
Cabo Verde no centro do mundo
Mais de duas dezenas de escritores, tradutores e académicos de diferentes países reuniram-se no
Festival Literatura-Mundo do Sal, o primeiro encontro literário deste género em Cabo Verde. Com
curadoria de José Luís Peixoto e organização da editora Rosa de Porcelana, foram dias de celebração da
diversidade literária, com a lusofonia em pano de fundo, criando eixos entre aquele país e o mundo
Manuel Halpern
Durante quatro dias, entre 6 e
9 de julho, Cabo Verde foi, por
assim dizer, o centro do mundo:
se o mundo é uma esfera podemos
traçar-lhe a bissetriz onde melhor
nos aprouver. E, com o 1º Festival
Literatura-Mundo do Sal (FLMS),
àquele país-arquipélago africano
cabe bem a distinção ou ‘concentração’. Por uma vez, as ilhas recusaram o seu estatuto periférico e
concentraram escritores, tradutores e académicos dos quatro cantos
do mundo para falar da literatura
fora dos eixos anglo-saxónicos.
Um festival que abre horizontes e
descobre afinidades entre paragens
dispersas. Com Cabo Verde sempre
numa das coordenadas, ora numa
direção, ora noutra, em diálogo ou
em contraponto: de Cabo Verde
para o mundo e do mundo para
Cabo Verde.
O FLMS foi o primeiro festival
literário de Cabo Verde (curiosamente, o segundo realiza-se ainda
este ano, na ilha de Santiago, com
organização do próprio Ministério da
Cultura). Uma iniciativa pioneira, e
em certa medida experimental, mais
ainda sabendo que este foi o primeiro trabalho de curadoria do escritor e
colaborador do JL José Luís Peixoto.
Em alguns momentos, a feitura do
festival pareceu aproximar-se de
um milagre, pois se em festivais
mais rodados há muitos imponderáveis, num festival recém-nascido,
realizado numa ilha africana em
que a quase totalidade dos participantes chegam de avião (mesmo os
cabo-verdianos que vêm de outras
ilhas), as questões logísticas ultrapassam o imaginável. Um sobressalto constante, entre voos cancelados, passageiros que não chegam,
partidas adiadas. Uma organização
esmerada, não só de Peixoto, mas
de Patrícia Pinto, Filinto Elísio e
Márcia Souto (estes dois últimos da
editora Rosa de Porcelana, que tem
feito um trabalho notável em prol da
literatura do país). Alguns autores
faltaram, como o sul-coreano BoSeon-Shim (por motivos burocráticos), Conceição Lima ou Francisco
José Viegas (por motivos pessoais).
Mas, à boa maneira cabo-verdiana,
tudo se resolveu, com uma resiliência passiva mas eficaz.

Da esq.ª para a dt.ª e de cima para baixo Apresentação do livro do Presidente Jorge Carlos Fonseca por José Mário Silva; José Luiz
Tavares, J.M. Silva, Arménio Vieira e Yolanda Castaño; Pilar del Río, Vera Duarte, José Luís Peixoto e J.C. Fonseca; espetáculo de
dança na inauguração do festival

José Luís Peixoto mostrou-se o
eixo perfeito entre Cabo Verde e o
mundo. O escritor-andarilho, com
mais milhas percorridas do que
Fernão Magalhães, começou a sua
diáspora pessoal precisamente em
Cabo Verde. Visitou pela primeira
vez o arquipélago, em 1998, para
participar na bienal de Jovens
Criadores da CPLP. Gostou tanto
que se candidatou a professor do
secundário de Língua Portuguesa,
tendo permanecido na Cidade da
Praia durante dois anos. Desde aí, o
seu laço com Cabo Verde mantém-se
forte. De certa forma, para o escritor
nascido nas Galveias, o resto do
mundo começou por ser Cabo Verde.

AS ESQUINAS DO MUNDO

O Festival nasceu com um conceito
firme, que muito contribuiu para
o sucesso logo da 1ª edição. A ideia
de Literatura-Mundo, como explicou a prof.ª santomense Inocência
Mata, remonta à Welt Literature,
expressão usada por Goethe,
referindo-se, num universo curto,
à literatura não germânica (não
abrangia sequer as letras latino-americanas). Contudo, é na música
que o conceito ganhou maior ex-

pressividade - quando se fala de
World Music ou Músicas do Mundo
- para se referir a estilos musicais não anglo-saxónicos. Aqui
a configuração é semelhante. A
literatura-mundo é uma expressão
abrangente para falar das literaturas que fogem à dominante via
anglófona. Claro que a partir daqui
há diferentes variantes. Mas, no
fundo, é a defesa de uma heterogeneidade literária, a nível geográfico
e cultural, e de um reenquadramento dos cânones, recusando o
domínio de um cânone ocidental.
Tendo isto em conta, o festival teve
uma componente de congresso,
com interessantes explorações teóricas do tema, não só por Inocência
Mata, mas também por outros
estudiosos, com destaque para o
prof. alemão Ottmar Ette, e a sua
fascinante teoria das ilhas literárias. Eric M. B. Becker, tradutor de
português e editor da revista americana Words Without Borders (que
se dedica à promoção de escritores
estrangeiros nos Estados Unidos),
revelou a impressionante estatística de que, no mercado americano,
apenas 3% das edições são em
língua estrangeira. O importante

editor tem uma ligação forte ao
Brasil (tendo já traduzido vários
autores brasileiros), mas foi através
do FSLM que visitou pela primeira
vez Cabo Verde e Portugal
Se é verdade que o festival escolheu como tema nada mais nada
menos do que o mundo, colocou
o centro em Cabo Verde, mantendo essa interessante dicotomia: a
dimensão internacional não exclui
a dimensão local. Houve uma forte
presença de escritores do arquipélago. E, numa segunda instância,
também se tornou lógica uma certa
predileção pela lusofonia, com a
presença de escritores portugueses
(não muitos), da África lusófona
e do Brasil. Isto além de Yolanda
Castaño, poetisa galega e defensora
feroz da sua língua.

“QUEM SE METER COM CABO
VERDE, LEVA”

Curiosamente, apesar dos convidados internacionais, um amplo
leque, os principais momentos
foram protagonizados pelos próprios escritores cabo-verdianos.
Em primeiro lugar, o lançamento
do livro O Albergue Espanhol, de
Jorge Carlos Fonseca, Presidente da

J

República de Cabo Verde (ver entrevista e pré-publicação no último
JL). Jorge Carlos Fonseca esteve
assim presente nessas suas duas
facetas. Inaugurando o Festival,
enquanto Presidente, e lançando o
seu (anti-)romance enquanto escritor. Perante a ausência de última
hora de Francisco José Viegas, o
livro foi (muito bem) apresentado
pelo jornalista e crítico literário
José Mário Silva. Refira-se que o
livro será lançado em Portugal,
em outubro, com apresentação de
Marcelo Rebelo de Sousa: acontecimento raro, decerto, este de
um Presidente da República em
funções apresentar o livro de um
homólogo também em funções.
Antes disso, o livro terá outro
lançamento, na ilha de Santiago,
com a participação de Arménio
Vieira, que foi uma das figuras em
destaque deste encontro.
O poeta, vencedor do prémio
Camões em 2009, é conhecido
por não participar em festivais
literários e eventos semelhantes,
pelo que a equipa do FLMS teve
especial cuidado em assegurar-se
da sua presença. Sempre muito
ativo e conversador em ambiente
informal, acabou por se revelar
relativamente lacónico durante as
sessões. Contudo, foi um “acontecimento” raro com a sua presença
mostrando uma erudição boémia e
um olhar limpo sobre a História.
Outra importante participação
foi a de José Luiz Tavares, o mais
importante poeta cabo-verdiano
da sua geração, que acabou de fazer
50 anos, lançou o livro Polaroides
de distintos naufrágios e participou
em várias mesas. Foi interessante a
troca de argumentos com Yolanda
Castaño. A poetisa escreve originalmente em galego, para mais tarde
autotraduzir-se para castelhano,
ganhando uma dimensão nacional.
O poeta tem recorrentemente o
hábito de escrever em português
e traduzir-se para crioulo, adquirindo maior penetração local. É
também um dos maiores defensores
do crioulo (a que chama cabo-verdiano), lutando pela sua oficialização e tendo traduzido para o idioma
a Lírica de Camões.
Entre os vários lançamentos da
editora Rosa de Porcelana, destaque-se ainda o livro de poesia Flor
de Basalto, de Madalena Neves, em
que a poetisa percorre as dez ilhas
de Cabo Verde, alternando a escrita
em português e crioulo. E também
Cisne Branco, romance do escritor
salense Evel Rocha, uma espécie de
diáspora cabo-verdiana com uma
forte índole sexual. E, não menos
importante, Claridosidade: Edição
crítica, com apresentação de Dina
Salústio e Onésimo Silveira, uma
compilação de textos da revista
literária cabo-verdiana Claridade
(1936-1966), essencial para o
surgimento de uma literatura
cabo-verdiana e para a afirmação de uma cultura e identidade
nacionais.
A literatura cabo-verdiana e o
mundo foi de resto o tema de um
dos mais extensos painéis, que
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contou entre outros com Germano
de Almeida, Vera Duarte, Dina
Salústio, Jorge Carlos Fonseca,
Arménio Vieira, José Luiz Tavares,
entre outros. Num debate em que
se falou das ténues fronteiras entre
o local e o universal, Germano
de Almeida, com o humor que
lhe é característico, revelou que,
para ele, o centro do mundo é
verdadeiramente Cabo Verde.
Acrescentando: “Quem se meter
com Cabo Verde, leva”.

SARAMAGO E CORSINO FORTES
HOMENAGEADOS

Melhor do que em qualquer painel,
de forma simples e eficaz, grandes questões da lusofonia foram
debatidas na peça As Estrangeiras,
da autoria de José Luís Peixoto,
com encenação de João Branco.
Uma espécie de À Espera de Godot
da Lusofonia, em que uma cabo-verdiana, uma brasileira e uma
portuguesa se encontram retidas
numa sala de um aeroporto americano. Enquanto não lhes resolvem
o destino, vão revelando os seus
preconceitos identitários, entre
os estereótipos e a sua própria
desconstrução. Outro momento
sublime do festival foi a leitura de
poemas, por vários participantes, no deslumbrante cenário das
Salinas de Pedra Lume, no centro
da ilha.
Nesta 1ª edição, o português
José Saramago e o cabo-verdiano
Corsino Fortes foram os escritores
homenageados. Textos de ambos
foram lidos ao longo do festival. E
Pilar del Río, viúva do Nobel português e presidente da Fundação
José Saramago, fez uma palestra
sobre o escritor; enquanto Vera
Duarte, presidente da Academia
Cabo-Verdiana de Letras, falou de
Corsino Fortes.
Houve muitas mesas com
momentos fortes, como a conversa
sobre a literatura fora dos cânones,
com Eric M. Becker, Inocência
Mata, Jerónimo Pizarro, Joaquim
Arena, Patrícia Infante da Câmara
e Sérgio Rodrigues. Ou sobre “As
Polifonias Literárias”, com Dejan
Tiago Stakonovic, Germano de
Almeida, José Manuel Fajardo,
Karla Suárez, Sérgio Rodrigues e
Zia Soares.
O festival, como é natural numa 1ª
edição, decorreu essencialmente em
circuito fechado, com os convidados
a representarem a grande maioria da
audiência. Contudo, com o objetivo
de alargar o público e penetrar mais
profundamente na sociedade, durante as manhãs decorriam workshops
de escrita e de teatro, com considerável adesão de população local de
várias faixas etárias.
E como quem dá uma pequena
volta ao mundo, o FLMS terminou,
com uma morabeza (palavra crioula para hospitalidade) que deixa
sodade. Há promessas de crescimento e aperfeiçoamento para
próxima edição, acatando-se ideias
construtivas como a criação de
uma feira do livro. Quanto ao resto,
se o universo é o mundo, há que
conhecer bem as suas esquinas. J
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Eça - Uma (completa) Biografia
Sai uma nova edição de Eça de Queiroz Uma Biografia, de A. Campos Matos, um dos
mais destacados e ativos queirosianos, com
uma larga obra sobre o genial romancista,
incluindo numerosos estudos no Dicionário
de que foi (é) organizador e coordenador.
Eça - Uma Biografia saiu em dezembro de
2009/janeiro de 2010, e foram-lhe atribuídos os prémios, para o género, da APE e da
Associação dos Críticos Literários. Em 2013
teve uma 2ª edição revista e ampliada, como
o autor assinala nas “notas preambulares”
reproduzidas nesta 3ª edição, agora vinda a
lume. De novo “revista e aumentada”, embora
de forma mais “restrita”, como nota em
breve abertura A. Campos Matos – arquiteto,
também autor de um livro sobre arquitetura
e dois livros sobre António Sérgio -, o prof.
brasileiro Paulo Franchetti escreveu tratar-se
da “mais completa e mais rica” biografia de
Eça. Salientando ainda nela o leitor encontrar
“não apenas a informação mais fidedigna sobre a vida do escritor, mas também reflexões

FICÇÃO

Índia suprema

Vinte anos depois
de se estrear
com O Deus das
Pequenas Coisas,
distinguido com
o Booker Prize
1997, Arundhati
Roy regressa
finalmente à ficção com um
romance em que põe a nu as
muitas feridas das mil e uma
realidades de um Índia dividida
por castas, religiões, regiões,
línguas e sexos. O fio condutor
do romance, que exige do leitor
dedicação quase exclusiva, tal
a vertigem de personagens e
histórias, é Anjum, uma hijra
(nome dado aos eunucos e
transexuais na Índia) nascida
com os dois sexos. Quando se
‘reforma’ da haveli "A Casa
dos Sonhos", onde entrara na
adolescência e recebia clientes
juntamente com outras hijras,
Anjum contrói um barraco
por cima de uma campa num
cemitério, e faz nascer a Casa
de Hóspedes Jannat, onde a
cada novo hóspede corresponde
mais uma campa e mais um
episódio dessa realidade
quase irreal do subcontinente
indiano. Por aqui passa
a interminável luta pela
independência de Caxemira,
ataques a peregrinos hindus
em Guzerate, pobres expulsos
de uma cidade onde chegou o
Walmart e a mendicidade foi
proibida, greves de fome de
ativistas gandhianos, bebés
abandonados nas ruas de Nova
Deli.

“25 temas específicos” (que, afinal, são 27), e
a 5ª parte é constituída por “Entrechos e recolhas críticas de romances, novelas, contos e
ensaios” – seguindo-se, a fechar, cronologia,
bibliografia consultada e índice onomástico.J

Eça de Queiroz

críticas de primeira ordem que, sem afastar do
escopo biográfico, permitem uma visão aprofundada do percurso ideológico do autor e da
repercussão da sua obra e da sua figura pública
entre os contemporâneos.” De notar que, por
exemplo, a 4ª parte da obra (110 pp.) é sobre

› Arundhati Roy

O MINISTÉRIO DA
FELICIDADE SUPREMA

Asa, 463 pp, 19,90 euros

POESIA

Luís Carlos
Patraquim
De Luís Carlos
Patraquim, um
dos mais (re)
conhecidos
poetas e cronistas
moçambicanos,
desde 1986
residente em
Portugal, um voluminho, O
deus restante, com 20 poemas.
Num ‘registo’, chamemoslhe assim, que logo os
primeiro quatro versos bem
exemplificam: “Em Junho,
na fronteira do Vístula/ a
coreografia dos bisontes alados
na alta sombra da erva/ apondo
dos Anjos a presença do Início
sobre o Bug tranquilo/ e o
cacimbo na boca rilhando o
Tempo”. Em nota dos editores,
no final, diz-se que “a sua
abordagem literária, uma
linguagem poética de fusão,
complexidade e profundidade”
leva alguns a consideraremno o “sucessor” de José
Craveirinha. Mas, no caso
destes poemas, crê-se difícil
situá-los na linha dos do autor
de Maria.

› Luís Carlos Patraquim

O DEUS RESTANTE

Ed. Cavalo do Mar, 56 pp.,

ENSAIO

George Steiner
vezes dois
George Steiner
é um ensaísta,
um autor,
absolutamente
referencial na
literatura do nosso
tempo. E, aos 88
anos, o professor
que ensinou em
várias grandes
universidedes e,
mais importante,
tem uma das mais
notáveis e vastas
obras ensaísticas e
críticas ‘globais’,
continua em plena forma e
atividade. Agora a editora de
Francisco Vale lança mais dois
livros que reúnem textos seus.
Um deles uma seleção de 28
textos entre os mais de 150 que
escreveu, entre 1967 e 1997, para
a famosa revista semanal que
aparece referida no título: George
Steiner em The New Yorker; o
outro, As Artes do Sentido, seis
ensaios publicados inicialmente
em vários ‘meios’. O último deles
é dedicado a Fernando Pessoa
- que como se sabe Steiner
muito admira - e constitui a
crítica que fez, exatamente em
The New Yorker, a A centenary
Pessoa, volume saído no final
da primeira metade da década
de 1990, em edição de Eugénio
Lisboa e L. C. Taylor. Entre os
outros ensaios destaque para
“Narciso e Eco”, “O Crepúsculo
das Humanidades” e “A longa
vida das metáforas - uma

› A. Campos Matos

EÇA DE QUEIROZ UMA BIOGRAFIA

Imprensa Nacional/Casa da Moeda,
452 pp., 30 euros

abordagem da Shoah”. O livro
tem introdução de Ricardo Gil
Soeiro e um curto posfácio de
Anabela Mendes. Por sua vez
George Steiner em The New Yorker
tem uma introdução de Robert
Boyers, prof. do Queens College e
da New York University, e editor
da revista norte-americana
Salgamundi.

› GEORGE STEINER EM THE
NEW YORKER

342 pp., 21,20 euros

› George Steiner

AS ARTES DO SENTIDO

152 pp., 16 euros - ambos Ed. Relógio d’Água

REVISTAS

CulturAçores

A Revista
de Cultura CulturAçores, editada pela Secretaria
Regional de Educação
e Cultura daquela
região autónoma, e
dirigida por Nuno
Ribeiro Lopes (152 pp., 12 euros)
é um exemplo de publicação bem
feita e graficamente bem apresentada, apta a cumprir os objetivos
que naturalmente são os seus.
Semestral, o nº 5, relativo a julho-dezembro de 2016 mas agora
distribuído, tem entre os temas
em destaque as “bibiotecas d(n)os
Açores”, a representação açoriana
na Feira do Livro de Porto Alegre
do ano passado, os distinguidos
com os prémios António Dacosta
e Daniel Sá, os museus Carlos
Machado e das Flores.
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Festival Vaudeville
Novo circo sai à rua

É a quarta edição do festival, criado pela companhia de
teatro Didascálias, agora com
o apoio dos três municípios,
que surgiu precisamente com o
intuito de “olhar com atenção e
mostrar as artes performativas
ligadas ao circo, ao teatro físico
e outras linguagens transdisciplinares para o espaço público”. “Na Didascálias fazemos
um teatro em que trabalhamos
muito o movimento, uma dramaturgia baseada na fisicalidade dos intérpretes, e quando
observávamos o panorama
nacional, verificávamos que as
programações dos teatros, os
festivais, eram sempre muito
centrados no teatro, na dança,
quase de uma forma estanque”,
adianta ao JL Bruno Martins
(BM), diretor do Vaudeville e
da Didascálias. “Sentimos que
não havia lugar para um teatro
mais indefinido, como o que
fazemos, que se cruza com muitas linguagens e até técnicas de
circo. Por isso, tivemos necessidade de abrir espaços para as
artes transdisciplinares e surgiu
a ideia do festival”.
A transdisciplinaridade ditaria, de resto, o próprio
nome, já que essa era a natureza
do Vaudeville, onde cabia toda a
espécie de manifestações artísticas.

Uma dezena de espetáculos, duas co-produções em estreia absoluta, envolvendo 70 artistas
portugueses e estrangeiros, em três cidades, Vila Nova de Famalicão, Braga e Guimarães, de 26
a 29: são as artes circenses e performativas que saem à rua, em mais uma edição, a quarta, do
Festival Vaudeville Rendez-vous. Um encontro que, segundo diz ao JL o diretor, Bruno Martins,
pretende “olhar” com atenção o circo contemporâneo, um território em que se misturam teatro,
dança, vídeo, música. Publicamos ainda uma pequena entrevista com o artista João Paulo dos
Santos, um virtuoso do mastro chinês, a viver e trabalhar em França, e um texto de Teresa Ricou,
que fundou e dirige o Chapitô, uma escola que tem formado gerações de novos artistas

a

Maria Leonor nunes

PEDRO FIGUEIREDO

BEN HOPPER

INOVAR E INVENTAR

MARA DE SARIO

A pista, a tenda armada em
algum baldio, as rulotes feitas à estrada em caravana, os
números arriscados, com arrojo
e audácia, o voo da trapezista, o
riso dos palhaços, o equilibrista
no arame, a função repetida
de terra em terra, a cumprir
o calendário festivo, sobretudo o Natal: O circo é tradição.
Porém, nos últimos tempos, é
verdadeiramente um universo em expansão: corda, bolas
e massas, monociclo, corda
bamba, roda cyr e roda alemã,
mastro chinês e straps são
aparelhos e objetos, dispositivos que desafiaram a perícia
e fidelidade, os limites dos
corpos, em prestações circenses
de assombro, gerações a fio.
Juntam-se contemporaneamente a outras formas e linguagens, como a dança, o teatro,
o vídeo e a música em criações
de espanto. São espetáculos em
que se misturam destreza, habilidade, magia e criatividade
que configuram o Novo Circo.
Uma arte com novos horizontes, mas sempre sem rede.
É o que se poderá ver, de
26 a 29, no Festival Internacional Vaudeville Rendezvous, em várias praças e ruas
de Vila Nova de Famalicão,
Braga e Guimarães. A abertura, a 26, às 22h, na Pr. D. Maria
II, em Famalicão, faz-se com
Face Nord, pela companhia francesa Un Loup, um ringue, em que
se testam os “limites do corpo
e da gravidade”. A 27, à mesma
hora, no Rossio da Sé, em Braga,

J

inTarsi, pela espanhola Eia, Ex-aequo, do Circus Katoen, com belgas e holandeses, um dos espetáculos premiados pela rede
Circusnext, e Enxada, pela Erva Daninha, uma das mais interessantes companhias portuguesas de Novo circo

estreia Demudar, o espetáculo
final dos alunos do primeiro ano
do Instituto Nacional de Artes do
Circo, recém-criado na Maia e
que no próximo ano letivo se irá
instalar em V.N. de Famalicão.
Dirigido por Hugo Oliveira, irá
mostrar trabalhos com uma
verdadeira panóplia de instrumentos. No encerramento, a 29,
no mesmo local e hora, uma das

mais importantes companhias de
circo espanholas, a Eia, apresenta inTarsi.
De permeio haverá mais estreias e espetáculos para ver, num
total de 21 representações, a que se
acrescentam oficinas e um debate
sobre os modelos de apoio à criação do circo contemporâneo, a 29,
no Centro Cultural Vila flor, com
participantes de vários países.

“

Para inovar nas
suas performances,
o circo tinha que
se abrir a novas
linguagens
Bruno Martins

Nos últimos 20 anos, a partir de
França, começou-se a romper
com a “ideia preconcebida” de
circo, segundo BM, uma dessas
linguagens transdisciplinares e
performativas que mais cresceu: “Foi beber a outras fontes e
produziu objetos artísticos muito
híbridos e inovadores. Porque
se percebeu que para inovar nas
suas performances, o circo tinha
que se abrir a novas linguagens.
E Construíram-se mesmo novos
aparelhos”.
Assim fizeram os dois acrobatas da companhia francesa Cie LaMigration, que apresentam Landscape(s) no Vaudeville, a
27. “Inventaram um aparelho que,
além de permitir um trabalho
acrobático, cria novas perspetivas
sobre a paisagem”, faz notar BM.
“O espetáculo irá circular pelas
três cidades, pelo que será sempre
diferente, porque essa máquina
evoca um olhar contemplativo
sobre a paisagem”.
Landscape(s) já teve vista
sobre muitas paisagens, como
outras criações, havendo já redes
de circulação muito “ativas”. O
movimento deste novo circo tem
crescido incessantemente e alargado tanto as contaminações que,
assevera por outro lado o diretor
do Vaudeville, muitos artistas se
questionam sobre se o que criam
continua a ser circo. “Isso é muito
interessante, porque dá a ideia de
como se está a construir algo com
uma perspetiva muito aberta”,
salienta. “Também o festival tem
essa abertura e escolhemos fazê-
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-lo no espaço público para potenciar estas artes para um público
mais alargado”.
Captar novos públicos é tanto
mais importante quanto no nosso
país não Tem sido desenvolvido um “trabalho contínuo” no
domínio do circo contemporâneo
e destas artes: “O festival traz
todos os anos muitas obras de
companhias e artistas estrangeiros, que permitem uma maior
reflexão. Um processo para que
poderá contribuir também a nova
escola no Norte do país, porque
haverá mais artistas a sair para
o mercado de trabalho. Tudo isso
foi motivador para nós enquan-

francesas, inglesas. Espero que
as coisas comecem a mudar e que
se criem condições para os que se
queiram fixar cá”.

ESTIMULAR A CRIAÇÃO

Nesse sentido, o Vaudeville
começa a apostar nesta edição
em co-produções, para criar uma
“relação forte” com os artistas portugueses e “estimular a
criação”, mas também a pensar na internacionalização das
suas obras. É o caso da co-produção com a associação italiana Sarabanda, dirigida pelo
encenador Boris Vecchio, que
foi convidado a trabalhar com

Face Nord, pela companhia francesa Un Loup, avre o Festival Vaudeville rendez-vous

to festival, até porque poderá
interessar outros programadores
e instituições culturais”.

CÍRCULO VICIOSO

O exíguo mercado de trabalho é,
de resto, um problema que enfrentam os artistas do Novo Circo
em Portugal. Daí que a maioria
acabe por ir trabalhar para o
estrangeiro.
Pioneira na afirmação do circo
e na formação foi o Chapitô, a
escola de circo fundada e dirigida, em Lisboa, por Teresa Ricou
(ver texto). “Grande parte dos
artistas que temos saíram de lá e
é muito importante”, diz BM. “Só
que para prosseguirem estudos a
nível superior tinham que sair do
país. E depois já não voltavam”. É
o caso de Pedro Consciência, que
acabou por ficar por Paris, tal
como João Paulo dos Santos, que
criou com o coreógrafo Rui Horta
Contigo, que apresenta este ano
no Vaudeville, a 28. (ver Breve
Encontro junto). Um espetáculo
que o diretor do festival considera “marcante para a História
do circo contemporâneo em
Portugal”. Bruno Martins sublinha, de resto, que há um verdadeiro “círculo vicioso”: “Existe
pouco espaço de programação
de circo contemporâneo, por
outro lado há poucas obras, o que
não justifica uma programação
regular. Por isso, há uma série de
artistas portugueses de grande
nível integrados em companhias

três jovens, Alexandre Duarte,
Fábio Constantino e Ricardo
Costa, numa residência artística na antiga Fábrica Asa, em
Guimarães. Sentido, resultado
desse trabalho, estreia a 28, às
22h, no Largo Condessa do Juncal,
naquela cidade. Será posteriormente apresentado em Turim
e Génova, Itália. “Um festival
como o nosso tem que encontrar
mecanismos que suportem novas
criações, ser uma pequena peça
de um motor que impulsione a
construção de um reportório
para o circo contemporâneo em
Portugal”, sublinha BM. “E trazer
novas perspetivas, olhares frescos
e interessantes para que o próprio
público possa construir um olhar
e uma memória rica de projetos
inovadores. Para que se desperte
cada vez mais para esta linguagem”.
Ao abrigo de uma colaboração com a rede internacional CircusNext serão apresentados espetáculos premiados
por esta plataforma. Além de
João Paulo dos Santos, o único português distinguido, será
possível ver, por exemplo, Exaequo, dos belgas e holandeses
do Circus Katoen, a 27. No mesmo
dia, da junção de alemães e
espanhóis,Piti Peta Hofen Show,
pela companhia da LPM; e de
França virá Perpetuum Mobile,
dos Cie Fred Teppe. Todos os
espetáculos do festival são de
entrada livre.J
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João Paulo dos Santos
Acrobacia reinventada
É dos que deram um salto
mortal sobre o destino. Cresceu
num bairro da periferia de Lisboa
e era um dos chamados alunos
problemáticos. Já tinha alguns
feitos acrobáticos entre as suas
proezas, mas nem sonhava com
o circo.
O seu sonho de adolescente
era ser ator de cinema. E foi com
esse propósito que procurou o
Chapitô, sem saber que seria
uma reviravolta na sua vida.
Uma “revelação”, como adianta
ao JL. Com uma bolsa, iria depois
para Paris, onde prosseguiu a sua
formação, concluindo o curso
da Escola Superior de Circo. E se
não fez carreira na sétima arte,
não deixa de estar na ribalta
artística. João Paulo dos Santos,
38 anos, é um virtuoso do mastro
chinês, que cruza com outras
artes, numa permanente “reinvenção”.
Vive em França há uma década, onde fundou, em 2004, com
o músico Guillaume Dutrieux, a
sua companhia, a que chamou
O Último Momento. Um passo
que lhe permitiu desenvolver a
sua arte, num projeto singular,
que tem sido reconhecido em
vários países. Com o coreógrafo Rui Horta criou Contigo,
um espetáculo já apresentado
na Europa, Ásia e América, e
que o artista traz ao Vaudeville
Rendez-vous, com sessões a 28,
em Guimarães, e a 29, em Vila
Nova de Famalicão.
Jornal de Letras: Quando soube
que queria ser artista de circo?
João Paulo dos Santos: Já começa
a ser uma história remota, pois já
lá vão alguns anos… Na realidade
este dom sempre esteve presente em mim, e de vez enquanto
aparecia.
Em brincadeiras?
Lembro-me que quando tinha
uns oito anos, punha-me a
correr pelo escorrega da escola
abaixo e fazia um salto mortal
por cima dos meus colegas, que
estavam deitados no final do
escorrega. Nessa altura ainda não
tinha percebido que era esse o
meu dom, mas o meu corpo já o
sabia.
O que então queria ser?
Aos 15 anos queria ser ator de
cinema. Para me formar inscrevi-me no Chapitô, mas na altura
nem sabia que era uma escola de
circo. Pensava que era de teatro.
Mas na primeira semana de
aulas, foi como uma revelação,
como se de repente o meu corpo
tivesse finalmente encontra-

Como surgiu Contigo?
Foi uma criação que surgiu através de um convite, feito em 2006,
pelo Festival d’Avignon e pela
Sociedade dos Direitos de Autores
francesa, para participar no Sujet
à Vif , que tem como conceito ser
o intérprete a escolher o coreógrafo com quem deseja trabalhar.

João Paulo dos Santos Um dos mais
destacados artistas portugueses de
novo circo, irá apresentar Contigo,
no Festival Vaudeville

do o seu meio de expressão. A
partir desse momento comecei a
crescer, em todos os sentidos, e
as coisas foram acontecendo de
forma quase natural.
E o que lhe interessa no circo
enquanto criação?
No início, não tinha noção que
o circo era criação. Para mim, a
sua aprendizagem servia como
uma ferramenta de construção
da minha própria personalidade.
Para aprender a ter confiança em
mim e perceber os meus limites.
Também a ser paciente, a ouvir
e a sentir. Levou tempo, muito
tempo, pois eu vinha de longe… A
noção de criação chegaria muito
mais tarde, quando entrei para
a Escola Superior de Circo em
França. Aí outro mundo abriu-se
para mim, e criar acabou por ser
uma necessidade vital.
O que procura essencialmente no
seu trabalho?
É justamente a “procura/pesquisa”que me interessa, a forma
como um artista circense, ou
outro, consegue reinventar o
seu próprio trabalho ao longo
do seu percurso artístico. No
meu caso, o mastro chinês
requer uma forma física extrema e pode ser apresentado
como um simples concentrado
de proezas técnicas, como um
número tradicional de circo. Ou
então diluído na criação. E é aí
que reside a “procura/pesquisa
“que tanto me interessa, e que
me permite reinventar. Como se
o mastro fosse um ingrediente
concentrado que em cada novo
projeto eu pudesse diluir, com
novos ingredientes, a dança, o
teatro, o vídeo, ou a musica. Ou
todos juntos. As possibilidades
são infinitas, mas há que conseguir extrair o que vale a pena
ser visto. E isso é outra história.

Por que escolheu Rui Horta?
Tinha-o conhecido no ano anterior, convidei-o e ele aceitou o
desafio. E Contigo já foi apresentado em todos os continentes e
está em tournée há 11 anos.
Está a preparar outro espetáculo
ou projeto?
Sim. Vai ser uma colaboração com uma companhia de
novo circo Portuguesa, a Erva
Daninha, do Porto. Parte da
minha vontade de me reconectar
mais com Portugal e com os artistas Portugueses. Nesse sentido, este ano, também estreei em
Guimarães um novo espetáculo
intitulado Mundo Interior, com o
encenador João Garcia Miguel.
Que dificuldades encontra um
artista que se dedique ao circo
contemporâneo em Portugal?
Penso que a principal dificuldade
é a autonomia financeira, para
poder viver decentemente e poder
criar, sem ter que pensar como
vai pagar as contas. Depois, há o
problema de falta de locais para
criar e de festivais ou espaços para
apresentar os seus espetáculos. Na
realidade, o que falta em Portugal
é uma política de restruturação
do meio artístico, de forma a criar
um mecanismo que permita a articulação dos vários elementos ou
setores ligados as artes circenses.
Desenvolveu a sua carreira
praticamente no estrangeiro.
Tem sido um desafio difícil?
Sim, fui para França com apenas
20 anos para me formar na Escola
Superior de Circo, criei a minha
companhia, O Último Momento,
em 2004, ano em que fiz o meu
primeiro espetáculo, Peut-Être.
Tem sido um desafio, sem dúvida,
pois o meio artístico em França é
muito maior e torna-se também
mais difícil desenvolver os projetos artísticos com o mesmo nível
de exigência. Mas acabo sempre
por conseguir avançar.
E tem sido compensador?
Compensador é de certeza, até
porque a experiência que tenho
vindo a adquirir ao longo destes
anos vai-me servir para desenvolver outros projetos, nomeadamente em Portugal.J
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Uma arte ancestral
Teresa ricou
O Circo pode entender-se como a
matriz mais ancestral e abrangente
do mundo dos Espetáculos. Tem-se
afirmado através dos tempos como
espetáculo popular e mundano, de
domínio do corpo, entre acrobacias,
aéreos, malabares e proezas, de magias
e encantamentos, de excentricidades,
de representação e humor, música, luz,
fantasia...
Pela grande variedade e diversidade de números apresentados, este
espetáculo de sortilégios, cores, sons,
formas, elegância, comunicação e rigor,
tem uma função lúdica e imaginária,
interagindo diretamente com o público,
provocando nele grande envolvimento
e participação, o que se expressa através
de comportamentos de adesão e tensão
até aos limites da própria participação.
O Circo é feito de mil e uma especialidades. Ele vai-se desenvolvendo
ao longo dos anos – acompanhando os
mais diversos movimentos/tendências
artísticas da arte do espetáculo, em
diálogo com todas as artes: do cinema,
às artes plásticas, teatro, ópera, música,

etc. Nesta era tecnológica a urgência é
que elas sirvam o espetáculo, sem substituir a mente – o pensamento crítico – e
o corpo nos seus expoentes máximos.
A característica ambulante e
itinerante do Circo – o percurso, a
viagem, a sua efemeridade, a aventura,
o nomadismo, a logística desmontável
– concede a este tipo de espetáculo de
expressão cultural, uma função significante e utópica, mas também de crónica
e crítica, retratando mesmo acontecimentos históricos e míticos, sejam eles
atuais ou de um passado próximo ou
longínquo, real ou ficcionado.
Hoje, em pleno século XXI, o circo
é uma resposta, não só no mundo do
trabalho (em coletivo ou a solo) como
presta um serviço fundamental na
sociedade - o Circo influencia os ambientes dos locais por onde passa, tendo
uma função social, cultural, formativa e
recreativa.
Se explorarmos o Circo através das
suas múltiplas e diversificadas experiências, dos seus padrões e valores, das
suas estéticas, dos seus espaços, das suas
possibilidades de movimento e relacionamento, das suas figuras e personagens
carismáticas, nomeadamente a cativan-

te figura do Palhaço – estaremos aptos a
dinamizar, reviver e descobrir potencialidades individuais e coletivas, hábitos e
costumes eventualmente adormecidos
ou esquecidos, atingindo tanto a população infantil e jovem como os adultos e
as pessoas da terceira idade.
A arte do circo é tão diversificada que
é impossível defini-la com uma única
frase. O circo esteve connosco desde
a antiguidade com séculos de história
bem documentada e na era moderna
também – dos Egípcios à antiga Roma,
pela Europa (na Europa as raízes circenses são de origem familiar, não esquecendo os trovadores e os saltimbancos),
na China e nos países de Leste (por uma
questão de orientação política, as artes,
a cultura e a educação estiveram sempre
na linha da frente, por isso nessas
latitudes o desenvolvimento das artes do
circo primaram pela excelência).
O Circo é uma opção de vida com
diferentes estilos, uma divisão única
das artes cénicas que é capaz de intervir com todas as gerações ao mesmo
tempo. Nos últimos dois séculos, o
circo passou por um desenvolvimento
sem precedentes. Enquanto os circos
tradicionais permaneceram presentes,

Teresa Ricou Tété mulher-palhaço, a
primeira na Europa, que fundou e dirige
a escola Chapitô, uma das grandes
dinamizadoras do circo no país

TEATRO

Helena Simões

Karl Valentin Kabarett, espetáculo
da Companhia do Teatro do Eléctrico,
estreou no Festival de Almada no
simpático Palco Grande da Escola D.
Antónia da Costa, espaço aglutinador
dos públicos desta grande festa anual
que vai já na sua 34ª edição e que
continua a granjear o interesse do
público e da crítica, pela programação
tanto externa como interna, neste
caso privilegiando os novíssimos
do teatro português. A homenagem
a uma personalidade reconhecida
artisticamente – este ano justamente
atribuído ao renomado artista plástico,
cenógrafo e figurinista António Lagarto
– as conferências, os concertos na
esplanada e o teatro de rua completam
e contribuem para um encontro único,
que congrega saberes, experiência,
esforços, boas-vontades e o carinho
de um público fiel. Estão, assim,
de parabéns, o seu diretor Rodrigo
Francisco e os seus colaboradores que
todos os anos de 4 a 18 de julho nos
proporcionam este festim.
Vem a propósito nomear Ricardo
Neves-Neves, diretor do Teatro do
Eléctrico e encenador do espetáculo
que refere o “estado de felicidade”
que viveu durante a experiência do

ALÍPIO PADILHA

Cabaré com Karl Valentin

Karl Valentin Kabarett De Karl Valentin pelo Teatro do Eléctrico com encenação de
Ricardo Neves-Neves, no Teatro da Trindade

seu primeiro Festival de Almada, para
além do mergulho nos universos teatrais propostos. Ao estrear a sua última
produção aqui, escolheu os sketches
de Karl Valentin (1882-1948), autor,
ator, cómico, realizador e produtor de
filmes; Bertolt Brecht, seu admirador e amigo, comparava-o a Charlie
Chaplin. A sua originalidade surge
naturalmente do seu génio linguístico

e performativo e relacionada com a
particularidade de ter desenvolvido a
sua carreira na Baviera, escrevendo e
representando os seus textos nas cervejarias e cabarés de Munique, com
Liesl Karlstadt, sua parceira de palco,
num contexto sociopolítico degradado
da República de Weimar, o que lhe
suscitava uma crítica de ironia seca
e sarcástica e de comicidade muito

específica. Esquecido depois da sua
morte, viria a ser recuperado nos anos
70 do século passado, graças às traduções francesas de Jean-Jourdheuil
e Jean-Louis Besson para as Éditions
Théâtrales. Em Portugal, foi estreado
em março de 1979, no Teatro da Cornucópia, com encenação esplêndida
de Jorge Silva Melo. Está traduzido em
português nos Livrinhos de Teatro das
Edições Cotovia/Artistas Unidos.
É natural que o encenador Ricardo
Neves-Neves se tenha sentido atraído
por estas pequenas peças e textos de
teatro de anarquia linguística e estrutura disruptiva/dadaísta, por uma
musicalidade própria dos diálogos
e poéticas afins. Para a componente
musical o encenador usa a fórmula
cabaré também a acentuar falsamente
a vertente de entretenimento, por
vezes fingindo que se trata de revista,
mas de facto convocando onze atores
que são também cantores e mais
onze músicos – uma orquestra de dez
elementos e um cantor lírico –, mas
que constituem um corpo performativo muito coerente e consistente.
Os atores desenvolvem uma postura
de clown que permite representar as
personagens em tom musical e cantarem em coro e em alemão as canções
do repertório popular germânico do
fim do século XIX e início do XX. Por
sua vez, a orquestra, a Karl Valentin
Orchester, também participa de
todos os atos cometidos pelos atores,
pontuando musicalmente as ações
desenvolvidas pelas personagens.
Comédia e cómico ligam-se assim
por intermédio das canções e das
“histórias” de Karl Valentin.
Num dispositivo cénico muito
simples dividido entre a orquestra e

J

uma nova onda de artistas de circo,
produções de circo de nova geração,
circos de nostalgia, artistas de rua,
shows acrobáticos temáticos e circos
contemporâneos tornaram-se cada vez
mais populares. Também as escolas de circo profissionais e as escolas
de circo de tempo livre se tornaram
parte integrante das artes circenses,
proporcionando um instrumento vital
para uma maior coesão social, criação
de emprego, solidariedade e cooperação
intercultural.
O Chapitô, a primeira e até há pouco
a única escola de circo em Portugal, é
muito mais do que uma Escola: é um
projeto social, cultural e educativo
comprometido com os princípios da
equidade, justiça e inclusão social – os
jovens que entram na nossa Escola são
formados neste amplexo de valores e de
práticas e por isso são artistas de circo
que conjugam uma elevada qualidade
artística e técnica com uma acordada e
ativa consciência cívica.
O Chapitô é sócio fundador e integra
a FEDEC – Federação Europeia das
Escolas de Circo – e a FIC – Federação
Ibero-Americana de Circo - são dezenas
de Escolas 1, plurais no que respeita
aos públicos-alvo que acolhem e nas
metodologias prosseguidas, mas comuns
na crença de que as Artes, e sobretudo
as Artes Circenses, são um instrumento
que promove a educação cívica, a cooperação, a transnacionalidade, a tolerância
e a paz.J
espaço de representação, os atores
e músicos divertem-se muitíssimo
e nós com eles neste cabaré que
ao satirizar as situações políticas
e sociais da época da República de
Weimar – o disfuncionamento social,
a corrupção, a incapacidade dos
governos – estranhamente desenvolve equiparações atuais que ecoam
no espectador. Os sketches com os
Bombeiros/Presidente da Câmara ou
o do Encadernador Wanninger vêm
justificar a expressão do “sorriso
amarelo” que provocam quando a
situação é tão crónica e irremediável que nada mais há a fazer senão
rir dela. Paródia séria, portanto, o
que não seria de admirar com Karl
Valentin e que o Teatro do Elétrico
tão bem solucionou.
O espetáculo está em cena no
Teatro da Trindade até domingo. J

› KARL VALENTIN KABARETT
Textos Karl Valentin, Tradutores Almeida Faria, Jorge
Silva Melo, Luíza Neto Jorge, Maria Adélia Silva Melo,
Encenação: Ricardo Neves-Neves, Direção Musical:
Rita Nunes, Apoio Vocal: João Henriques, Orquestra:
Karl Valentin Orchester Francisco Andrade (Saxofone
Tenor), Ivo Rodrigues (Trompete), José Almeida
(Baixista), José Massarrão (Saxofone Alto), Marcos
Lázaro (Violino), Rita Nunes (Saxofone alto e
Barítono), Rui Pereira (Bateria), Simon Wadsworth
(Piano), Tomás Pimentel (Trompete), Xavier
Ribeiro (Trombone), Cantor Tiago Amado Gomes,
Sonoplastia Sérgio Delgado, Figurinos Rafaela
Mapril, Luz Elduplo, Fotografias Alípio Padilha, Vídeo
Promocional: Eduardo Breda, Designer: Ricardo
Tércio. Com Elsa Galvão, Fernando Gomes, Joana
Campelo, José Leite, Márcia Cardoso, Rafael Gomes,
Rita Cruz, Sílvia Figueiredo, Tadeu Faustino, Tânia
Alves e Vítor Oliveira, Produção e Comunicação:
Mafalda Simões. Coprodução Teatro da Trindade,
Festival de Almada e Teatro do Eléctrico.
Teatro da Trindade, quinta a sábado às 21h30 e
domingo às 16h30 - Até 23 de julho
Quarteira, Praça do Mar, 29 de julho
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CENTRO
CULTURAL
DE CASCAIS
15 DE JULHO A
10 DE SETEMBRO ‘17

Noronha
da
Costa
modos
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do olhar

VERSÕES DO LOGÓTIPO COM ASSINATURA DE MARCA CAMARÁRIA

Apoio:

Organização:

Centro Cultural de Cascais de terça a domingo das 10 às 18 horas
Av. Rei Humberto II de Itália, 16 - 2750-800 Cascais - Tel. 214 815 660 - E-mail: geral@fdl.pt - www.fundacaodomluis.pt
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Mergulho
a preto e branco

In Between é
o segundo álbum do pianista
André Barros.
No entanto,
apesar de ter
poucos discos
como líder, o
músico tem já um longo currículo
na composição de bandas sonoras. E essa experiência extravasa
claramente para outros projetos: apesar de este disco não ser
feito para nenhum filme, remete
claramente para o imaginário
das bandas sonoras, tal é a força
da componente cinematográfica.
Simplicidade alia-se a ambição
neste registo que esbanja capacidade criativa. Por vezes, o
mergulho neste universo sombrio
podia ser mais profundo, sendo
menos descritivo e feito com mais
sentimento. Há, no entanto,uma
atmosfera outonal bem conseguida, sendo que a melancolia
é a emoção-chave do disco. Um
bom exemplo do sentimento geral
é Tallinn, um tema angustiante.
Algumas músicas estão envolvidas por um quarteto de cordas,
alguns dos melhores momentos do
álbum. Noutras faixas participa a
cantora Myrra Ros, também como
co-autora. Juntos, André e Myrra
desenham paisagens a preto e
branco, com exotismo e mistério.
No final, como se ainda faltasse
qualquer coisa, Retorno, a última
música, remete para Bach, num
solo de violino tocado por Otto
Pereira. Em In Between André
Barros é ao mesmo tempo sofisticado e despojado; requintado mas
direto.

› André Barros
IN BETWEEN

Uguru 2016, 48’
ANDRÉ PINTO

POP

Branko

Como uma árvore já madura
que tomba e faz
brotar das suas
sementes uns
quantos frondosos arbustos, o
fim dos Buraka
Som Sistema, a mais influente banda portuguesa da última década,
tem dado muitos e variados frutos.
Branko, uma das almas do projeto,
que, juntamente com Kalaf, fundou
a editora Enchufada, tem prosseguido uma notável carreira de produtor e DJ, com sets um pouco por
todo o mundo. Dessa experiência
sai agora, com toda a naturalidade,
este Branko Presents: Enchufada na
Zona. É uma inteligente recriação
a partir da prata da casa, ou seja,
de músicos filiados na sua editora,
catálogo que Branko conhece como

DISCOS
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CLÁSSICA

Uma história de paixão
O compositor húngaro Gyorgy Kurtág é o
sobrevivente da geração que definiu a música
no pós-guerra. Contemporâneo de Pierre
Boulez, Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti
ou Luigi Nono, fez um caminho próprio, uma
obra meticulosa, trabalhada com atenção ao
pormenor. E é preciso ter esse elemento em
conta – esse e o nome do maestro Reinbert de
Leeuw – para se perceber como este triplo CD
é uma história de paixão, uma história de três
anos de trabalho, um projeto que mobilizou
músicos, compositor, editores, com um único
objetivo: congregar, numa só edição, toda a
obra de câmara, instrumental e vocal/coral,
do compositor húngaro György Kurtág.
O resultado é uma perspetiva única sobre
seis décadas de criação. Aqui se encontram,
por ordem cronológica, onze obras de Kurtag, uma boa parcela de toda a sua produção.
Aqui estão “Quatro Caprichos”, op.9 (19591970/ versão 1993), “Quatro canções sobre
poemas de János Pilinszky”, op. 11 (1975),
“Grabstein für Stephan”/”Epitáfio para
Stephan”, op. 15c (1978-79/ 1989), “Messages
of the late Miss R. Troussova”, op. 17 (197680), “… quasi una fantasia…” Op. 27 – N.º1
(1987-88), e o Opus 27 – N.º2, Duplo Concerto
(1989-90), “Samuel Beckett: What is the
Word”, op. 30b (1991), “Songs of Despair and
Sorrow”, op.18 (1980-1994), sobre poemas de
Mikhail Lermontov, Aleksandr Blok, Sergei
Esenin, Osip Mandelstam, Anna Akhmatova e Marina Tsvetayeva, assim como o ciclo
de quatro canções, sobre poemas de Anna
Akhmatova, op. 41 (1997-2008) (dedicadas

ninguém. Uma escolha óbvia até
porque a editora corresponde à
grande maioria do reportório que
leva para os seus sets. O mérito
de Branko é descobrir entre estas
linguagens próximas um traço
contínuo que sirva de alicerce
para a construção de uma viagem,
que não é feita apenas de kuduro,
mas de um conceito mais vago de
miscigenação. Intensamente eletrónico e assumidamente étnico,
sem escusas nem preguiças. E,
sem despudor, buscando um certo
estado etéreo, conseguido por um
desenho eletrónico fluído. Branko
mostra-se o herdeiro da dupla austríaca Krüder & Dorfmeister, ou do
produtor sérvio Suva, só que a sua
matéria prima é outra. A inspiração, em vez de estar entre o Rio
de Janeiro e São Paulo, encontra-se em Lisboa: uma Lisboa urbana
e suburbana, remisturada, que
entretanto nasceu.

› Branko

BRANKO PRESENTS:
ENCHUFADA NA ZONA

Enchufada

Orações

Chico Buarque queixava-se do
sucesso absurdo da sua primeira grande canção, A Banda, que
durante anos ofuscou todas as

ponível um conjunto importantíssimo da obra
do compositor, demonstrando abertamente
o seu lugar a par dos seus contemporâneos –
Pierre Boulez, Luigi Nono, Bruno Maderna,
Gyorgy Ligeti, Mauricio Kagel, Karlheinz
Stockhausen ou John Cage.
Kurtág nasceu em fevereiro de 1926,
a Natalia Zagorinskaya, que as interpreta)
em Lugos, atual cidade romena. Detém a
e “Balada Colinda”, op. 46 (2010), e “Breves
cidadania húngara desde o final da II Guerra
mensagens”, op.47 (2011).
Mundial, que combina com a francesa, nos
Na entrevista que acompanha o CD, o
últimos 15 anos. Formado na Academia de
maestro holandês Reinbert de Leeuw fala
Música de Budapeste teve, entre os seus mesdo modo como a obra de Kurtag impôs uma
aprendizagem, “peça a peça”, ao longo dos
tres, Pal Kadosa, Leo Weiner, Sandor Veress e
anos, e do modo como consultou repetidaFerenc Farkas.
O “booklet” desta edição, com as suas 92
mente o compositor. Os textos de apoio à
páginas, congrega os textos de apresentação e
audição, testemunham igualmente a satisanálise, aqui assinados por Wolfgang Sandfação de Kurtag, com o resultado. “Houve
momentos em que me senti arrebatado”,
ner e Paul Griffiths, imagens de manuscritos
pelas interpretações obtidas, disse o compoe, além da entrevista a Reinbert de Leeuw,
há um curto e significativo depoimento de
sitor, conhecido pelo seu nível de exigência.
Gyorgy Kurtag, que demonstra a construNoutras, porém, “fomos críticos”, afirmou,
referindo-se ao trabalho conjunto com sua
ção da própria obra, feita com o maestro, ao
mulher, Marta Kurtag. “Mas o facto de Reinlongo destes três anos: “Havia peças, como
‘Mensagens breves’, sobre as quais mantibert ouvir sempre o que tínhamos a dizer” e
regressar ao estúdio de gravação, faz desta
nha dúvidas, desde o momento em que as
edição algo verdadeiramente
compus. Mas, graças a Reinbert,
“autêntico”.
soam agora como outrora pensei
Kurtag tem uma presença forque o pudessem fazer”.
De Leeuw é um guia preciote no catálogo ECM New Series:
a obra para viola de arco, por
so na obra de Kurtag. E, pela
Kim Kashkashian, a obra para
sua mão, é possível ir longe
conjuntos de cordas, pelo Keller
nesse trabalho. Mas todos os
Quartet, os “Kafka Fragmente”,
intérpretes ajudam. E muito,
pela soprano Juliane Banse e o
em particular a soprano Natalia
violinista András Keller, ou os
Zagorinskaya, a meio-soprano
belíssimos “jogos”, para piano
Gerrie de Vries, a pianista Tamaa quatro mãos, “Játékok”, que
ra Stefanovich, o violoncelista
passam pela raiz de Johann Se› Complete Works for Jean-Guihen Queyras, o Coro da
Ensemble and Choir
Rádio Neerlandesa e os ensembastian Bach, interpretados pelo
GYORGY KURTAG
compositor com Marta Kurtag.
bles Asko e Schoenberg.J MARIA
Com a nova gravação, fica disAUGUSTA GONÇALVES
3CD ECM New Series.

outras, como
se nada mais
interessasse ao
público. O que
dizer quando
essa canção hit
é algo tão minimal e repetitivo
quanto a ultra-viral Oração, dos
brasileiros A Banda Mais Bonita
da Cidade. A canção foi gravada
em vídeo em 2011, e tarda a que a
banda (provavelmente fartíssima
de a repetir) se consiga 'livrar'
dela. É que, pese-se mais ainda,
que a sua hipnótica estrutura é
tão repetitiva que, na prática, por
cada vez que a interpretam é como
se o fizessem cinco ou seis vezes.
Assim, é inevitável percorrer este
De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo
sem estar constantemente à espera
do momento em que eles começam a cantar "Meu amor, eu fiz
esta oração..." Ou, pelo menos, de
descortinar entre as canções do
álbum êxito que se lhe equipare.
Talvez para se libertar desse peso,
para este disco socorreram-se
essencialmente de compositores
externos. Ainda assim há coisas
que fazem lembrar Oração. O
terceiro tema, Souvenir, de Ian
Ramil, tem qualquer coisa próxima
(assim, como o seguinte A Pé).
Pena esta enorme sombra, porque
a banda de Curitiba é composta

por bons músicos, com a vantagem
do cruzamento ou alternância de
vozes feminina e masculina. Sem
querer procurar nova Oração, encontram-se algumas boas canções.
A melhor é, sem dúvida, Trovoa,
numa informalidade intimista,
uma versão da canção de Maurício
Pereira.

› A Banda Mais Bonita da Cidade

DE CIMA DO MUNDO EU VI O
TEMPO

Tratore

Haggard
revisitado

Quando uma
lenda homenageia outra lenda, constrói-se um álbum
legitimamente
lendário. O
ícone maior
do novo country Bonnie Prince
Billy, de verdadeiro nome Will
Oldham, lança um duplo álbum
dedicado a Merle Haggard, uma
das mais carismáticas figuras
do country, falecida aos 79 anos,
em abril do ano passado. Deixou
uma vastíssima coleção de álbuns
e canções e uma vida repleta de

aventuras. Não é por acaso que o
seu estilo ficou conhecido por outlaw country - foi um desalinhado, mesmo em relação ao próprio
género musical. Oldham percorre
o seu reportório: não apenas as
canções que ele próprio escreveu,
como aquelas que outros escreveram mas de que ele se apropriou
devidamente. Apesar da referência e reverência parecerem
óbvias, há diferenças claras entre
Oldham e Haggard. Haggard era
invariavelmente mais visceral,
na busca de um certo espírito
selvagem. Oldham é sempre mais
polido, genuíno mas delicado,
com grande cuidado nos arranjos
e nos encontro de vozes. Em certa
medida, a transposição da música
de Haggard para o seu reportório,
revitaliza-o, e expande-a para
um novo universo, onde o country deixa de ser uma toada pura e
bruta para ser algo musicalmente
bastante mais apurado. Assim,
este Best Troubador junta o melhor
de dois mundos: canções simples
e ferozes, que são matéria prima
de excelência para fabulosas leituras. Um grande encontro.

› Bonnie Prince Billy

BEST TROUBADOR

Domino
MANUEL HALPERN
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Não basta dizer: ‘morte à morte’
Nos 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal, pioneiro nessa medida humanista, o seu significado, o que representou
e representa, a questão da pena capital vista à luz de hoje, quando ainda existe em vários países e em outros há quem a
queira ver reintroduzida, aqui analisados e perspetivados por um reputado jurista e penalista, atual Provedor de Justiça, prof.
catedrático da Faculdade de Direito da Un. de Coimbra - e também poeta, com o nome literário Francisco d'Eulália

n

José de Faria Costa

Neste ano comemoram-se os 150 anos
daquele que foi um dos momentos mais
significativos e emblemáticos da história moderna do nosso direito: a abolição
da pena capital. Na prática, a pena de
morte já não era executada, entre nós,
desde 1846, tendo sido constitucionalmente eliminada para os crimes
políticos em 1852. Mas é apenas com
a lei de 1 de julho de 1867 que aquela
atroz modalidade de castigo viria a ser
suprimida do ordenamento jurídico
pátrio, assumindo Portugal, deste jeito,
um lugar de destaque na vanguarda
europeia do direito penitenciário (sendo
certo que a Constituição de 1911, após a
revisão de 1916, previa a possibilidade
de aplicação da pena capital aos crimes
militares cometidos no teatro de guerra
com país estrangeiro, exceção que voltaria a aparecer na Constituição de 1933
e que só seria afastada pela Constituição
de 1976).
Não é preciso ou até seria redundante dizer que a abolição da pena de morte
representou e continua a representar
um avanço civilizacional inestimável
da nossa cultura jurídica. E afirmar
isto não é cair em arrebatado e infértil
sentimentalismo ou em inapropriado
e inconsequente otimismo, atitudes
de espírito, aliás, que devem estar
totalmente afastadas, porque viciadas e
obnubilantes, quando refletimos sobre
um tema desta grandeza. Bem ao contrário. Afinal, aquela rutura veio cobrir
a imagem de um Direito Penal que
alguns, em que me incluo sem titubear,
insistem em ver ainda ligado, indelevelmente, aos quadros do programa de
humanização engendrado e levado a
cabo sob os auspícios da Ilustração. Das
várias Ilustrações.
Como em tantas outras encruzilhadas do nosso modo-de-ser comunitário, principalmente ali onde nos
deparamos com questões de vida e de
morte, também nas coisas do Direito
Penal é preciso contar com algum sentido de humildade histórica. Ao longo dos
tempos, e desde as suas mais primevas
formas de organização, as diversas
comunidades de homens e mulheres
nunca conseguiram prescindir da
pena criminal como último recurso de

José Faria e Costa "Refletir sobre a pena
de morte significa refletir sobre o mal
irreversível"

“
A pena de morte, em pintura de Pisanello

conservação dos laços que enlaçam as
condições mínimas necessárias para
uma livre e segura convivência. Sendo
certo que durante um considerável período daquele arco cronológico muitos
povos encontraram na pena capital uma
medida apropriada para a proteção dos
interesses do indivíduo e do Estado,
principalmente no crime de homicídio
(assassinato) e nos crimes sexuais (violação, adultério, homossexualismo),
bem como nos delitos de corrupção
político-militar (espionagem e traição).
Relativamente ao delito de homicídio, a inflição da pena de morte
pôde encontrar amparo teórico, a dada
altura, no registo formal e linear do
"olho por olho, dente por dente", uma
máxima hoje a vários títulos insustentável, ao menos no horizonte cultural
europeu. Por outro lado, não seria intelectualmente honesto ignorar que, em
termos de desenvolvimento dos povos
e das estruturas de racionalização do
exercício do jus puniendi, a Lei de Talião,
na sua formulação pura e dura ("quem
matou, morra por isso!"), não pode
deixar de ser vista como um inegável
avanço civilizacional. Porque o jus talionis, a despeito da sua brutal crueza, as-

sumia já uma certa ideia de proporção,
em tudo contrária à desmesura, à desmedida da vingança, à “hybris”, de que
o canto XXII da Odisseia de Homero é
um dos exemplos mais ilustrativos, não
obstante toda a beleza literária. Se não
fosse esse exórdio de proporcionalidade,
a lógica de responsabilização coletiva ou
a compreensão de deixar à solta todos
os demónios, toda a insolência, todo o
ultraje, toda a humilhação quando se
quer punir, até então pertença do mais
fundo viver daquelas comunidades,
simplesmente levaria a espécie humana
ao seu desaparecimento.
Tudo isso para mostrar que a reflexão sobre a pena de morte não pode
sair desesperadamente à procura de
uma qualquer verdade eterna ensimesmadamente preocupada em
postular a sua validade para todos os
mundos possíveis; o que importa saber,
pragmaticamente, aqui e agora, é se
a sanção capital terá algum espaço no
nosso mundo de hoje, por sobre tudo ali
onde já se defende, em alto e bom som,
para quem quiser ouvir, que a pena de
morte deve retornar, expiada dos seus
originais pecados e santificada pela sua
finalidade, como promissor instru-

Os 150 anos da abolição
da pena de morte
em Portugal devem
ser relembrados e
festejados, com orgulho
do nosso passado e com
esperança quanto ao
nosso futuro temos uma
excelente oportunidade
para renovar o
comprometimento de
defender o inspirador
legado humanista e
liberal da mensagem
que Portugal naquela
altura levou a todos os
cantos do mundo
mento de combate às mais variadas
formas de terrorismo. Um canto de
sereia alimentado não só pelo discurso
consequencialista do custo-benefício — do ponto de vista da prevenção
da criminalidade, o extermínio de
um delinquente condenado tem mais
vantagens do que desvantagens — mas
também pela narrativa deontológica
da despersonalização (quem se coloca
definitivamente do lado do ilícito já
não merece ser tratado como cidadão,
devendo aceitar o seu extermínio como
resultado da sua própria escolha).
Ora, tenho a convicção de que é preciso resistir a estes ventos de tormenta

civilizacional. Resistência moral que
passa, obrigatoriamente, por procurar
abrigo firme e inabalável naquilo que de
mais fundo reside na memória do nosso
modo de ser comunitário: por mais
louváveis e prementes que se possam
figurar os propósitos da punição, a
sanção capital constitui, na sua barbaridade, um candidato negativo daquele
processo de alquimia axiológica que,
transformando o mal em bem, justifica
a imposição de uma pena criminal. Ao
menos nos quadrantes do Estado de direito democrático, nenhuma estrutura
de argumentação jurídica tem o condão
de salvar a semântica da nadificação
individual definitiva que aquele brutal
e anacrónico castigo carrega. Estamos
perante um definitional stop, uma
barreira absoluta ou incondicional,
para além da qual nenhuma consideração utilitarista dos efeitos da punição
pode avançar e que tão pouco pode ser
revertida por um discurso que converte
a dignidade humana em uma mera
qualidade externa que o Estado atribui a
certos indivíduos, estando tal concessão
sujeita a uma cláusula de merecimento
pessoal.
Refletir sobre a pena de morte
significa, pois, refletir sobre o mal irreversível, não como entidade metafísica
ou transcendente que está para além
do tempo e do espaço, que está para lá
da história, mas antes como manifestação profunda, constante e inafastável
de uma historicidade que é a nossa
e da qual, em circunstância alguma
podemos fugir. O apelo fácil, ou pelo
menos mais fácil, de se tentar responder
a todas as questões colocadas pelo mal
atira-nos teoreticamente para os lugares límpidos e frios da pura abstração,
onde tudo é perfeito e onde tudo, por
conseguinte, se justifica. Urge ter a
coragem de pensar a questão da pena
como vivência real de um quotidiano
doloroso, imperfeito. Contingente este
que se torna ainda mais doloroso porque
trazemos sempre, na nossa memória
viva, a dor de todos os que, com a inocência do corpo e da alma, sofreram e
morreram. Só com a consciência crítica
e desperta por este contínuo cuidado
nos podemos libertar da memória —
porque a vida é sempre libertação,
libertação de qualquer coisa —, assumindo-a como património espiritual
que não é puro e obscuro passado, mas
presente aberto a infinitas possibilidades de realização do bem e da justiça.
Memória que, por infortúnio nosso, não
é sempre libertadora. Bem ao contrário. Não poucas vezes é ela geradora de
outras dores, de outros males, de outras
injustiças. Que serão, neste contínuo
crescente de raiva, de afastamento,
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de autismo, de irreconhecimento do
«outro», as pontes privilegiadas para o
bloqueamento de qualquer outro tipo
de libertação. Chamar a memória não é
por si só libertador. Infelizmente.
É preciso sempre mais qualquer coisa. É absolutamente necessário que se
chame a memória à consciência crítica
da sua própria rememoração. Recordar
por recordar não tem sentido. O trazer o
passado ao presente da nossa existência, enquanto memória, é valioso; só é
axiologicamente denso se, por este ato,
conseguimos que o memento seja já e
de maneira definitiva um memento sem
história. E sem história porque jamais
pode ser "recordado". Todavia, nada
se apaga. Os factos que se recordaram
estão lá. Ninguém os quer esconder.
Só que o rememorar, enquanto atitude
de libertação — que pressupõe que, no
futuro, os factos odiosos se não repitam
— faz com que eles se transformem em
sombras de si próprios, em pedaços
sem textura nem densidade. Em factos
vazios de história porque já recordados.
Em qualquer coisa que se não pode
recordar, porque não há nada para
recordar, não porque tudo foi esquecido
ou enterrado mas antes porque tudo foi
libertado. Libertou-se a memória para a
realização do bem e da justiça, para que
a injustiça não volte a acontecer. Podese sempre olhar para trás. Mergulhar.
Porém, depois de termos libertado a
memória, o que se leva a cabo já não é
recordar mas sim "visitar". Entramos
na memória como se entra na casa dos
amigos. Sem temor. Sem peias. Em
liberdade. Crítica, por certo. Atenta,
sem dúvida. Mas acompanhados agora
da solidariedade e da amicitia que são a
pedra de toque e o horizonte de todos os
encontros, de todas as partilhas.
Por tudo isso e também por continuarmos a acreditar, sem a menor
hesitação ou tibieza de espírito, que a
eliminação da pena capital é um bem
que deve ser recordado e resguardado
de maneira tão veemente quanto possível, é que os 150 anos da abolição da
pena de morte em Portugal devem ser
relembrados e festejados, com orgulho
do nosso passado e com esperança
quanto ao nosso futuro. Por tudo isso e
para esconjurar os perigos que emanam
da tendência de relaxamento verificada
em outras latitudes vizinhas — e tanto
mais vizinhas, porque vivemos em um
mundo global — onde quase se exalta
ou glorifica a pena de morte, é que, 150
anos depois, temos diante de nós uma
excelente oportunidade para renovar,
de maneira inconsútil, o comprometimento de continuarmos a defender,
sem transigências, o subido e inspirador
legado humanista e liberal da mensagem que Portugal naquela altura levou,
por força de variáveis que só a história
pode justificar, a todos os cantos do
mundo.
Assim, já não basta gritar, em transe
ou arroubo eivado de romantismo,
“morte à morte”. É preciso ir mais
longe e mais fundo. É preciso e urgente
não ceder e quotidianamente defender
o direito inabalável de, em qualquer
comunidade organizada politicamente,
tornar claro e irreversível aquilo que a
nossa Constituição, no seu art. 24°, n.º
2, de maneira particularmente feliz,
consagrou: “Em caso algum haverá
pena de morte”.J
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O mundo derrubado…

A

tinham tido Londres e Berlim, em 1898 e em 1912-13, a tentação de
grande verdade, pelo que diz respeito ao
partilhar os despojos de um desmembramento do império africano
progresso da Humanidade, é que existe
português? Apesar de tudo, a situação no sul de Angola estava estaum horrível tumor militarista corroendo a
Europa e que vários operadores se preparam
bilizada, com a rendição das forças alemãs em 1915, ao contrário do
para o extirpar. Qual será o resultado da opeque ocorria no norte de Moçambique.
Foram, todavia, os ingleses que deram pretexto para a declaração
ração? Esperemos; mas julgamos bem que,
de guerra alemã de março de 1916 ao instarem os portugueses a aprepor muitos estragos operados, a Humanidade
sofrerá ainda longo tempo desse horrível
sarem os navios alemães estacionados em portos portugueses. Mas os
mal”. É Jaime Cortesão quem o escreve,
britânicos conheciam bem as nossas fragilidades. Se se falou do “miquando a Grande Guerra dava os seus primeiros passos – em 10 de
lagre de Tancos”, pela preparação rápida do Corpo Expedicionário
agosto de 1914. A lucidez das palavras é profética. Ninguém esperava
Português, o certo é que o desastre de La Lys (9.4.1918) tornou-se
que tudo se precipitasse, mas havia razões profundas para a eclosão
um novo Alcácer-Quibir. Afonso Costa procurou fazer da guerra
do desastre. Muitos julgavam que a guerra seria rápida, depois de
um fator de unificação interna que fortalecesse a República, mas a
pensar que era impossível, até porque o Kaiser Guilherme II era neto
frente doméstica acabaria em colapso com o golpe e o assassinato
da Rainha Vitória e porque se pensava que os proletários mobilizade Sidónio Pais. O complexo contexto em que se desenvolveram os
acontecimentos portugueses ligados à I Grande Guerra foi analisado
dos para a frente recusar-se-iam a combater quando os respetivos
no Colóquio Internacional intitulado signifiEstados-Maiores dessem ordem para atacar.
Perante tais circunstâncias, é fácil de percecativamente “Ninguém Sabe que Coisa Quer
– A Grande Guerra e a crise dos cânones
ber como a sociedade portuguesa se dividiu
culturais portugueses”, comissariado por
quanto a saber se deveríamos ou não partiAntónio José Telo. De facto, os argumentos
cipar na guerra. É este o tema da Exposição
invocados na altura anulavam-se mutu“Tudo se Desmorona. Impactos Culturais da
Grande Guerra em Portugal”, na Fundação
amente, quanto às origens e às possíveis
Calouste Gulbenkian, comissariada por Ana
consequências do trágico conflito, que se
Vasconcelos, Carlos Silveira e Pedro Aires de
tornaria origem de uma nova Guerra dos
Oliveira. E a oportunidade do tema não ofeTrinta Anos, que só terminaria em 1945.
Para o bem e para o mal, Portugal seria
rece dúvidas. Lembra-se a guerra em nome
profundamente marcado por essa arriscada cultura e da paz.
Houve polémica intensa entre nós. Jaime
da participação. A crise da I República, as
Cortesão e Raul Proença defenderam a interpráticas e as representações que marcaram
Jaime Cortesão O grande historiador, defensor
a sociedade e a cultura, os temas religioso
venção. Pascoaes disse: “A hora é magnífica
da entrada de Portugal na I Guerra, em que foi
e social, a génese da ditadura e do Estado
(…). Se formos para a guerra, mostraremos
capitão-médico (voluntário)
Novo, a questão colonial, o papel de Portugal
ao mundo que estamos prontos a morno mapa geoestratégico, a memória presente
rer pela pátria (…) e Portugal criará novas
até 1974 e decisiva para a prevenção e para
raízes na História”. No entanto, António
a consolidação do regime democrático atual
Sérgio e Aquilino Ribeiro tinham enten– tudo esteve bem evidente numa reflexão
dimento diverso, já que a prevalência dos
atual e pertinente, em que o tema da Guerra
fatores económicos dominantes tornaria os
(como acontece em Londres no Imperial War
benefícios ilusórios. No Portugal Futurista,
Para o bem e para o
Museum – agora a comemorar cem anos)
Álvaro de Campos assumiu uma violenta
constitui ponto de partida para uma reflexão
posição antiguerra, com laivos germanófilos. mal, Portugal seria
Em contraste, na mesma revista (proibida
profundamente marcado por histórica e estratégica sobre um conceito
aberto e partilhado de identidade cultural,
pela censura), Almada Negreiros consideessa arriscada participação
que se revela atualíssimo, sobretudo quando
rava a guerra como “a grande experiência”
falamos das legitimidades nacional, supraregeneradora da pátria futura. Em pano de
(na I Guerra Mundial)
fundo, havia o panorama negro traçado por
nacional e cidadã – num mundo em que o
Raul Brandão em Húmus: “Na barafunda da
local e o global se confrontam e articulam
Europa ardem aqui e ali cidades inteiras.
contraditoriamente.
Um brasido e gritos”. E os ecos nas Memórias – Vale de Josafat eram
Na conferência proferida pelo cardeal-patriarca, D. Manuel
igualmente pesados: “Foi a morte que se aproximou de repente de
Clemente, foi lembrada a proposta feita pelo Papa Bento XV aos gonós todos, dos desgraçados e dos outros e nos pôs o problema da vida verno beligerantes em 1 de agosto de 1917, para acabar com a “inútil
como uma faca apontada aos peitos. A morte passou para o primeiro
carnificina”: a) desarmamento simultâneo e recíproco; b) arbitraplano”.
gem internacional; c) liberdade dos mares; d) renúncia recíproca
A República era muito jovem e as instituições não estavam estaa indemnizações de guerra; e) reexame conciliador das reivindibilizadas. A polémica era melindrosa. O eco popular das campanhas
cações territoriais. Ninguém ouviu. Pelo contrário, as potências
intervencionistas foi diminuto. De facto, não havia condições para
consideraram excessiva a referência à carnificina. Mas a sensibiliuma resposta eficaz e, mais do que o teatro europeu, havia África – a
dade “politicante” (diferente da atitude “zelante”) de Bento XV foi
lembrança do velho Ultimatum inglês de 1890 não se tinha apagaimportante para Portugal e para a acalmação na questão religiosa
(até com a beatificação de Nuno Álvares, em 1918), quer através
do, havendo obrigações nacionais, que as ambições alemãs punham
do papel muito importante dos capelães militares na Guerra, quer
em xeque no norte de Moçambique e no sul de Angola. Esse apelo
pelas consequências duráveis da concordata informal, do modus
africano tornou-se natural, mas Basílio Teles dizia: “A desilusão, a
vivendi de 1919, do apoio às missões católicas. Jaime Cortesão diria
fadiga, o sofrimento e o mal-estar de todo o mundo acabarão breve
em julho de 1920: “Vem aí a vida nova. Quem não o sente? Mas
por fazer ouvir a sua voz retumbante e imperiosa; e os partidos da
quem a conhece de antemão?! Sabe-se apenas que as suas mais alguerra, por lhe obedecer sem murmurar, pondo por uma vez ponto
na pavorosa chacina”… A pergunta sacramental era: seria necessária
tas esperanças mergulham as raízes nesses milhões de sepulturas.
a participação portuguesa na frente europeia para salvaguardar em
Os túmulos dos soldados da grande guerra sãos caboucos donde o
futuras negociações de paz a manutenção dos nossos territórios? Não palácio do futuro vai erguer-se”J

“
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SOCIEDADE BREVE
Boaventura de Sousa Santos

Para uma sociologia das emergências

O

s seres humanos
vivem dentro e
fora da história. É isto o que
os distingue
dos animais
não-humanos.
Fazemos história
na medida em
que resistimos ao que a história faz de
nós. Vivemos o que já foi vivido (o passado
nunca passa ou desaparece) e o que ainda
não foi vivido (o futuro é vivido como
antecipação do que em realidade nunca
será vivido por nós). Entre o presente e
o futuro há um hiato ou um vazio subtil,
que permite reinventar a vida, romper
rotinas, deixar-se surpreender por novas
possibilidades, afirmar, com a convicção
do poeta José Régio, "não vou por aí". O
que irrompe é sempre uma interrupção.
A vida é a constante recriação da vida.
Doutro modo, estaríamos condenados ao
Animal Farm de George Orwell, a viver no
pântano de só poder pensar o que já foi
pensado.
Neste sentido, podemos afirmar que
a forma de capitalismo que hoje domina, vulgarmente designada por neoliberalismo, ao inculcar com crescente
agressividade que não há alternativa ao
capitalismo e ao modo de vida que ele
impõe, configura uma proposta necrodependente, uma economia de morte,
uma sociedade de morte, uma política de
morte, uma convivência de morte, um
vício de ver na morte dos outros a prova
mais convincente de que estamos vivos.
Os danos que esta proposta está a causar
são já hoje evidentes. A imaginação e a
criatividade que tornam possível a vida
estão a ser sequestradas pelas forças
necrodependentes. Apesar de tudo que
o que existe na história ter um princípio
e um fim, é já hoje difícil imaginar que o
capitalismo, que teve um princípio, tenha fim. Se tal dificuldade se comprovar
inultrapassável, teremos desistido de sair
da história para fazer história, teremos
assinado os papéis para entrar na animal
farm.
A dificuldade é ultrapassável, mas
para tal é necessário des-pensar muito
do que até agora foi pensado como sendo
certo e perene, sobretudo no Norte Global
(Europa e América do Norte). O primeiro
des-pensamento consiste em aceitar que
a compreensão do mundo é muito mais
ampla e diversificada que a compreensão
ocidental do mundo. Entre os melhores
teóricos do pensamento eurocêntrico da passagem do século XIX para o
século XX houve sempre uma grande
curiosidade pelo mundo extra-europeu
– de Schopenhauer a Carl Jung, de Max
Weber a Durkheim –, mas ela foi sempre
orientada para compreender melhor a
modernidade ocidental e para mostrar
a sua superioridade. Não houve nunca o
propósito de apreciar e valorizar nos seus

Whanganui (Nova Zelândia) Um rio com personalidade jurídica

próprios termos as conceções do mundo e
da vida que se haviam desenvolvido fora
do alcance do mundo eurocêntrico, e que
dele divergiam.
Em total consonância com o momento
culminante do imperialismo europeu (a
Conferência de Berlim de 1884-85 repartiu a África pela potências europeias),
tudo o que não coincidia com a cosmovisão eurocêntrica dominante era considerado atrasado e perigoso e, consoante os
casos, objeto de missionação, repressão,
assimilação. A força desta ideia residiu
sempre na ideia da força dos canhões e do
comércio desigual que a impuseram. No
momento em que o mundo eurocêntrico
dá evidentes sinais de exaustão intelectual e política, abre-se a oportunidade para
apreciar a diversidade cultural, epistemológica e social do mundo e fazer dela
um campo de aprendizagens que até agora
foi bloqueado pelo preconceito colonial
do Norte Global, o preconceito de, por ser
mais desenvolvido, nada ter a aprender
com o Sul Global.
O segundo des-pensamento é que
essa diversidade é infinita e não pode ser
captada por nenhuma teoria geral, por
nenhum pensamento único global capaz
de a cobrir adequadamente. São infinitos os saberes que circulam no mundo.
A esmagadora maioria da população do
mundo gere a sua vida quotidiana segundo preceitos e sabedorias que divergem do
saber científico que reputamos ser o único
válido e rigoroso. A ciência moderna é
tanto mais preciosa quanto mais se dispuser a dialogar com outros conhecimentos. O seu potencial é tanto maior quanto
mais consciente estiver dos seus limites.
Do reconhecimento desses limites e da
disponibilidade para o diálogo emergem ecologias de saberes, constelações

“

Apesar de tudo que o que existe
na história ter um princípio
e um fim, é já hoje difícil
imaginar que o capitalismo,
que teve um princípio, tenha
fim. Se tal dificuldade se
comprovar inultrapassável,
teremos desistido de sair da
história para fazer história
No momento em que o
mundo eurocêntrico dá
evidentes sinais de exaustão
intelectual e política, abre-se
a oportunidade para apreciar
a diversidade cultural,
epistemológica e social do
mundo e fazer dela um campo
de aprendizagens
Em 15 de março o Parlamento
da Nova Zelândia aprovou
uma lei que confere
personalidade jurídica e
direitos humanos ao rio
Whanganui, considerado
pelos índios Maori um rio
sagrado

de conhecimentos que se articulam e
enriquecem mutuamente para, a partir
de uma maior justiça cognitiva (justiça
entre saberes), permitir que se reconheça
a existência e o valor de outros modos
de conceber o mundo e a natureza e de
organizar a vida que não se pautam pela
lógica capitalista, colonialista e patriarcal que tem sustentado o pensamento
eurocêntrico dominante. Não há justiça
social global sem justiça cognitiva global.
Só assim será possível criar a interrupção
que permita imaginar e realizar novas
possibilidades de vida coletiva, identificar
alternativas reprimidas, descredibilizadas, inviabilizadas, que, em seu conjunto, representam um fatal desperdício de
experiência.
Daí o terceiro des-pensamento: não
precisamos de alternativas, precisamos
de um pensamento alternativo de alternativas. Esse pensamento, ele próprio
internamente plural, visa reconhecer e
valorizar experiências que apontam para
formas de vida e de convivência que,
apesar de pouco familiares ou apenas
embrionárias, configuram soluções para
problemas que cada vez mais afligem a
nossa vida coletiva, como, por exemplo,
os problemas ambientais. Tais experiências constituem emergências e só um
pensamento alternativo será capaz de, a
partir delas, construir uma sociologia das
emergências.

A NATUREZA COMO
SER VIVO DIGNO

Consideremos este exemplo. Em 15 de
março deste ano o Parlamento da Nova
Zelândia aprovou uma lei que confere
personalidade jurídica e direitos humanos ao rio Whanganui, considerado
pelos índios Maori um rio sagrado, um
ser vivo seu antepassado. Ao fim de 140
anos de luta, os Maori conseguiram obter a proteção jurídica que procuravam:
o rio deixa de ser um objeto de propriedade e de gestão para ser um sujeito de
direitos em nome próprio, que deve ser
protegido como tal. À luz da conceção
eurocêntrica de natureza, que assenta
na filosofia de Descartes, esta solução
jurídica é uma aberração. Um rio é um
objeto natural e como tal não pode ser
sujeito de direitos. Foi precisamente
neste termos que a oposição conservadora questionou o primeiro-ministro
neozelandês. Se um rio não é um ser
humano, não tem cabeça, nem tronco,
nem pernas, como lhe atribuir direitos
humanos e personalidade jurídica? A
resposta do primeiro-ministro foi dada
em forma de contra-pergunta: e uma
empresa tem cabeça, tem tronco, tem
pernas? Se não tem, como nos é tão fácil
atribuir-lhe personalidade jurídica?
O que está perante nós é a emergência do reconhecimento jurídico de uma
entidade a que subjaz uma conceção de
natureza diferente da cartesiana, que a
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modernidade ocidental naturalizou como
sendo a única possível. Inicialmente, esta
conceção estava longe de ser consensual.
Basta recordar Espinosa, a sua distinção
entre natura naturata E natura naturans
e a sua teologia assente na ideia Deus
sive natura (deus, ou seja, a natureza). A
conceção espinosista tem afinidades de
família com a conceção de natureza dos
povos indígenas, não só na Oceânia como
nas Américas. Estes últimos consideram
a natureza como Pachamama, terra-mãe,
e defendem que ela não nos pertence, nós
é que pertencemos à natureza. A conceção espinosista foi suprimida porque só a
cartesiana permitia conceber a natureza
como um recurso natural, transformá-la
num objeto incondicionalmente disponível à exploração dos humanos. Afinal,
era esta uma das grandes razões, senão a
maior razão, da expansão colonial e a melhor justificação para a apropriação não
negociada e violenta das riquezas do Novo
Mundo. E para que a apropriação e a violência fossem plenas, os próprios povos
indígenas foram considerados parte da
natureza. Foi precisa uma encíclica papal
(Sublimis Deus, do Papa Paulo III em1537)
para garantir que os índios tinham alma,
uma garantia menos generosa do que
pode parecer, uma vez que se destinava
a justificar a evangelização (se os índios não tivessem alma, como pretender
salvá-los?).
A novidade jurídica vinda da Nova
Zelândia tem precedentes. A Constituição
do Equador de 2008 estabelece no art. 71
que a natureza, concebida como terra-mãe, é um sujeito de direitos. E uma
semana depois da promulgação da lei
neozelandesa, o tribunal supremo do
Estado de Uttarakhand, na Índia, decidiu
que os rios Ganges e seu afluente Yamuna
eram "entidades humanas vivas". Se
levadas à prática, estas decisões estão
longe de ser triviais. Significam, por
exemplo, que as empresas que contaminam um rio cometem um ilícito criminal
e a indemnização a que ficam obrigadas
será imensamente superior às que hoje
pagam – quando pagam. Já em 1944 Karl
Polanyi lembrava na sua obra-mestra, A
Grande Transformação, que se as empresas
capitalistas tivessem de indemnizar adequadamente todos os danos que causam
aos seres humanos e à natureza deixariam
de ser rentáveis.
Estas inovações jurídicas não surgem de concessões generosas das classes
dominantes e elites eurocêntricas. São o
culminar de processos de luta de longa
duração, lutas de resistência contra a
exploração capitalista e colonial, imposta como imperativo de modelos de
desenvolvimento que, previsivelmente,
só beneficiaram os exploradores. O seu
carácter de emergências reside no facto
de serem aflorações de uma outra relação
entre humanos e natureza que pode ser
potencialmente decisiva para resolver os
graves problemas ambientais com que nos
defrontamos. São emergências porque não
servem apenas os interesses dos grupos
sociais que as promovem, mas antes os
interesses globais da população mundial
a braços com o aquecimento global e as
dramáticas consequências que daí advêm.
Para lhes dar o crédito que merecem não
nos podemos apoiar no pensamento eurocêntrico hegemónico. Precisamos de um
pensamento alternativo de alternativas, a
que venho chamando epistemologias do
sul. J
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VIRIATO SOROMENHO-MARQUES

Prisioneiros do presente

O

que está a ocorrer
em vários domínios
de política pública
é o resultado da
principal síndroma da
patologia democrática
contemporânea: o presentismo. As
nossas lideranças políticas (em Portugal
e em grande parte do resto do mundo
democrático - vejam-se os EUA ou a GrãBretanha) são eleitas na lógica de vistas
curtas dos estados-maiores partidários.
Para os partidos a eternidade chama-se
uma legislatura completa de quatro anos.
Mais do que isso é o impensável. Não
obstante, tudo isto se passa num mundo
cada vez mais complexo e complicado.
Num mundo que está a sair dos eixos
ontológicos com as mudanças globais em
curso. As mais evidentes, pois afetam
a nossa própria existência física, são as
alterações climáticas no âmbito da crise
global do ambiente. Mas existem outras:
como é que vamos ser capazes de evitar
uma revolução social nos próximos
20 anos, quando metade do emprego
existente for varrida do mapa pela
automação e a robotização crescentes?
Nos incêndios de Pedrógão Grande
percebeu-se que tudo ficou pior devido
às alterações das chefias da Protecção
Civil pela lógica do spoil system, dos job
for the boys. É claro que o incêndio teria
acontecido, mas talvez o número de
mortos tivesse sido menor se o SIRESP
funcionasse e os novos comandantes da
Protecção Civil percebessem alguma
coisa do assunto…No caso de Tancos,
percebe-se que o Exército chegou a um
ponto em que já não parece ser capaz
de organizar sentinelas. Muitos anos de
desinvestimento e de desprestígio da
instituição militar não devem ajudar ao
apuro e à diligência. Corremos o risco
de um dia se apelar às Forças Armadas e

Contra a
democracia
É um novo
livro com uma
tese polémica, este Contra
a democracia,
último volume
de uma espécie
de "trilogia" em
que Jason Brennan, prof. da
Universidade de Georgetown,
em Washington, questiona
filosoficamente aspetos da democracia. Assim, nos anteriores defende designadamente

“

Hoje a política florestal
é uma máquina de
despovoamento e
desertificação

ninguém acorrer à chamada!
Nos próximos 50 anos, e para diante,
iremos pagar o preço de dois séculos
e meio de disparates e de entusiasmos
tecnológicos e prometaicos. Alguém
imagina que em Portugal seremos capazes
de preparar o país para as emergências
do futuro? Quando a globalização meter
férias prolongadas, onde iremos alimentar
a população? A campanha do trigo só deu

que o voto obrigatório não é
justificável, que "as melhores
formas de exercer a virtude
cívica ocorrem fora da política"
e que "a maioria dos cidadãos
tem a obrigação moral de se
abster de votar". Agora vai
mais longe argumentando que
"se os factos mostrarem o caminha certo, algumas pessoas
não deveriam ter o direito de
votar ou deveriam ter direitos
de voto mais fracos do que
outras."

› Jason Brennan

CONTRA A DEMOCRACIA

Gradiva, 384 pp., 22 euros

dois anos de auto-subsistência: 1934 e 1935.
Hoje a política florestal é uma máquina de
despovoamento e desertificação. Quando
o mar subir mais um metro, devastando
o litoral, onde iremos buscar a disciplina,
o capital e as alternativas para alojar as
populações no quadro de políticas e de
gestores políticos “presentistas”?
A resposta a Pedrógão Grande não
parece dar muita esperança: o governo
quer aprovar legislação para deslocar os
eucaliptos das zonas menos produtivas
(onde os sucessivos incêndios e a erosão
permanente já criaram o deserto) para as
zonas do litoral, “mais produtivas”. Isto
é, o governo quer colocar eucaliptos em
áreas de potencialidade agrícolas! As boas
graças da indústria valem mais do que a
preparação dos piores cenários futuros.
Quando a globalização congelar, teremos
de mastigar pasta de papel…J

História para
‘apressados’
Os últimos 5000
anos em 200 páginas? É, claro, uma
forma de dizer. Mas
é isso que se promete logo na capa deste
A História do mundo para pessoas com
pressa. Um livrinho em que por
ordem cronológica a autora, Ema
Marriot, apresenta uma espécie de
verbetes, ou brevíssimas sínteses,
de alguns dos mais importantes
acontecimentos históricos.

› Ema Marriot

A HISTÓRIA DO MUNDO
PARA PESSOAS COM
PRESSA

Ed. Presença, 224 pp., 12,90 euros

registo

› Peter Godfrey-Smith, Outras
mentes, Temas e Debates/ Círculo
de Leitores, 258 pp., 18,80 euros
- O polvo, o mar e a origem profunda
da consciência num invulgar livro de
um prof. de Filosofia da Universidade
de Nova Iorque, que também parece
ser um cientista especializado em
cefalópodes.
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meu arrelio com o Curtas de Vila
do Conde tinha que ver com o
facto de coincidir com a época
de exames. No curso de Direito
estava obrigado à prova escrita e,
impreterivelmente, à prova oral.
A época de exames prolongavase e era sem piedade. Não me
posso queixar. Sofri quanto baste,
mas nunca chumbei a uma cadeira que me propus fazer.
Era obstinadamente comprometido com o ofício de ser
estudante. Precisei da oportunidade de frequentar uma
universidade privada, onerar os meus pais além do que
fosse estritamente necessário não me cabia na cabeça. Mas,
também nunca me impediu de reclamar a festa possível
e a propensão para a alegria, por isso, arreliado, eu via
o festival inteiro das Curtas nas tardes e nas noites, e de
manhã fazia meus exames. Deu sempre certo.
Estudava nos bocadinhos ínfimos entre os filmes, e nos
bocadinhos um pouco maiores entre as sessões. Se algum
filme me fosse demasiado aborrecido, expunha as folhas
à luminosidade da tela e lia à míngua meus manuais de
Direito das Obrigações,
Direito das Sociedades
ou Filosofia do Direito.
Sentava-me na segunda
ou terceira filas para que
No Curtas há a
o próprio filme, com sua
vanguarda das
imagem movendo, fosse
minha lâmpada. E assim
imagens, a arte das
fiz. A fome da vida era
imagens, tantas vezes
tão grande que eu podia
ver o festival na íntegra
visionária, descasada
e, ainda assim, manter
do que já é inteligível.
a mente organizada
Uma arte que tantas
no estudo, como quem
apura a memória pelo
vezes adia seu sentido.
exercício da vontade. E
Espera
o José Lopes mandava
sairmos da sala e eu
tentava esconderO cinema é sempre
me para ficar ali em
silêncio, a fazer meus
íntimo. Opera num
deveres e a acreditar
lugar onde estamos
que a vida ia toda ser
conquista por mérito.
em carne viva. A única
Vinte e cinco anos
verdadeira tela é a
de Curtas e já não há
agenda que permita uma nossa identidade
tão grande dedicação
aos filmes. Tenho pena,
mas envelhecer também
pode ser chegarmos mais perto de ser quem sonhámos.
E o Curtas também envelheceu assim, prestigiado e com
melhores condições. É admirável que, numa pequena
cidade como Vila do Conde, mais oficialmente interessada
em cultura de arraial, com feiras e carrosséis à mistura,
resista um evento de outra cultura, uma que não se
massifica, porque o cinema popular é para os centros
comerciais, no Curtas há a vanguarda das imagens, a arte
das imagens, tantas vezes visionária, descasada do que já
é inteligível. Uma arte que tantas vezes adia seu sentido.
Espera.
O Curtas foi sempre a oportunidade do melhor.
De Oliveira a Pelechian, Gus Van Sant a Bergman,
Tsai Ming Liang e Sokourov, Salavisa e Areias. O

“

DIRETOR: José Carlos de Vasconcelos

Bicicleta, filme de Luís Vieira Campos, com argumento de Valter Hugo
Mãe que se estreou, no Curtas de Vila do Conde, em 2014
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Curtas não se rendeu à publicidade nem à reportagem
sensacionalista. Não é sobre o fanico da vida, é sobre a
endémica necessidade de busca. O que se defende é a
arte, de verdade, muito além do que pode ser petisco
de televisão ou rede social. Em 25 anos de festival vi
muito que me inspirou, desassossegou ou assustou.
Observei realizadores e atores, produtores e fotógrafos,
músicos, cenógrafos. Observei-os, ouvi-os, pressenti
como o cinema começa numa pulsão íntima, uma quase
solicitação de companhia, como se a arte estivesse para
ser alguém, junto de quem se sente invariavelmente
incompleto.
Em 25 anos de Curtas zanguei-me, amuei, apaixonei-me
e agradeci. Creio que parabenizar o festival pela sua boa
idade é sobretudo agradecer. O país viu surgirem festivais
que auferiram da ideia vila-condense. O país viu agitar-se
o meio do cinema, eventualmente inventando a geração
mais viajada e premiada de sempre, o que também se deve
justificar pelo favorecimento criado pelas plataformas de
dignificação como é o Curtas. Na esteira do que tem de
ser um novo Portugal, feito de outra autoestima, o Curtas
acontece.
Já assisti ao festival como jurado, já assisti como
autor de um argumento, já participei num filmeconcerto, mas fui, e sou, o seu público. Sou sobretudo
um representante entusiasta da plateia e é bastante
que assim seja. Pudesse o festival ser mensal, haver
filmes aos montes todos os fins de semana, e amigos e
abraços. Pudesse Vila do Conde estar sempre de festa
assim, elegante, inteligente, motivadora. Mudadora.
Porque as novas gerações que souberam aproveitar a
fortuna do festival haverão de atirar-se ao futuro com
muito maiores horizontes. Possibilidades infinitas de
criatividade e originalidade.
E que valha para quem não vence. Porque nunca
estou de acordo com os prémios entregues. Fico com a
impressão de que todos os jurados do mundo são vesgos
de todo. Pelo que não dá para abdicar de ver também.
As opiniões nunca poderão roubar de nós essa coisa
maravilhosa de descobrirmos pessoalmente o que nos diz
respeito. O cinema é sempre íntimo. Opera num lugar onde
estamos em carne viva. A única verdadeira tela é a nossa
identidade.
Venham mais 25 anos deste riquíssimo problema.
Por favor.J

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO: Gesco
REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMERCIAIS: Rua Calvet de
Magalhães, nº 242, 2770-022 Paço de Arcos - Tel.: 214 698 000
Fax: 214 698 500 - email: jl@impresa.pt. Delegação Norte: Rua
Conselheiro Costa Braga nº 502 - 4450-102 Matosinhos - Tel.:22 043 7001
PUBLICIDADE: Tel.: 214 698 227 - Fax: 214 698 543 (Lisboa)

Tel.: 220 437 030 - Fax: 228 347 558 (Porto)

Pedro Fernandes (Diretor Comercial) pedrofernandes@sic.pt; Miguel
Simões (Diretor Comercial Adjunto) msimoes@impresa.pt; João
Paulo Luz (Diretor Comercial Digital) jpluz@sic.impresa.pt; Maria João
Costa (Diretora Coordenadora) mjcosta@impresa.pt, Maria João Jorge
(Diretora) mjjorge@impresa.pt; Miguel Diniz (contacto) mdiniz@impresa.
pt; José António Lopes, jalopes@impresa.pt. Delegação Norte: Ângela
Almeida (Diretora Coordenadora) aalmeida@impresa.pt; Ilda Ribeiro
(Assistente e Coordenadora de Materiais) immribeiro@impresa.pt
PUBLICIDADE ONLINE: publicidadeonline@impresa.pt Tel.: 214 698 970
MARKETING: Mónica Balsemão (Diretora), Ana Paula Baltazar
(Coordenadora de Marcas), João Filipe Lopes (Gestor de Marca),
Carla Martins ( Coordenadora de Comunicação e Relações Externas)
PRODUÇÃO: Vasco Fernandez (Diretor), João Paulo Batlle Y Font e

Carlos Morais (Produtores)

CIRCULAÇÃO E ASSINATURAS: Pedro M. Fernandes (Diretor), José Pinheiro

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

ENVIO DE PEDIDOS: Impresa Publishing SA - Remessa Livre 1120 - LOJA

CTT Paço de Arcos - 2771-960 Paço de Arcos

IMPRESSÃO: Lisgráfica - Casal de Sta. Leopoldina - 2745 Queluz de Baixo
DISTRIBUIÇÃO: VASP - MLP, Media Logistics Park, Quinta do Grajal -

Venda Seca, 2739-511 Agualva-Cacém - Tel.: 214 337 000 Pontos de
Venda: contactcenter@vasp.pt - Tel.: 808 206 545 Fax: 808 206 133

TIRAGEM: 10 500 exemplares

Registo na ERC com o nº 107 766 - Depósito Legal nº 11 745/86
Interdita a reprodução, mesmo parcial, de textos, fotografias ou
ilustrações sob quaisquer meios, e para quaisquer fins, inclusive comerciais
“A Impresa Publishing SA não é responsável pelo conteúdo dos anúncios
nem pela exatidão das características e propriedades dos produtos e/
ou bens anunciados. A respetiva veracidade e conformidade com a
realidade, são da integral e exclusiva responsabilidade dos anunciantes e
agências ou empresas publicitárias”.
Interdita a reprodução, mesmo parcial, de textos, fotografias ou ilustrações
sob quaisquer meios, e para quaisquer fins, e inclusive comerciais
Estatuto editorial disponível em
http://www.impresa.pt/lei782015

PORTE PAGO

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

Assine o

Vá a www.lojaimpresa.pt
1 ano 4 prestações x € 13,65* 30% desconto
2 anos 8 prestações x € 11,63* 40% desconto
*Prestações mensais sem juros ,TAEG 0%

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:44)

J

debate-papo * 31

19 de julho a 1 de agosto de 2017 * jornaldeletras.pt

CRÓNICA
Jacinto Rêgo de Almeida

Vietname, o comunismo
de rosto humano

E

governador–geral da Indochina, atualmente destinado a receções de
stávamos no centro de Ho Chi Minh (a antiga
Estado, o Museu da Revolução, o Mausoléu de Ho Chi Minh com o corpo
Saigão), a maior cidade do Vietname, começaembalsamado, a Câmara dos Deputados, a sede do governo, as antigas
va a escurecer, muitas luzes coloridas, grandes
residências de trabalho e lazer de Ho Chi Minh, tudo rodeado de espessa
prédios modernos, alguns com pista para pouso
vegetação tropical, jardins amplos e bandeiras vermelhas, muitas com a
de helicópteros, lojas de marca e no fim da rua, em
foice e o martelo, a esvoaçarem…
frente ao prédio de arquitetura francesa sede da
Quem foi Ho Chi Minh? Nasceu em 1890 com o nome de Nguyen
Assembleia Municipal, uma estátua majestosa de
Sinh Cung, usou muitos nomes falsos, o último dos quais Ho Chi Minh
Ho Chi Minh. Muitos turistas passavam excitados
com as compras baratas, tirando selfies, e Cat Minh, (“aquele que ilumina”) que o consagrou – segundo uma versão, este
nome era o de um mendigo com quem conviveu -, em 1911 começou
ex-vietcong, amigo de um amigo meu, um homem idoso, duro, mas
a trabalhar num navio francês, conheceu o mundo, depois instalou-se
afável, disse-me: “Depois de milhares e milhares de mortes em guerras
em Londres e aos 21 anos passou a residir em França, com as profissões
com a França, com os E.U.A. e do conflito sino-vietnamita em 1979, na
de jardineiro e empregado de restaurante. (O professor e investigador
sequência da invasão do Cambodja pelo Vietname, sempre, sempre em
brasileiro de ciência política, Moniz
busca de um comunismo de rosto
Bandeira, apurou que Ho chi Minh duhumano que dignificasse as nossas
religiões, o budismo e o cristiarante as suas viagens no navio francês
adoeceu com tuberculose no porto do
nismo, e de termos vencido todos
Rio de Janeiro, desembarcou e aí viveu
os inimigos sem exceção (fez uma
para efeitos de tratamento no bairro de
longa pausa para acender um cigarSanta Tereza. Na então capital do Brasil,
ro) … a ordem liberal e o capitalismo
trabalhou durante alguns meses para
estão a entrar com força pela porta
sobreviver naquele conhecido bairro
dos fundos do nosso país”. E sorriucomo cozinheiro de um prostíbulo.)
-me antes de se despedir.
Em 1920 Ho Chi Minh colaborou na
Vi-o a afastar-se devagar, pelo
criação do Partido Comunista Francês,
peso dos anos, e pensei numa
três anos depois em Moscovo entrou
visita que fizera dias antes ao
para o Comintern, braço internacional
pagode Thien Mu, às margens do
do comunismo soviético, em 1927,
rio Perfume, em Hue. Lá está em
Thich Quang Duc, o monge que se imulou pelo fogo, em junho de
em Hong-Kong, dirigiu o movimenexposição o carro dos anos 60, um
1963, em Saigão
Austin azul com a matrícula DBA.
to anti-imperialista da Indochina,
599, que transportou o venerável
dominada pela França desde 1854, em
monge Thich Quang Duc até à rua
1941 fundou a Liga pela Independência
Phan Dinh Phung nesta cidade,
e utilizou a guerrilha para combater os
então Saigão, em 11 de junho de
japoneses invasores da Indochina.
A República Socialista do Vietname,
1963. O monge saiu do carro, senEm 1954, após a batalha de Dien
Bien Phu e a vitória sobre a França, Ho
tou-se no chão, atirou gasolina por
com todas as suas particularidades,
Chi Minh passou a presidir ao Vietname
cima da sua cabeça e imolou-se.
é um caso de relativo sucesso
do Norte e treinou as forças do vietcong
A fotografia do homem a arder no
para “libertar “ o Vietname do Sul
centro da cidade correu mundo e
de um sistema comunista, com
o país. Teve uma política
foi uma das três fotografias icónicas
desenvolvimento económico apoiado edeunificar
culto da personalidade, a sua, foi
de contestação mundial à guerra do
considerado um celibatário (apesar de
Vietname. (As outras duas são a da
pela grande maioria da população
ter sido casado com Tang Tuyet Minh, o
“menina de napalm”, Huynh Cong
que contraria a versão oficial) “casado
Ut, que venceu o Prémio Pulitzer –
com a causa da revolução”, e calcuUT vive atualmente no Canadá, tem
50 anos e é embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas; e a de um
la-se que 24 mil vietnamitas terão morrido em campos de reeducação
suposto vietcong a ser executado à queima roupa pelo chefe de polícia
e concentração instalados pelo seu governo entre 1945 e 1956. Morreu
de Saigão numa rua da cidade). O facto é que o coração do monge Thich, em 1969 - e em 30 de abril de 1975 um tanque norte-vietnamita entrou
inexplicavelmente, resistiu intacto à incineração do seu corpo e está
no Palácio Presidencial, em Saigão, derrotando o regime fortemente
guardado e mantido no cofre de um Banco em Saigão, o que justifica a
apoiado pelos E.U.A. durante mais de dez anos. Os norte-americanos
sua veneração no pagode em Hue.
sofreram nessa guerra, que nunca chegou a ser formalmente declarada,
A República Socialista do Vietname, com todas as suas particu58 mil mortos e 150 mil feridos.
Para além das belezas naturais e da História do país - com especial
laridades – a resistência contra o colonialismo e o “imperialismo”, a
destaque para as formações rochosas das milhares de ilhotas e grutas
diversidade populacional do país com 54 grupos étnicos, a consagração
da conhecida Halong Bay e a Cidade Imperial na antiga capital, Hue, as
de um líder nacional que proclamou a independência do país em 1945 e
lembranças das guerras de libertação estão presentes nomeadamente
o estado socialista em 1976, a sua economia de médio porte com largos
no complexo das relíquias históricas dos túneis de Cu Chi, na zona rural
recursos minerais e agrícolas e uma população acima de 90 milhões
da antiga Saigão, com cerca de 250 quilómetros de uma verdadeira cide habitantes, e o budismo e o cristianismo que dominam o forte
sentimento religioso da população, entre outras – é um caso de relativo
dade que acolheu 16 mil combatentes debaixo do chão, com armadilhas
sucesso de implantação de um sistema político comunista, com desenartesanais em terreno de savana - o que “exprime a vontade inflexívolvimento económico apoiado pela grande maioria da população.
vel…e é um símbolo do heroísmo revolucionário do povo vietnamita”.
Hanói tem cerca de 8 milhões de habitantes, um trânsito caótico,
Com restaurante, piscinas e campos de tiro, o centro turístico de Cu Chi
mas não conheço nenhuma outra praça pública, praça de Estado, que
recebe hoje mais de um milhão de visitantes estrangeiros por ano.
se assemelhe ao complexo Ho Chi Minh, a norte da capital. É uma área
Histórias e mais histórias que nos mostram que a História segue o seu
sem trânsito, suscita paz, contemplação e vigília, e solene apesar dos
rumo com “a ordem liberal e o capitalismo a entrar pela porta dos funmilhares de pessoas que diariamente a visitam. O antigo palácio do
dos” do país, como me referiu pesaroso o antigo militante vietcong.J

“

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

Máquina de ser

O

avô era um grande especialista em inteligência
artificial num instituto em
Nova Inglaterra. Passara
grande parte da vida, ou
pelo menos os últimos anos,
a desenvolver um protótipo. Um robot que
não tivesse necessariamente forma e textura
humanas, mas onde pudesse nele ser depositada a alma. Entenda-se que alma, nos
termos da gíria científica de Nova Inglaterra,
não adquiria o mesmo significado inconfesso
de muitas religiões, era apenas uma forma
prática dos cientistas se referirem a tudo
aquilo que era impalpável e difícil de definir
através de um conjunto de zeros e uns.
O passo essencial foi desenvolver um
software autorregenerativo. Ou seja, em vez
de ser uma programação direta, feita por
um técnico cientista, o robot foi criado com
a capacidade de desenvolver o seu próprio
software. No fundo, de se criar a si próprio,
como um deus hermafrodita ou os grandes
mitos do empreendedorismo. Contudo, a
criação não partia do vazio. A máquina sentia a permanente necessidade de se alimentar de modelos e idiossincrasias humanas.
O avô tinha dado um parco contributo
para a criação do software. A sua verdadeira especialidade era o emotional training.
Passava horas frente-a-frente com a máquina, a transmitir-lhe conhecimentos e comportamentos, emoções e disfuncionalidades.
Toda a gente sabe que um bom robot se faz
através do desenvolvimento controlado das
imperfeições. Só assim se consegue criar
algo surpreendentemente humano.No erro é
que está a virtude.
Naturalmente, o avô não tinha nenhum
melhor exemplo para o enriquecimento do
robot do que de si próprio. Aos poucos o
robot foi aprendendo os seus hábitos, os seus
gestos, a arrevesada (mas altamente previsível) forma de pensar, de agir e de reagir,
assim como o significado dos silêncios, nas
mais variadas formas. O avô era o cientista
e a musa. Como qualquer bom Deus, criou
o robot à sua imagem e semelhança. E, aos
poucos, a máquina foi adquirindo os seus
traços.
Quando o avô morreu, o robot serviu
de enorme consolação para filhos e netos.
Estava ali presente, o clone de si próprio,
com cara de bit e coração de manteiga,
sempre disponível para escutar ou dar os
mais sensíveis conselhos. Inevitavelmente,
todos se afeiçoaram à máquina, tão delicada, embora por vezes resmungona. Para ser
o avô, só lhe faltava ser o avô. Mas isso era
coisa que só incomodaria o próprio e, tendo
em conta que o próprio deixara de existir,
não incomodava ninguém. Aquele avô de
chapa metálica e milhões de bits trazia uma
enorme vantagem: sempre que não dava
jeito visitá-lo ao fim de semana, bastava
colocá-lo em pause, que ele nem sequer se
queixava. JL
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CRÓNICA DO BRASIL
Fernando Paulouro Neves

‘Malandros’ de vários géneros...

Michel Temer discursando como Presidente, e uma das muitas manifestações ‘exigindo’ a sua demissão

A DIALÉTICA
DO MALANDRO
Andei a reler textos do prof.
António Cândido, que morreu há
dois meses e foi figura relevante da
crítica literária, a ele se devendo
a análise mais profunda sobre a
Formação da Literatura Brasileira,
a fixação do cânone literário e a
definição das suas tipologias. Nesse
registo académico, é célebre o ensaio sobre A Dialética do Malandro.
Analisando a aventura ficcional
brasileira, António Cândido clarifica que a sua matriz histórica não
comporta o pícaro, estruturalmente espanhol e português (e.g. O
Malhadinhas, de mestre Aquilino),
e, ao invés, sugere a do malandro.
Haverá, então, e abundantemente,
o romance malandro: "O malandro, como o pícaro, é espécie de
um género mais amplo do aventureiro astucioso, comum a todos os
folclores", esclarece o autor. Basta
lermos o espantoso Macunaíma –
O Herói sem Nenhum Caráter, de
Mário de Andrade, para percebermos a análise certeira de António
Cândido.
Enquanto fazia o inventário da
ficção retratando o jogo da trapaça,
pensava eu como é verdade a
literatura ser vida. O malandro
transferiu-se das ruas para a ficção
e até para a música – a Ópera do
Malandro, do Chico Buarque é de
1978 - e destas para a política. A
ajuizar por uma realidade cada
vez mais dilatada, há uma outra
dialética do malandro, com expressão no Palácio do Planalto, no
Congresso, nos governos, em tudo
o que cheire a poder, na relação
espúria que é o cavalgamento da
política pela economia e pelos

negócios. A coisa é de tal dimensão
que podemos questionar o espanto
de todos os dias: será que na política “nascem malandros já feitos?”
Recentemente, Herman
Benjamin, o juiz-relator, no
Tribunal Superior Eleitoral, no
processo de cassação da chapa
Dilma-Temer, caricaturou com
ironia a absolvição do Presidente
da República: “Como juiz, eu rejeito o papel de coveiro de prova viva.
Posso até participar do velório,
mas não carrego o caixão”. O magistrado estava fazendo, de certo
modo, o retrato da situação caótica
da democracia brasileira
Na procura dessa impressão
digital colectiva, o prof. Roberto
Goto escreveu a propósito: "A
ginga, a finta, o drible, a manha e
o jogo de cintura muito apreciados
no futebol e na política, a agilidade
e a esperteza em escapar de situações constrangedoras ligadas ao
trabalho e à repressão, o 'jeitinho'
que pacifica contendas, abrevia
soluções de problemas, fura filas,
supre ou agrava a falta de exercício
de uma cidadania efetiva".

O DESATINO
DA RAPAZIADA
Caminhar pelas ruas de Belo
Horizonte é ir ao encontro de
memórias literárias. Um dia destes,
fui fazer um aceno ao Ponto de
Encontro, como se quisesse dizer
olá! ao poeta Carlos Drummond de
Andrade e a Pedro Nava. Lá estão os
dois, no bronze idealizado por Léo
Santana. Ali, entre a rua Goiás e a
rua da Bahia, espaço de tão fundas
referências culturais, convergiram muitos sonhos jornalísticos e
literários daquela geração moder-

nista que abalou a tradição literária
de Minas Gerais. Eis Pedro Nava
falando da rua da Bahia: "Não a Rua
da Bahia de hoje. A de ontem. A dos
'anos vinte'. A de todos os tempos,
a sem fim no espaço, a inconclusa
nos amanhãs. Nela andarão sempre
as sombras de Carlos Drummond de
Andrade, de seus sequazes, cúmplices, amigos, acólitos, satélites".
Devo confessar que a leitura do
livro de Humberto Werneck, com o
surpreendente título O Desatino da
Rapaziada, uma narrativa fantástica sobre jornalistas e escritores em
Minas, me despertou a curiosidade
sobre este universo mágico dos
anos 20 quando o pulsar cultural
de Belo Horizonte marcava pontos
na aventura modernista. Werneck
faz a história desse fio de tempo e conta-o como se estivesse a
escrever um romance, captando
o tempo e os lugares, colhendo
histórias saborosas e acontecimentos que ficaram colados à história
da cidade e do Brasil. E nós, que o
lemos, temos às vezes a sensação
de lá termos estado também, de tal
forma que, ao poisarmos outra vez
na realidade, ficamos com pena
desse sonho ter acabado.
O Desatino da Rapaziada inicia-se, aliás, com Drummond, ou não
fosse ele figura epigonal da narrativa! Explica Werneck: "A história
que aqui se vai contar começa no
ano de 1921, no instante em que a
mais famosa de suas personagens,
um adolescente magrinho, de óculos, entra numa redação de jornal,
na rua da Bahia, em Belo Horizonte.
Era o Diário de Minas." No fio inicial
da história, conta o autor, pedindo eu licença por me deter mais
tempo neste particular: "Carlos
Drummond de Andrade. Tem 18

anos e, não faz muito, foi expulso do
Colégio Anchieta, de Nova Friburgo,
no estado do Rio, por 'insubordinação mental'. Será visto, nessa
época, como o líder de um grupo
de jovens escritores 'futuristas',
cujos desmandos poéticos vinham
perturbar a parnasiana harmonia da
paisagem literária das Minas Gerais.
Razão deveriam ter os padres de
Nova Friburgo em chamá-lo de
anarquista'". Esse tempo cristalizou
em versos de Drummond: "O Diário
de Minas, lembras-te, poeta?/Duas
páginas de Brilhantina Meu Coração
e Elixir de Nogueira/ uma página
de: Viva o Governo/ outra - doidinha - de modernismo."

EM BRASÍLIA,
URUBUS VOANDO
SOBRE O PLANALTO

Não deixa de ser curioso que na
cidade onde Óscar Niemeyer
ergueu uma iconografia fantástica
ao sentido da Democracia - a Praça
dos Três Poderes - se viva uma crise tão profunda e tão extensa que é
a própria radiografia da agonia que
vai minando o coração democrático da sociedade brasileira. Numa
entrevista à Globo News, o procurador-geral da República (PGR),
Rodrigo Janot, que acusou Temer
de corrupção, quando o jornalista
lhe perguntou o que tinha sentido
ao ouvir as delações que incriminavam o Presidente, respondeu ter
ficado nauseado.
Esse é o sentimento que se
respira por todo o lado. O cidadão
comum assiste, estupefacto, às
manobras de Temer no Planalto e
aos jogos para colher no regaço as
fidelidades dos parlamentares, garantia de que os votos evitem o seu

J

julgamento no Supremo Tribunal de
Justiça pelos crimes imputados pelo
PGR. Garantiu, assim, a sua permanência na Presidência da República,
a prazo, pois Rodrigo Janot já
confirmou estarem a ser preparadas
outras acusações, como obstrução à
Justiça e organização criminosa.
Vemos, pois, um Presidente
apostado em salvar a pele a qualquer preço, fazendo tábua rasa
dos valores éticos e republicanos
da política. Todos os dias, aliás,
a mancha da corrupção alastra,
inquinando a política. Cada vez
há menos 'mãos limpas' entre os
eleitos... Ninguém poderá medir,
com objectividade, as consequências deletérias que tudo isto terá no
plano cívico. Há dias, o juiz Sérgio
Moro, de Curitiba, que se julga
ser uma espécie de Elliot Ness dos
filmes contra Capone, condenou
Lula a 9 anos e meio de prisão, no
âmbito da operação Lava Jato. Não
faltam os que apontam à sentença
debilidades de prova vendo nela
um expediente para afastar Lula
da corrida à eleição presidencial de
2018, cujas sondagens lidera.
Seja como for, o que mais fere a
democracia neste momento são as
suspeições e a acusação de corrupção que impendem sobre Michel
Temer. O cronista Juan Arias
escrevia na edição brasileira de El
Pais sobre a vergonha do "mercado
de votos no Congresso do Brasil".
Ele pôs no papel o que a narrativa
da informação nos mostra e toda
a gente pensa: "Há a impressão de
que o que mais importa para os deputados é o preço material de cada
voto. E o que mais choca é que
esse mercado não é escondido nem
camuflado. Ao contrário, é discutido à luz do dia". Esta compra de
votos fez-me regressar ao livro de
Victor Nunes Amaral que, em 1948,
escreveu Coronelismo, Enchada e
Voto, estudo projetivo e premonitório sobre a política brasileira,
mostransdo, no espaço do poder
municipal, como o coronelismo
falseava o sistema representativo.
Um amigo aqui de Brasília, a
quem manifestei a minha perplexidade, tocou-me no ombro e
disse-me como quem fala de uma
fatalidade:
- É. São os votos de cabresto!
Há um cadáver adiado no
Planalto. Talvez por isso, um dia
destes, alguns urubus sobrevoavam e faziam voos a pique sobre o
Palácio…J
* Fernando Paulouro Neves, 70
anos, é jornalista e escritor. Foi
chefe de redação e diretor, durante
muitos anos, do respeitado Jornal
do Fundão, e é autor de livros de
reportagem, crónicas e ficção. Foilhe recentemente atribuído o Prémio
Eduardo Lourenço, instituído pelo
Centro de Estuds Ibéricos, sediado
na Guarda.

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:44)

Programa Erasmus,
um ‘sucesso’ com 30 anos

Uma educação humana
para a era digital

- por Risoleta C. Pinto Pedro p. 3 e 4

- por Paulo Guinote p. 5

Uma escola para todos
e para cada um
- por David Rodrigues
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João Costa

Uma escola ‘de todos e para todos’
Chegados ao fim do ano letivo 2016/17, impõe-se o balanço possível dos seus 'resultados', das principais reformas e
apostas da atual equipa do Ministério da Educação, sobretudo ao nível do Secundário. Balanço, do ponto de vista do
Governo, aqui feito pelo secretário de Estado da Educação, que o considera "positivo", sem prejuízo de reconhecer certas
preocupações - entretanto adiantando já algumas linhas de ação para o próximo, cuja abertura será o tema forte da nossa
edição de 14 de setembro. Por sua vez, o ministro Tiago Brandão Rodrigues destaca, num breve texto escrito para o JL/
Educação, o sucesso do Orçamento Participativo das Escolas

e

Carolina Freitas

Quais?
O relatório PISA mostra que os alunos
portugueses se encontram entre os
alunos com níveis de stress e ansiedade
mais elevados. Este desequilíbrio entre
resultados e bem-estar não é desejável e
deve levar-nos a refletir que algo ainda
está a correr menos bem, no que diz
respeito à promoção de um desenvolvimento integral dos jovens.

João Costa

do pela Un. de Leiden, Holanda, em
Linguística, João Costa, 44 anos, é
prof. catedrático, de Linguística claro,
da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, onde desempenhou até novembro de 2015 a função de diretor. É ainda
membro do Conselho Científico do
Plano Nacional de Leitura, da Comissão
Nacional do Instituto Internacional
da Língua Portuguesa e do Conselho
Consultivo do Instituto Camões.
JL/Educação: Que ‘balanço’ faz do ano
letivo 2016/2017?
João Costa: O balanço é positivo. Foi um
ano letivo que começou com tranquilidade, o que não devia ser notícia, mas,

infelizmente, a instabilidade de anos
anteriores levou a que o contraste fosse
notório. Foi também um ano marcado
pela implementação dos projetos locais
de promoção do sucesso escolar, em que
houve uma intensa discussão pública
sobre o Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória e em que pudemos
dar passos na construção de propostas
de reforço da autonomia, da flexibilidade e da inclusão.
E o que correu menos bem?
Posso destacar um dado que nos
permite pensar como, num mesmo
contexto, encontramos aspetos positivos
e negativos. Durante este ano letivo,
conhecemos os resultados de Portugal

“

Os resultados do
PISA revelaram que,
pela primeira vez,
ultrapassamos a média
da OCDE nos domínios
testados (literacia,
matemática e ciências)

no PISA [Programme for International
Student Assessment], que revelam que,
pela primeira vez, ultrapassamos a

JOSÉ CARLOS CARVALHO

Entre medidas, propostas e resultados, o
‘balanço’ geral é “positivo”. João Costa,
secretário de Estado da Educação, fala-nos do trabalho desenvolvido ao longo
do ano letivo 2016/2017, destacando
um conjunto de medidas de combate
ao insucesso e à exclusão de que o vasto
Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar (lançado no início de
2016) é a parte mais visível.
Olha ainda para as principais
linhas de ação do novo ano letivo
2017/2018, muitas das quais recentemente ‘plantadas’ em propostas como o
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória, as Orientações Curriculares
para a Educação Pré-Escolar, ou o
novo Regime Legal da Inclusão Escolar
(este ainda em discussão pública até
ao final de agosto). Entre as ‘novidades’ do regresso às aulas, está a gestão
flexível do currículo, que vai mesmo
avançar - “em experiência-piloto com
um conjunto alargado de escolas” -,
e o alargamento da rede de UAARE Unidades de Apoio ao Alto Rendimento
na Escola, destinadas a alunos/atletas
do ensino Secundário enquadrados no
regime de alto rendimento, seleções
nacionais e/ou que revelem elevado
potencial desportivo.
Licenciado pela Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa e doutora-

média da OCDE nos domínios testados
(literacia, matemática e ciências). Se
este é um motivo de orgulho, que nos
deve, sobretudo, fazer ver que é tempo
de dar o devido valor e agradecimento
aos professores, é também no mesmo
relatório que encontramos alguns dados
preocupantes.

Qual o caminho a seguir para garantir
um maior equilíbrio entre resultados e
bem-estar?
Há já várias medidas em curso que
vale a pena enfatizar. Desde logo, a
aprovação do Perfil do Aluno à saída da
escolaridade obrigatória, que inscreve
o bem-estar individual e comunitário
como uma das áreas a desenvolver. Isto
significa dizer, muito claramente, que
um aluno só pode ser considerado bem-sucedido se tiver conhecimentos, mas
também se for globalmente saudável.
Ou seja: o sucesso passa pelo bem-estar. Em segundo lugar, a introdução
de uma lógica de complementaridade
entre a avaliação interna e externa
das aprendizagens, com o modelo de
avaliação introduzido no ensino Básico,
com a previsão de uma maior diversidade de instrumentos de avaliação e com
uma cultura que entende a avaliação
como um instrumento ao serviço das
aprendizagens - e não o seu contrário.
Em terceiro lugar, a implementação
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do Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar, que se centra em medidas locais dirigindo-se àqueles a quem
a escola não tem conseguido chegar,
promovendo a sua inclusão e felicidade
na escola.
Acreditamos que os alunos são mais
felizes quando aprendem mais e melhor.
Em quarto lugar, a valorização do direito a brincar, inscrito nas Orientações
Curriculares para a Educação PréEscolar e nas recentes orientações para
a organização das AEC [Atividades de
Enriquecimento Curricular]. E, em
quinto lugar, a valorização das metodologias ativas, promovidas no despacho
que enquadra a experiência de reforço de
flexibilidade e autonomia no desenvolvimento curricular. Estas são medidas
indutoras de aprendizagens mais significativas, que não anulam a importância
do bem-estar, porque o valorizam como
meta e porque o potenciam.
Acaba de ser anunciado um reforço
de cerca de sete milhões de euros para
integrar 200 novos psicólogos nas escolas. O aumento de recursos humanos
especializados também pode contribuir
para esse equilíbrio?
Certamente. Os psicólogos são um
recurso fundamental. Recentemente,
também homologamos o referencial
para a atividade dos psicólogos. Importa,
contudo, salientar algo fundamental:
o cuidado com o bem-estar dos alunos
é responsabilidade de todos. É preciso,
sobretudo, cultivar um ambiente positivo, que seja impeditivo da germinação
destes quadros de stress, ansiedade e
depressão.
Foi recentemente anunciada a proposta
de alteração do Regime Legal da Inclusão
Escolar, que está em discussão pública
até ao final de agosto. Quais as principais
‘novidades’ deste documento?
É um documento importantíssimo, na
medida em que apresenta uma proposta
potenciadora de uma escola que não
se limita a integrar todos, mas que
inclui todos. Trata-se de um modelo de
inclusão educativo e que se afasta de
modelos de base clínica. O documento
assenta num conjunto de princípios, de
entre os quais destaco: a construção de
procedimentos para uma escola inclusiva centrada no acesso ao currículo; a
igualdade de oportunidades como ponto
de partida; a abordagem multinível para
a identificação de medidas de acesso ao
currículo e às aprendizagens; a cooperação e trabalho de equipa na identificação
e promoção de trabalho para alunos com
necessidades específicas; a clarificação
de papéis dos diferentes intervenientes;
a avaliação e certificação de todos os
percursos de aprendizagem; e o reforço
de intencionalidade na transição para a
vida ativa.
Quando falamos de inclusão, falamos
também dos alunos com dificuldades
socioeconómicas e/ou de integração cultural. O que está a ser feito para construir
a escolaridade obrigatória “de todos e
para todos”, referida no Perfil do Aluno?
Quando falamos de inclusão, falamos de
todos. Em particular, falamos daqueles
que, por uma razão ou outra, não têm
encontrado sucesso na escola. Os motivos podem ser barreiras relacionadas
com deficiência, mas também barreiras
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O Orçamento Participativo das Escolas
A criação de Rádios Escola, o desenvolvimento de um sistema de poupança de água, a aquisição de
equipamentos para promover o uso da bicicleta ou um projeto que associa sinais luminosos ao toque
da campainha, a pensar nos alunos surdos. Eis algumas das propostas vencedoras do Orçamento
Participativo das Escolas (OPE), uma iniciativa do Ministério da Educação que permite aos
estudantes do 3º ciclo e do secundário decidir como utilizar uma parte do orçamento da sua escola.
Lançado em janeiro deste ano, o OPE mobilizou mais de 700 mil euros (1€ por aluno), envolvendo
mais de 700 mil alunos distribuídos por cerca de 1100 escolas, que apresentaram, debateram e
votaram um total de 4 500 propostas, revela ao JL/Educação o ministro da Educação Tiago Brandão
Rodrigues, que aqui escreve sobre esta medida “pioneira” em Portugal

Tiago Brandão rodrigues
No momento atual, é fundamental que os nossos alunos se sintam
parte da escola, sendo partícipes nas
decisões. Por outro lado, reveste-se
de uma enorme importância que os
jovens compreendam como funcionam as instituições democráticas, percebam conceptualmente o que é um
orçamento e como se elabora, sabendo
também como se podem envolver nos
debates e decisões, no espaço público.
Essa é uma missão central da escola
pública e um desafio essencial para
o fortalecimento das nossas democracias. E a democracia aprende-se
praticando-a, não só teorizando-a.
O Orçamento Participativo das
Escolas (OPE) permitiu, este ano,
pela primeira vez, que a generalidade
dos nossos estudantes do 3º ciclo e
do secundário, em todo o país e nas

“

O [novo] Regime Legal
da Inclusão Escolar
apresenta uma proposta
potenciadora de uma
escola que inclui todos
(Com as UAARE)
obtivemos uma taxa de
sucesso escolar de mais
de 90%. A sua rede ser
alargada a mais escolas
já no próximo ano letivo
A flexibilidade no
desenvolvimento
do currículo é um
instrumento de trabalho
para conferir verdadeira
autonomia às escolas
culturais ou contextos familiares e sociais impeditivos de melhores aprendizagens. A proposta legislativa agora em
discussão abarca todos estes casos.
É mais um ‘sinal’ da intenção de combater o insucesso escolar, como foi o amplo
Plano Nacional de Promoção do Sucesso
Escolar que o Ministério lançou em 2016?

Tiago Brandão Rodrigues

diferentes vias de ensino, pudessem participar na gestão e melhoria
das suas escolas, desenvolvendo
propostas, discutindo-as com os
colegas, aperfeiçoando-as, organizando eleições e depois votando. O
projeto mais votado em cada escola

Sim. As medidas de Promoção do
Sucesso Escolar a ser desenvolvidas
pelas escolas – bem como muitos dos
projetos territoriais – visam exatamente
o desenvolvimento de estratégias para
que, nos anos iniciais de ciclo, se possam
identificar precocemente áreas sensíveis
e chegar a todos os alunos o mais cedo
possível, com respostas diferenciadas
e adequadas aos contextos locais. É de
referir ainda o propósito de universalização do pré-escolar aos 3 anos, bem
como o trabalho curricular que tem
vindo a ser feito com a publicação da revisão das Orientações Curriculares para
a Educação Pré-Escolar. Sabemos que
uma educação pré-escolar de qualidade
é um preditor de sucesso nas aprendizagens iniciais e um fator de inclusão dos
mais desprotegidos. Por isso, apostar na
educação pré-escolar é apostar numa
escola mais inclusiva.

vai agora ser implementado, até ao
final do ano. Foi a primeira vez que
um governo lançou uma iniciativa
deste tipo, a nível nacional. Com
o empenho de muitos diretores e
professores, as escolas criaram as
condições, divulgaram e garantiram
que o processo decorria de forma
democrática. Foi, para mim, muito
importante ter estado em várias escolas a participar, em diferentes fases
da iniciativa e ver todo este processo
a acontecer no terreno. O entusiasmo, a criatividade e o civismo dos
estudantes foram notórios!
O Orçamento Participativo das
Escolas é certamente uma iniciativa para continuar porque é, sem
dúvida, uma medida que melhora
as escolas, motiva os estudantes e
providencia efetivamente experiências e competências significativas de
cidadania democrática em centenas
de milhares de jovens.

funcionaram em regime-piloto em
quatro escolas - em Linda-a-Velha,
Rio Maior, Montemor-o-Velho e
Porto. Estiveram envolvidos 70 alunos,
distribuídos por 10 modalidades desportivas, enquadrados por professores
acompanhantes, psicólogos escolares e
salas de estudo aprender+, com recurso
a planos pedagógicos diferenciados,
estratégias colaborativas e reflexivas
em rede, colocando à disposição apoio
presencial e/ou recursos tutoriais
online. Os resultados revelaram-se
muito positivos. Não só foi possível
conciliar sucesso desportivo e escolar
como obtivemos, em todos os anos de
frequência deste universo de alunos
UAARE, uma taxa de sucesso escolar
de mais de 90%. A rede de UAARE vai,
por isso, ser alargada a mais escolas já
no próximo ano letivo.

Neste ano letivo, foram também criadas
as UAARE - Unidades de Apoio ao Alto
Rendimento na Escola...
As UAARE visam uma articulação eficaz
entre os agrupamentos de escola, os
encarregados de educação, as federações desportivas e seus agentes, e os
municípios. O seu objetivo é, justamente, conciliar, com sucesso, a atividade
escolar com a prática desportiva de
alunos/atletas do ensino Secundário enquadrados no regime de alto rendimento, seleções nacionais e/ou que revelem
elevado potencial desportivo.

Uma das questões que tem gerado grande debate é a gestão flexível do currículo. Será dada autonomia às escolas para
gerir 25 por cento do currículo já no ano
letivo 2017/2018, como previsto?
Sim. A medida avança em experiência-piloto com um conjunto alargado de
escolas que aderiram espontaneamente
ao projeto. O acompanhamento e a
avaliação serão feitos pelas equipas
de acompanhamento regionais, que
integram os diferentes serviços do
Ministério da Educação (DGE, DGESTE,
ANQEP e IGEC), por um conjunto de
peritos convidados e pela OCDE.

Como avalia o seu funcionamento ao fim
do primeiro ano de implementação?
Durante este primeiro ano, as UAARE

Na prática, em que se traduzirá a
medida?
A flexibilidade no desenvolvimento do

J

currículo constitui um instrumento para
explorar formas diferentes de organizar
os tempos escolares, possibilitando
trabalho de diferenciação pedagógica,
de natureza interdisciplinar; desenvolvimento de projetos; aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos; alternância de tempos; trabalho em equipas
pedagógicas, etc. No fundo, é um
instrumento de trabalho com o qual se
pretende conferir verdadeira autonomia
às escolas.
Quais os principais objetivos da flexibilização curricular?
O enriquecimento, aprofundamento e
consolidação das “aprendizagens essenciais”; o desenvolvimento de projetos
com o objetivo específico de recuperação de aprendizagens; a valorização das
artes, do desporto, do trabalho experimental e das tecnologias de informação
e comunicação, bem como a integração
das componentes de natureza regional
e local; a aquisição e desenvolvimento
de competências de pesquisa, avaliação,
reflexão, mobilização crítica e autónoma
de informação, com vista à resolução de
problemas e ao reforço da autoestima
dos alunos; o desenvolvimento de experiências de comunicação e expressão nas
modalidades oral, escrita, visual e multimodal; o exercício da cidadania ativa,
de participação social, em contextos de
partilha e colaboração e de confronto
de ideias sobre matérias da atualidade;
e a dinâmica do trabalho de projeto,
centrada no papel dos alunos enquanto
autores, proporcionando situações de
aprendizagens significativas.
Além desta medida, que outros passos
serão dados para aprofundar a autonomia das escolas?
Estamos a desenvolver um trabalho
muito profícuo com as associações
profissionais para a identificação
das aprendizagens essenciais, que
potenciará a identificação autónoma,
por parte dos professores, de áreas de
aprofundamento e de maior detalhe, conferindo maior significado às
aprendizagens.
Como avalia o período dos exames,
ainda a decorrer?
Acredito que o período mais interessante
da escola é aquele em que os alunos
estão a aprender e não tanto o período
dos exames. Este é apenas um momento
de duas semanas que não se compara,
minimamente, à qualidade dos meses
que os antecedem em que, em cada
sala de aula, os professores e os alunos
cooperam para que as aprendizagens se
consolidem.
Quais as ‘linhas de ação’ que irão orientar o próximo ano letivo?
Será um ano marcado por algumas atividades principais: a implementação do
projeto-piloto de autonomia e flexibilidade; a formação na área da educação
inclusiva; a concretização dos planos
de formação contínua dos centros de
formação dos agrupamentos de escola;
e o reforço dos Centros Qualifica para
a educação e formação de adultos. São
desafios que estamos a lançar às escolas,
mas que têm vindo a ser construídos
num diálogo muito intenso e profícuo
com os diretores, os professores e os
órgãos das escolas.J
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O Programa Erasmus por quem o viveu
Faz agora 30 anos que ‘nasceu’ o que foi, o que é, seguramente, o mais importante programa europeu para estudantes
universitários abrirem, ampliarem, os seus horizontes, a nivel educativo, cultural e, sobretudo talvez, cívico, de melhor
conhecimento e maior compreensão entre os povos - programa de que já beneficiaram cerca de nove milhões de jovens,
entre os quais mais de 90 mil portugueses. Os seus responsáveis dizem, e é verdade, que “tem transformado muitas
vidas nos últimos 30 anos: mais do que uma simples fase na vida dos participantes, o Erasmus é um verdadeiro ponto de
viragem”. O JL, que voltará ao tema, publica um texto, com os testemunhos de seus antigos alunos, de uma professora da
Escola Secundária António Arroio e escritora, autora de livros de vários géneros, e a que foi atribuído designadamente o
Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores
Risoleta C. Pinto PedRo
O Infante enviou-nos em naus
pelo mundo, Saramago pôs-nos
à deriva pelo oceano, Agostinho,
de olhos no mar, recorda-nos que
estamos ligados à terra. Como
Erasmus, o filósofo holandês a
quem o programa deve o nome e o
estilo: personalidade antidogmática que esteve em vários locais da
Europa irradiando pensamento.
O holandês de Roterdão e o
luso-universal Agostinho da Silva,
mestres de cerimónias nesta viagem, apresentam traços comuns.
São Erasmus avant la lettre, porque
não necessitaram de um programa
exterior para exercerem o direito
de mobilidade.
Tivemos as cruzadas, a expansão marítima, o êxodo judaico, a
fuga à ditadura, e atualmente, por
ausência de perspetiva de futuro, a
desastradamente encorajada saída
dos jovens.
Erasmus proporciona o êxodo
de forma sustentada e por períodos
determinados, concedendo aos
seus jovens movimentos internos
de intercâmbio, impeditivo de
novos Reichs. Depois de uma parte
significativa de cidadãos ter convivido com outros europeus e de ter
sentido o ritmo dos corações num
processo de miscigenação cultural,
intelectual, científica e afetiva,
dificilmente aceitariam um povo
impondo-se como o mais puro
(são de meus ex-alunos da Escola
Artística António Arroio, as joias
incrustadas neste texto):
“Na Hungria tinha como foco
a interculturalidade nas histórias tradicionais e na cultura
folclórica de Portugal, Ucrânia,
Itália, Roménia e Hungria, pelas
artes performativas. Chegada a
Budapeste senti-me só, não dominava a língua e não vi esforço
para ser compreendida. Passei
uma noite na estação central onde
pessoas se refugiavam do frio e da
chuva, para apanhar o primeiro
comboio para Debrecen. Muitos,
de etnia Roma (ciganos), claramente não tinham alojamento.
São altamente discriminados.
Fui violentamente abordada pela
polícia, que considerava 'primi-

tivo' dormirmos numa estação.
Ao saber que havia pessoas não
Roma que não foram incomodadas, senti, não só o pico da minha
solidão, como a discriminação na
pele. Debati-me com a realidade
de que ainda há quem acredite
que existem pessoas de primeira e
de segunda” (Inês Vasquez - IV).
Erasmus foi das mais inteligentes medidas europeias, na
imitação de seus melhores, como
Erasmo, Agostinho e Espinosa,
para escolher um estrangeiro, um
português e um quase português,
a quem Agostinho atribuiu a
nacionalidade portuguesa por ser
a sua origem, estando convicto
que Espinosa, apesar de não ter
escrito em português, o fazia interiormente. Tema central para o
reforço da identidade e o contributo do sentimento linguístico na
mobilidade:
“Fui aluno Erasmus na
Letónia. Tive várias experiências, desde perceber o que é ser
português, a ter noção do que
é a Europa” (Miguel Queiroz
Martinho - MCM).
“Explicava como era Portugal,
cantava músicas portuguesas
no café para escutarem a língua
e a melodia, desenhei um mapa
para lhes mostrar a localização, e expliquei que não falamos
brasileiro, mas português; que é a

nossa língua a origem das outras
variantes. Era emocionante falar
de nós a pessoas que não sabiam
quem éramos” (Mafalda Garcia MG).
Escreveu Edgar Morin, esse
quase português, em 1987, ano em
que nasceu o programa Erasmus:
“É neste contexto incerto e louco
que deve edificar-se a Europa.
Ainda que tenha a sua própria
comunidade de destino, ela não
pode escapar ao destino comum
da humanidade”. Oracular. Cai
hoje a humanidade literalmente

“

O Infante enviou-nos
em naus pelo mundo,
José Saramago pôs-nos
à deriva pelo oceano,
Agostinho da Silva, de
olhos no mar, recordanos que estamos
ligados à terra. Como
Erasmus, o filósofo
holandês a quem o
programa deve o nome
e o estilo

suja, rota, a tremer de frio e fome
ao colo da Europa, mãe adotiva e
aflita:
“Nunca tinham conhecido
um português, questionavam
o que fazia uma rapariga numa
casa da única praça. Fui aprendendo a língua e o dialeto. Eram
trabalhadores do mármore e de
vez em quando uma manhã mais
silenciosa acontecia devido a
um desastre, alguém morrera. À
medida que os fui conhecendo,
levaram-me às pedreiras, o que
influenciou todo o meu trabalho
artístico nestes últimos meses.
O fundamental foi lidar com a
realidade dos refugiados. Um
dia deparei-me com oito pessoas
de cor sentadas na praça. Não
percebi o que tinha acontecido. Eram refugiados, o estado
italiano tinha-lhes dado uma casa
para viverem, mas não sabiam a
língua. O da Guiné Bissau falava
português. Visto ser a única na
aldeia a conhecer línguas, traduzia-lhes do italiano. Fiquei como
responsável por eles... todos os
dias estávamos juntos, a jogar, a
falar sobre as suas histórias. Foi
longo o caminho de integração.
As pessoas desconfiavam, longas
conversas de café a convencer a
ajudar. Sylvie, uma belga, apoiou-me a criar uma escola onde lhes
dávamos aulas de italiano, pois

ultrapassada a questão da língua,
seria mais fácil... pouco a pouco
conseguiram falar e interagir,
chegou-se a realizar um torneio
de futebol com equipas mistas. Foi
o ponto mais forte deste Erasmus,
superar as minhas dificuldades
iniciais e ajudar outros. Num país
que após uma experiência destas
acaba por se tornar nosso” (MG).
A riquíssima partilha de uma
“colonização de Humanidade e
espírito”, diria Agostinho. África
e o mundo na Europa; a arte, o
sentimento social, a emoção,
entrelaçando-se num bilro italiano: “Escolhi L'Aquila por causa
do terramoto que a destruiu. Se
tivesse de viver noutro lugar,
gostaria que estivesse disponível para a mudança, uma cidade
onde não fosse instantâneo apaixonar-me em todas as esquinas.
Quando alguém me perguntava
quem eu era, o silêncio ecoava
na minha cabeça! Chegar a um
sítio onde ninguém faz ideia de
como me chamo, nem ouviu
falar de mim, não viu nada que
eu fizesse, ninguém tem ‘amigos
em comum’ comigo. Se houvesse
algo de que não gostasse em mim
e o quisesse alterar, podia fazê-lo” (Ana Margarida Battaglia
- AMA). O profundo mergulho na
identidade.
São artistas, estetas com um
olhar ético, e atentos aos sinais:
“A experiência marcante foi
Barcelona. A cidade parece ter
um filtro de efeito permanente,
como as fotografias das novas
aplicações. Sensação de vertigem.
Junto da basílica, olhando para
cima, sentia-me pequena e sem
chão. Pensamos que conseguimos
controlar tudo, que já não há coisas
que nos surpreendam… Como
estudante de arquitetura, foi uma
sensação que não sabia possível
através da arte” (Rita Vilela - RV).
Cioran, romeno que escolheu a França para pensar em
liberdade, afirma no Tratado de
Decomposição: “A passagem do
indivíduo anónimo ao indivíduo
consciente ainda não se fez”.
António Telmo, o filósofo do futuro, diz o mesmo de modo mais
dramático: “Se a redenção for […]
a ressurreição dos mortos ou o
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acordar dos adormecidos, então
nunca estivemos tão longe dela
como agora”. O ser como inimigo de si mesmo, nas palavras de
Marin Sorescu, ele próprio um
desterrado: “Há muito suspeitava
de mim mesmo/ e hoje persegui-me durante todo o dia/ a uma
distância que evitasse suspeitas.
[…]”.
O antídoto vem a seguir: “O
início, assustador, foi quando estive mais aberta ao novo. Aprendi
a ser tolerante e paciente… ao diferente. Os europeus têm a mesma
cultura, mas tendencialmente
pessoas da mesma nacionalidade
acabam por se juntar, pelo que
a experiência do estrangeiro é
‘amortecida’. Evitei estar com
portugueses, queria conhecer
outras culturas. É transformador,
o que realmente tem valor para
nós” (Rita Queiroga - RG).
O que Erasmus procura é que
partida não seja derrota, mas
escolha, com regresso. Preconiza
Eduardo Lourenço: “Reajustar
Portugal a si mesmo descobrindo
aquele ponto em volta do qual o
sentimento de uma identidade
melhor se polarize”. Erasmus
pode salvar de uma emigração às
cegas. Tornar mais fácil escolher
entre partir e ficar, para onde ir
e quando voltar. Cito Agostinho:
“Do século XXI por diante revelará Portugal ao mundo, sobretudo
pelo ser de cada um, o que se
vai atingir para além do mundo,
com toda a física uma metafísica;
todas as coisas várias e a mesma;
todos os povos um só e diferentes;
[…] todos os ideais diferentes, e
um só”.
O estar paradoxal de que a
seguir se fala: “Nos arredores
de Berlim, para me purificar da
visão tétrica e dos maus odores
da cidade, no lago, inédito
panorama invade-me, como
se tivesse ao alcance dos meus
olhos mortais a ‘Ínsula Divina’
d’Os Lusíadas. Nunca vira tanta
nudez, senti-me desconfortável
e depois bem. Num mergulho
profundo aos recônditos estados
de alma, nadei à medida do meu
tempo cartesiano, que é o dos
que não nasceram com o destino
de poetar. A imagem que se deita
comigo hoje não é a que trouxe.
Lá, lembro-me de morrer pelo
menos duas vezes, e não sonhei,
morri. Voltei, e tenho a vontade
de relembrar as memórias aguadas deste outro lugar” (Mariana
Cirurgião).
Lúcido exemplo, documentando Agostinho: “O importante, acima de tudo, é que
sejamos as pessoas que somos”.
Com a dor das pequenas mortes.
Morrer no estrangeiro custa
mais. Mas talvez a ressurreição
seja duradoura. Agostinho define escola e soa a Erasmus: “Eu
acho que só haverá uma educação perfeita quando as escolas
forem etimologicamente, […]
tempos inteiramente livres, em
que a pessoa chega a um lugar,
diz em que sentido lhe interessa
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crescer, e encontra nesse lugar
as ajudas necessárias para que
efetivamente cresça”.
Sérgio Niza denuncia o
afastamento: “Estas [novas]
metas não trazem uma vantagem cultural e de socialização
acrescida às aprendizagens, à
escola e à sociedade”. A nobre
Escola já existia na Faculdade de
Letras do Porto, que Agostinho
frequentou, dirigida por
Leonardo Coimbra. Telmo, depois de lecionar na Universidade
de Brasília, outra escola de
liberdade, esteve em Granada
estudando a cultura hispânica,
com o patrocínio económico de
mecenas que com Agostinho
acreditavam que haver portugueses espalhados pelo mundo,
seria transformador. O arquétipo de Erasmus no projecto de
Agostinho.
De um Mundiversus do
Infante, para um europeu
Erasmus: conhecemos o Mundo,
falta conhecer a Europa, cumprindo as palavras de Eliot: “O
fim está no lugar donde partimos”. Seguindo Agostinho:
“Um povo não pode ter por fim
apenas ser feliz, mas ajudar
a evolução da humanidade.”
Uma noção judaica, esse povo
errante. Viagem não só no espaço, mas operativa, como refere
António Telmo em Filosofia &
Kabbalah: “Importa dizer que
a viagem de conhecimento na
qual se traduz a travessia dos
mares rumo ao centro do mundo
é apenas uma abstracção se,
para cá ou para lá de a pensarmos, não a sentirmos como um
ato real em que também nós
participámos e continuamos a
participar”. Assim:
“Amesterdão veio conferir
perspetiva. O estagnar cria desgaste. O câmbio para outro ambiente arranca-me do quotidiano, e
expõe-me a uma nova realidade
e identidade, que exige que eu ali
esteja, para ali estar. Mente e corpo unem-se em esforço conjunto
de interação com o espaço, e não
há espaço para o questionamento. Como aluno de arquitetura,
procuro a relação entre espaço e
homem. Em Amesterdão, numa
perspetiva oposta à portuguesa, os estores não correm e as
cortinas não fecham. O pudor não
é uma condicionante do quotidiano, várias casas começam no rés
do chão, à vista do transeunte,
e mostram, cheias de orgulho, a
vida que lá se vive. Os portugueses são conhecidos pela preocupação com a opinião do vizinho,
o que infere, portanto, que o
vizinho, também ele português,
emite opiniões acerca da vida
alheia.
"Em Amesterdão, o vão descoberto e a vida exposta são só
possíveis dada a pouca importância atribuída pelos transeuntes.
Amesterdão é, portanto, uma cidade em que é perigoso espreitar.
Ou então, num cenário oposto,
a vida é vivida tendo em consi-
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deração o par de olhos do outro
lado do vidro, o que ao português
parece condicionador, dado o
privilégio da privacidade. Sendo
assim, o leque do que é digno de
privacidade torna-se reduzido
face ao nosso, e quase tudo pertence à res publica. Será esta uma
vivência mais honesta? Epicuro
dizia ‘Faz tudo como se alguém
te contemplasse’, Camus descreve os holandeses como animais
burgueses. Este seu alheamento
faz com que a minha presença se
pareça com a de um fantasma,
ou de leitor de um livro, inócuo
à ação.
Em Barcelona, pelo contrário,
é fácil pertencer ao espaço. O

ambiente é familiar e há espaço
para a privacidade, quer pelas
portadas, quer pela dimensão
dos vãos. Talvez por esta razão o
espaço público se veja tão definido
e desenhado na península ibérica,
marcando a diferença entre o público e o privado. Em Amesterdão,
dada a honestidade da vida
privada, o espaço público revela-se sinuoso e fragmentado, muito
mais disposto a acompanhar os
que andam do que os que param.
Mesmo para um turista, a interiorização da vida pública é notável.
Amesterdão revela-se uma mão-cheia de respostas a perguntas
que estão à espera de ser feitas. É
por isso, aliviante, face à acumulação de perguntas sem resposta que dias antes me levou ao
desgaste. O que aparentemente é
instável no viajar, permite uma
maior estabilidade no regresso ao
quotidiano já saturado. Tornei-me
móvel, e a perspetiva de viver em
vários sítios torna-se real, sendo
esta mudança um recurso que não
surge tão rapidamente a quem
nunca cortou as raízes” (Tomás
Neves).
Profundo questionamento
do olhar. Diz Pessoa que a alma
portuguesa, cujo primeiro movimento divino criou o oceanismo,
“fortificou-se na sombra e no
abismo”. Telmo acrescenta que “o
segundo Portugal, cumprida metade da sua missão com a segunda
dinastia, tornou-se subterrâneo”.
“É a hora” de escavar. No mesmo
lugar que é “Um oriente ao oriente
do oriente” de Campos, afinal
ocidente. Ou, segundo Agostinho:
“É preciso que se ganhe também
em terra virtudes do mar”:

“O Reino Unido alterou a
minha noção de Portugal, cheio
de potencial, que se fica pela
pequenez. Tem uma localização
melhor do que maioria, uma
arquitetura magnífica, excelentes pessoas, maravilhosa cultura
musical, gastronómica e literária.
Um dos melhores climas, diversas
culturas regionais, história longa
de bravura, revoluções e humanismo. Apesar de tudo, um olhar
crítico, julgador e intolerante,
e a incompreensão dos valores
Europeus. O papel da Europa não
é formar uma cultura unificada, é garantir a tolerância entre
culturas, a segurança de todos e
promover a justiça e igualdade

“

Estes novos nautas
escolheram,
lusitanamente,
misturar-se e ir na
torrente. Alargaram o
círculo e romperam o
perímetro afastando-se
dos pântanos do tédio,
aproximando-se
do outro para se
olharem, e na Europa
descobrindo o Mundo
aos europeus como humanos e
não como habitantes de um país
em particular. Portugal apaga e
vende a sua cultura para agradar
à ‘Europa’, para o turismo (será a
única forma de Portugal subsistir ao fim de quase 900 anos de
existência?). Não percebeu que o
maior trunfo é a cultura” (Sofia
Tomás).
Agostinho concordaria: “O
português vive hoje em Portugal
num país que não é Portugal.
Quando toda a gente se riu do plano do Governo que dizia que era
preciso reaportuguesar Portugal,
[…] o plano tinha razão”.
Outros Erasmus do mundo,
Ferreira de Castro, que partiu aos 13 anos para a Selva,
sua Universidade, Vieira, de
quem Agostinho conta: “Aquela
personagem múltipla, não só
de espírito, como de corpo. Ele

J

não mudava de corpo, mas por
exemplo deixou crescer o bigode
e vestiu-se de vermelho quando
foi ser diplomata da Europa, como
se mudasse de corpo. E foi pregar
em italiano para a rainha Cristina
da Suécia em Itália, mudando de
corpo, se realmente percebeu
a rainha, que era a mulher que
era, ia ficar indiferente a ela? […]
o Vieira apaixonado pela rainha
Cristina”.
Amor. E saudade: “Na
República Checa, senti nervosismo por estar longe. Mas mostrar
o meu trabalho a outro país foi
emocionante. Umas das dificuldades que senti foi a comunicação, não falavam inglês, mas houve um esforço de entendimento
e integrei-me. Não esquecerei”
(Ana Rita Pires).
“A minha primeira experiência fora de Portugal levou-me a
descobrir os meus limites. Foi difícil, inicialmente. Mas a floresta
abundante que se vestia de cores
outonais já em Outubro, deslumbrava e obrigava ao fotografar
compulsivo. Na Universidade
havia de tudo, novas tecnologias
sem custo e espaço de convívio.
Foi fácil fazer amizades com variadas culturas. E viagens muitas.
Às vezes, saudades de Portugal, e
depois, no meu regresso, a saudade maior era da Alemanha” (João
Palminha).
Daniel, mãe portuguesa e pai
francês, faz lembrar o desabrochar de Agostinho dando à luz
a si mesmo, no Brasil: “Estudei
Direito no Rio de Janeiro. Aprendi
muito com a cultura e os professores, que comparam a teoria
com a prática, para evitar formar
funcionários públicos que aplicam
o direito sem se preocupar com
o ser. Senti-me melhor do que
no meu país, abri-me à espiritualidade, o que nunca teria feito
na França demasiado racional.
Aconselho quem queira fazer
Erasmus a não ter medo de mergulhar na cultura local. Conheci
franceses no Rio. Ficavam convivendo entre si. É triste. Apenas
com os nacionais se aproveita
realmente da experiência do
intercâmbio para pensar a sociedade e sobre si” (Daniel Fraysse).
Daniel, moderna caravela saída
de França, vai ao Brasil e encontra
Portugal, o lugar de onde (a mãe)
partiu.
Também Ariadne Lynn, na
Noruega, se adaptou “sem problemas. Não me lembro de ter
tido saudade. É importante ter
motivação, paciência e iniciativa.
Ler muito e ouvir”.
Estes novos nautas escolheram,
lusitanamente, misturar-se e ir
na torrente. Alargaram o círculo
e romperam o perímetro afastando-se dos pântanos do tédio,
aproximando-se do outro para se
olharem, e na Europa descobrindo
o Mundo. J
* Este texto tem como ponto de partida uma
conferência feita pela autora na Sociedade
de Geografia
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EDUCAÇÃO E MEMÓRIA
Paulo Guinote

Uma Educação humana para a era digital
Uma das tendências mais marcantes dos debates sobre Educação
nos últimos tempos tem passado
pela interrogação sobre quais
devem ser as competências dos
alunos, as escolas e as salas de
aula para o século XXI, bem como
por propostas de reformulação
do currículo apresentado como
“tradicional” para o adaptar aos
novos tempos da era digital. Apesar
de enroupadas numa retórica pretensamente “humanista”, muito
do que agora se debate se baseia
em conceções economicistas e
mecanicistas da Educação, que
menorizam a dimensão humana
em todo o processo de ensino e de
aprendizagem, como se o elemento
humano fosse quase acessório, seja
o dos docentes (são “facilitadores” da aprendizagem ou meros
transmissores “dos conhecimentos
numa lógica de simplificação”
como referiu um participante num
recente encontro de professores
na Madeira ), seja dos alunos (cujo
desempenho, enquadrado numa
lógica de sucesso obrigatório, quase se torna um fator secundário na
sua avaliação).
A transformação da Educação
(enquanto função social do Estado
estruturante para um futuro concreto e não mítico) e do sistema
de ensino em variáveis de fórmulas destinadas a ser medidas e
avaliadas pela eficácia financeira
e pela demonstração estatística
do sucesso, tem feito avançar de
forma consistente uma conceção desumanizada da Educação,
através de um combate cerrado
a características que a definem
como uma das áreas em que as
especificidades do Humano mais
se revelam. Não apenas pelo seu
papel de preservação, transmissão
e evolução do Conhecimento, mas
também pelo facto do ato pedagógico não se poder reduzir a um
automatismo em que a máquina
lança informação sobre recetores
passivos, sem qualquer verdadeira
interatividade.
Da mesma forma, o atual
ataque ao chamado “currículo
tradicional” tem sido feito a partir
de trincheiras muito claras, com
uma estratégia muito agressiva de
desqualificação das “disciplinas
tradicionais”, com destaque para
as Humanidades, apresentando-as
como áreas destinadas à promoção
da “memorização” de informação
“enciclopédica” (nas palavras de
um governante), sem que isso se
traduza em “competências para o
século XXI”.

ATENAS VS ESPARTA?

A situação que vivemos de combate pelo domínio do currículo do
Ensino Básico lembra uma espécie
de luta entre o modelo educativo
ateniense, baseado na Filosofia
e no culto do Espírito (incluindo
as Ciências e a Matemática, sem
descurar o corpo e as áreas mais
técnicas), e o modelo espartano,
assente no culto do corpo, da força
e do seu utilitarismo guerreiro.
A primeira disciplina a ser trucidada nestas “guerras do currículo” foi a Filosofia, menorizada no
Ensino Secundário perante outras
áreas que associo mais à promoção
de estilos de vida do que a ensinar
a pensar e muito menos criativamente. É para mim impensável
que um aluno possa entrar num
curso superior na área das Ciências
Sociais e Humanas sem que a
Filosofia faça parte do seu currículo obrigatório para esse acesso.
Em boa verdade, a Filosofia, como
disciplina estruturante do pensamento, crítico, criativo ou outro,
deveria ser considerada obrigatória para qualquer candidato à
Universidade, mas parece que isso
é cada vez mais tido como arcaico.
O alvo seguinte, ao nível do
Ensino Básico, tem tentado centrar-se na História, que se gosta de
apresentar como coisa só de memorização e cheia de coisas inúteis para
o presente. O cerco tem tido avanços
e recuos, mas não tem parado,
beneficiando de algumas inimizades
de proximidade com posições chave
na definição do chamado “desenvolvimento curricular”. Se perguntarem aos governantes se isto é assim,
negarão e poderão mesmo dizer
que eles são os maiores defensores
das Humanidades e até devem ter alguma História do Círculo de Leitores
nas estantes para confirmar a sua
devoção. Filosofia e História são disciplinas “malditas” para os cultores
do Agora, do Futuro, do Homem
Novo Saudável e Tecnológico a quem
não interessa como aqui chegámos e
detestam que alguém lhes relembre
que a fatiota agora desempoeirada é velha e, pior, que se tenha a
capacidade para o demonstrar sem a
wikipedia à mão.
Não me espanta, pois, que nas
competências que querem para
os alunos do século XXI esteja
ausente a dimensão da Memória.
Competências que privilegiam o
imediatismo utilitário, relegando
para o domínio da “inutilidade” as
disciplinas e os conhecimentos “do
século XIX”, esquecendo-se que,
como escreveu Nuccio Ordine, “é

nos meandros das atividades consideradas supérfluas que podemos
sentir o estímulo para pensar um
mundo melhor, para cultivar a
utopia de conseguir atenuar, quando
não eliminar, as disseminadas injustiças e as penosas desigualdades que
pesam (ou deveriam pesar) na nossa
consciência” e que é nos períodos de
crise que mais precisamos de resistir
à tentação do utilitarismo através das
atividades que permitem “salvar-nos da asfixia [e] transformar uma
vida insípida, uma não-vida, numa
vida fluida e dinâmica, orientada

“

A primeira disciplina
a ser trucidada nestas
“guerras do currículo” foi
a Filosofia, menorizada
no Ensino Secundário. O
alvo seguinte, no Ensino
Básico, tem tentado
centrar-se na História,
apresentada como cheia
de coisas inúteis para o
presente
A Matemática, as
Ciências, a História, a
Geografia, a Filosofia
fazem parte do “núcleo
duro” do currículo

pela curiositas em relação ao espírito
e às coisas humanas”.
Nem me espanta que dois docentes de Motricidade Humana escrevam, numa parceria com a DireçãoGeral da Saúde, que “um cidadão
ativo é alguém que adota um estilo
de vida saudável, ou seja, uma vida
participada, ocupada, com qualidade
e bem-estar, e que pugna empenhadamente pela generalização dessas
condições a todos os seus concidadãos, implicando uma atitude que se
opõe ao sedentarismo, desocupação,
degradação e mal-estar” , confundindo o que é a cidadania num
Estado democrático, retirando-lhe
qualquer das componentes que sempre fizeram parte do que é a essência
da vida activa na polis ateniense.

A DESINTELECTUALIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO

A “Escola” no seu modelo contemporâneo foi criada para ensinar aos
indivíduos o que não era possível
aprenderem em casa ou no seu
ambiente social mas que lhes era necessário para acederem ao que agora
se chamam “competências superiores” e a novas funções relevantes
para a sociedade e a economia. A
Matemática, as Ciências, a História,
a Geografia, a Filosofia, são disciplinas que fazem parte do “núcleo
duro” do currículo porque para o
ensino é necessário mobilizar um
saber que não se encontra sempre na
cozinha, na sala, na rua ou nos centros comerciais d’agora ou mesmo
nas fábricas e oficinas d’outrora.
A Escola surgiu da necessidade
de ensinar aos indivíduos o que os
métodos e ambientes tradicionais não

conseguiam. Não para ensinar o que
lhes agradava ou interessava numa
visão imediatista. Em boa verdade,
surgiu para ensinar coisas complicadas, difíceis, daí haver quem preferisse não colocar lá os pés e ir lavrar.
Não tenho a certeza de já
estarmos numa fase em que esses
saberes/conhecimentos se tornaram desnecessários e possam ser
substituídos apenas pelo utilitarismo tecnológico, digital e “saudável.
Em que o culto da Máquina e do
Corpo possa substituir, sem danos,
a primazia do Humano e do Espírito
na Educação dos futuros cidadãos.
A menos que consideremos que
a “mudança de paradigma” seja
no sentido do currículo do Ensino
Básico se tornar uma espécie de
substituição do que deveria ser
a socialização num sentido mais
amplo do que a escolar. Em que
a Escola se substitui à Família e à
Sociedade na Educação Integral
dos indivíduos. Qualquer conhecedor sofrível de História saberá
que essa é a essência de todos os
projetos totalitários na Educação,
quando se afasta dos saberes ditos
“tradicionais” e ocupa parte do
seu lugar com as ideologias do momento, disfarçadas de outra coisa.
A menos que a “mudança de
paradigma” seja a da substituição
do arcaísmo dos saberes “tradicionais” e estruturantes do pensamento
pelas meras competências do “saber
fazer”, essa forma disfarçada de
desintelectualizar a Educação que
remete para as teorias de algum pós-modernismo multiculturalista em
que “saber fazer” unguentos com
ervas da Amazónia é equivalente
ao conhecimento requerido para
produzir antibióticos.
A menos que a “mudança de
paradigma” para o século XXI seja
a da desresponsabilização quase
total de tudo o que é exterior à
Escola em relação à formação dos
indivíduos.
A menos que a “mudança de
paradigma” para o século XXI
queira a formação de indivíduos
cujo perfil seja tão difuso e generalista que quando for necessário ir
além de “saber fazer” a cadeira só
saibam ir em busca do google.J
* http://www.jornaleconomico.sapo.pt/
noticias/tutela-da-educacao-pede-rigor-na-implementacao-da-flexibilizacao-curricular-182302
** Nuccio Ordine (2016), A Utilidade do Inútil
– Manifesto. Matosinhos: Kalandraka, p. 18.
*** https://www.publico.pt/2017/07/09/
sociedade/noticia/atividade-fisica-literacia-fisica-cidadania-ativa-1778146
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O fim da linha

O exame nacional do 12º ano de Português
(2014/15) – por meio das quais se
procura compensar mais de uma
década de olvido e desprezo no
que respeita à lecionação do tex"A situação está a ser empolgada"
to literário – muito se fez: quase
Edviges Ferreira, presidente da sempre mal. Vale a pena lembrar
Associação de Professores de que o Português se transforPortuguês mou na disciplina dos “textos
transaccionais” e no teatro
de operações da TLEBS, entre
A suposta fuga de informação
outras pérolas do didatismo
relativamente aos conteúdos do
nefando, muitas delas em vigor e
Exame Nacional de Português do
que desvirtuam a natureza desta
12º ano deveria fazer-nos pensar
disciplina, que na origem tem a
e agir em conformidade com
fecundá-la uma verdadeira fora gravidade do momento. Não
há fumo sem fogo e, em época
mação integral do indivíduo no
trágica de incêndios, não menos
contacto com a cultura letrada.
trágico é o estado a que o ensiPena é que muitos prefiram ver
no Português a dimensão pragno do Português chegou. Muitos
foram os que, há mais de uma
mática e não, como é de justiça,
década, de Vasco Graça Moura
o estudo da dimensão estética
e Helena Buescu a José Cardoso
da língua que exige, por via do
Bernardes e Vítor Aguiar e Silva,
trabalho nas competências do
denunciaram os erros sucessivos
Ler e do Escrever, uma sólida
das sucessivas reformas do ensino expressão escrita, retoricamendo Português.
te ancorada em princípios de
Entre a reforma de 2002 e a
retórica que só a língua literária
AF_JL_99x148mm.pdf
1
17-07-2017
12:26:34
entrada das
Metas Curriculares
promove.

1 ANO
GRDEÁLETITURISA

Campanha válida até 31/08/2017, salvo erro tipográfico.

ATÉ
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Indique ao operador o código promocional: C0AT5

ALBERTO FRIAS

António Carlos Cortez

Com a especulação em torno
do escândalo que se tentará
abafar, corrigindo célere e cegamente os exames que houver,
não fica senão a impressão de
que houve fraude. Mais que
impressão, a certeza. Houve
quem soubesse o que iria ser
avaliado e isso constitui, para
milhares de alunos e famílias,
injustiça incomensurável. Por
isso se impõe pôr fim a esta dinâmica dos exames, que fez da
escola essa linha de montagem
de respostas-padrão, esse lugar
vazio onde tudo se decora,
pouco se pensa e mal se escreve
(e escreve-se mal).
Em busca da cientificidade
que daria estatuto de saber
exato a uma disciplina que vive
da subjetividade de um facto
chamado linguagem humana,
pretende-se que o Português
só é ensinável se se esgotar na
suposta objetividade das fichas
de gramática e no descritivismo
das suas regras. Mas depois, no
Exame, exige-se que o aluno
redija um texto expositivo-argumentativo sobre um tema
complexo acerca do qual não
têm leituras feitas. Pedir-se a
produção de textos pertinentes
quanto a tema verdadeiramente
histórico-filosófico ou histórico-literário, como? Se todas as
aprendizagens são vertiginosamente facultadas e em nome
do desiderato de se “cumprir
o programa”, com que rigor se
pensa e escreve?
Por outro lado, tal tema
exige um “conhecimento do
mundo” que nem mesmo aos 60
anos é absoluto. Pensar sobre a
memória exige um universo de
leituras complexo, maturado...

E é esse o paradoxo: sobre tão
exigente e desafiante tema (a
memória como construção do
passado), é da Literatura, da
Filosofia e da História que se
podem retirar as mais perenes lições e as análises mais
profundas. É urgente, pois, que
os alunos leiam tendo em conta
os ganhos de frequentarem a
“cultura científica”, precisamente essa cultura de que estão
alheados há décadas e que uma
escola que formata ignora ou
despreza. Se na maioria dos
manuais adotados não há um
enquadramento histórico-li-

“

Se na maioria dos
manuais adotados não
há um enquadramento
histórico-literário
dos textos (o poético,
especialmente); se a
crítica e o ensaio não
são regularmente lidos,
se sobre história da
cultura pouco ou nada
se sabe - que fazer?
Com o professor
refém de uma lógica
instrumental do
ensino, tudo redunda
em procura imediata
do sucesso em exame

terário dos textos (o poético,
especialmente); se a crítica e o
ensaio não são regularmente
lidos, se sobre história da cultura pouco ou nada se sabe, que
fazer? Trocar as voltas: insistir
no suposto rigor que os exercícios de gramática emprestam
aos testes e ao exame.
Com o professor refém de
uma lógica instrumental do ensino, tudo redunda em procura
imediata do sucesso em exame.
Daí a fuga de informação:
imperando a hipocrisia do discurso “da excelência”, tal leva a
ações eticamente reprováveis,
porquanto no afã de atingir
a “excelência” e o sucesso no
ranking, não se olha a meios
para atingir os fins. Políticas
educativas ancoradas no fetichismo cientifista trouxeram-nos até aqui: à indigência. Essa
indigência tem consequências
morais que o ministro e outros
agentes (a presidente da APP,
por exemplo) não devem nem
podem minimizar. Já é suficientemente mau que este modelo
de Exame avalie coisas tão inúteis quanto a “deixis” ou o complemento oblíquo (terminologia
ridícula, errónea, absurda,
incompreensível, que confude
– não esclarece), e não bastava
sermos humilhados pelo poder
político (que não dignifica com
salários justos uma profissão
esgotante, exigente, bela na sua
matriz), tinhamos de ver enxovalhada a nossa honradez com a
suspeição de fraude em exame.
Em tempos idos falava-se da “dignidade das Letras”.
Não foi outra a intenção e ação
moral de Antero ao denunciar
o compadrio de homens do seu
tempo que das letras faziam
“um campo de manobras”
(Cesário). Ora, não pode haver
compadrio nesta matéria. Que
entidade senão a Associação de
Professores de Português – e
em particular a senhora sua
presidente, Edviges Ferreirapara fazer face à degradação
do ensino nesta disciplina?
Como é que a amiga de uma
explicanda sabe que conteúdos
estarão num exame de acesso à
Universidade? Quem deu essa
informação sigilosa à aluna ou
à professora que não honrou
o sigilo? Quem fez o quê nesta
famigerada história?J
* António Carlos Cortez, crítico de
poesia do JL, ensaíste e poeta, é professor de Literatura Portuguesa e de
Português
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INQUIETAÇÕES
PEDAGÓGICAS

Uma escola para todos e para cada um
Organizado pela Pró-Inclusão – Associação
Nacional de Docentes de Educação Especial
- realizou-se em Lisboa, entre 6 e 8 de julho, um congresso internacional sob o lema
“Educação – Inclusão – Inovação”. O artigo
que se segue, do presidente da Pró-Inclusão e da Comissão Organizadora do Congresso, refere aspetos significativos à volta
dos quais decorreram as apresentações e o
debate e, sobretudo, foca um ponto essen-

cial para todos os educadores e professores
e para todos os que, em diversas funções e
lugares, se ocupam da educação em geral e
da educação em Portugal em especial.
É que todos somos diferentes, não há ninguém que não tenha necessidades educativas
especiais, e a inclusão é para todos e tem de
estar subjacente às práticas educativas de
todos os professores e constituir um ponto de
referência, inicial e permanente, da organi-

zação e do funcionamento das escolas.
Na nota de boas-vindas dirigida aos
participantes no Congresso, diz-se que “só
pode haver Educação de qualidade se ela
for inclusiva e para ser inclusiva é preciso
operar mudanças bem sensíveis na escola tal
como a conhecemos”.
Enquanto essas mudanças não ocorrerem fica-se com a sensação de um “eterno
retorno”, em que, apesar de eventuais novos

Inclusão: ‘A luta continua!’
DaviD RoDRigues
¶ Os conceitos têm uma
história e uma evolução.
Eles vão mudando, umas
vezes alargando-se, outras
restringindo-se, outras
vezes mudando, outras
ainda, morrendo cilindrados
por novos conceitos que
os tornam obsoletos e sem
reforma possível. O conceito
de Inclusão é, presentemente,
um dos conceitos mais
vitais – e talvez por isso mais
polissémico – da discussão
social e política da nossa
contemporaneidade. Em
Educação o termo “Inclusão”
emergiu (ainda que já houvesse
vestígios dele antes) na
Declaração de Salamanca
(Unesco, 1994) ainda com um
forte direcionamento para
os alunos com Necessidades
Educativas Especiais.
Entendia-se que os alunos que
tinham estas “necessidades
especiais” – conceito que
tinha sido cunhado pelo
Relatório Warnock de 1978 –
eram sobretudo os que tinha
condições de deficiência.
Desta forma, se concebia
que os alunos que tinham
uma condição de deficiência,
tinham necessidades
educativas especiais e que por
isso precisavam de programas
de Inclusão.
Esta sequência que, em
1994, parecia lógica foi sendo
questionada porque nem todas
as condições de deficiência
implicam necessidades
educativas especiais e não são
só os alunos com condições de
deficiência que devem usufruir
de ambientes inclusivos. O
conceito de Inclusão é visto,

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a intervir no Congresso Educação – Inclusão – Inovação

atualmente, como um conceito
bem mais lato, não dependente
da presença de alunos com
condições de deficiência, mas
que, pelo contrário, se assume
como um valor transversal
da escola. Se, por absurdo,
existisse uma escola em que
nenhum aluno tivesse alguma
vez demonstrado alguma
dificuldade, essa escola
precisaria como qualquer outra
de adotar medidas para se
tornar mais inclusiva.
Reduzir a Inclusão a
lugares, a constrangimentos
temporais, a grupos de
pessoas, a circunstâncias
fortuitas e passageiras é uma
desqualificação da Inclusão
como um valor humano
fundamental e que tem de
estar embutido nas nossas
sociedades. A perspetiva
de Zygmunt Bauman ao
desenvolver conceito de
“sociedade líquida” versus uma
“sociedade sólida” pode-nos
ajudar a entender melhor

esta ideia de uma inclusão
líquida, isto é, disseminada e
infiltrada em todos os âmbitos
da sociedade em lugar de uma
inclusão sólida entendida como
para alguns, em alguns lugares,
regulamentada e circunscrita.
Felizmente, começa a surgir
mais e mais nos eventos, nos
congressos, na educação e
noutros contextos sociais, esta
ideia de Inclusão como valor
que deve ser transversal e
inerente a qualquer iniciativa
e ação humana. Foi o caso do
Congresso “Educação, Inclusão
e Inovação” realizado nos
dias 6, 7 e 8 de julho pela Pró
– Inclusão (www.proinclusao.
weebly.com). Este Congresso,
que congregou cerca de 500
participantes, foi organizado
dentro deste conceito alargado
de Inclusão que tem de ser visto
e usado como conceito maior
e diretor de todo o processo
educativo.
O programa de conferências
plenárias inspirou esta

e mais favoráveis enquadramentos, se anda
sempre à volta das mesmas dificuldades
e impossibilidades, de experiência em
experiência, de projeto especial em projeto
especial.
A consulta pública, por 60 dias, que
acaba de ser anunciada sobre o Regime Geral
da Inclusão Escolar, será uma boa oportunidade para que seja dado um decisivo passo
em frente!

abertura: Laborinho Lúcio
falando dos valores da Inclusão,
Eileen Reymond (Council for
Exceptional Children, USA)
apresentando o conceito
de Desenho Universal da
Aprendizagem, Rodrigo Hübner
Mendes (Fundação Rodrigo
Mendes, Brasil) desafiando
sobre o paradoxo do termo
Educação Inclusiva, Fernanda
Rodrigues (FPCE – UP)
discutindo políticas sociais
e inclusão e Paulo Santiago
(OCDE) relacionando Equidade
e Inclusão numa perspetiva
comparada dos países da OCDE.
As mesas redondas discutiram
três temas fundamentais,
Inclusão e Direitos Humanos,
Inclusão e Inovação e ainda
Inclusão e Educação. Uma
paleta diversificada de
oradores, desde refugiados
iraquianos, juristas, CEO’s,
professores, psicólogos, etc..
Parafraseando a conferência
de Fernanda Rodrigues, estas
mesas ajudaram a entender “de
quantas cores se faz a Inclusão”.
Realizaram-se ainda dez
grupos focais de discussão cujas
conclusões foram apresentadas
no fim do Congresso. Os
momentos de convívio foram
também contagiados por um
conceito largo de inclusão,
tendo o Congresso aberto com
uma extraordinária atuação da
Orquestra Geração e encerrado
com a Orquestra de Câmara de
Portuguesa com a participação
de utentes da CERCI-Oeiras
no âmbito do programa
OCPSolidária.
Last but not least, o
Congresso contou com uma
grande participação de órgãos
de soberania. Estiveram
presentes cinco deputadas do
Grupo de Trabalho de Educação
Especial da Assembleia da
República numa discussão
sobre “O que falta para que a
nossa educação seja para todos
e para cada um?”. Presente

também a secretária de Estado
para a Inclusão das Pessoas
com Deficiência – Ana Sofia
Antunes que foi homenageada
com outras seis outras
individualidades. O ministro
da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, no seu discurso
de abertura apresentou as
linhas fundamentais do novo
diploma que organizará a
Inclusão nas escolas e selou
um compromisso sólido que
“todos os alunos devem ser
educados na escola regular”.
O Presidente da República
dirigiu uma saudação presencial
ao Congresso e proferiu uma
intervenção muito importante
e encorajadora para todas as
pessoas (e não só os que estavam
na sala) que se interessam por
inclusão. Vale a pena assistir
a esta notável intervenção
em http://www.presidencia.
pt/?idc=37&idi=132852.
O Presidente Marcelo Rebelo
de Sousa, na sua intervenção
– e com algum humor –
disse que, apesar de ser um
presidente de uma democracia
institucionalizada, não resistiu
a dizer que “para aprofundar
a Inclusão, a luta continua”.
É isso senhor Presidente, a
nossa luta comum continua,
muitas vezes a navegar “à
bolina”, contra o vento, mas
sempre com a esperança do
progresso e com a viva utopia
da chegada.J
* David Rodrigues é presidente da
Pró – Inclusão (ANDEE), e membro do
Conselho Nacional de Educação

links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com
inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt
www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas
www.youtube.com/user/inquietPedagogicas
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Não me recordo se das minhas
brincadeiras infantis resultou
alguma indicação para vir um
dia a ser professor. Mas sei que
não desejei ser nem bombeiro,
nem astronauta. O meu pai era
padeiro, mas daí também não
veio nenhuma sugestão para dar
aulas, mesmo tendo trabalhado várias noites na padaria, já
depois de licenciado. A atividade de padeiro não me conduziu
à decisão de escolher a minha
profissão, a menos que tivesse funcionado pela negativa:
ser filho único e não passar o
serão com os meus pais, porque
um deles trabalhava à noite,
talvez me tivesse intensificado a necessidade e o gosto de
imaginar histórias e o prazer de
ler. Porém, mais que provavelmente, quis ser professor porque
conheci professores que eram
pessoas ímpares. Formei-me, de
facto, no contacto com extraordinários professores. E com
excelentes escolas.
Comecemos por referir os
professores. Em primeiro lugar, a
minha vizinha do andar de baixo,
professora do ensino primário,
Lucília Pimentel, cujo contacto
assíduo me permitiu entrar na
escola sabendo ler, depois de me
ter ensinado as primeiras letras
e, nomeadamente, a resolver o
enigmático problema da letra
"h", uma letra que quase não se
lia. O outro professor decisivo
foi o da escola primária, Alfredo
da Fonseca Lopes, com quem fiz
esses fundamentais primeiros
anos. Foi essencial o seu ensino
tão afetuoso quanto rigoroso.
A esses dois professores devo
muito, pelo exemplo de amizade e
participação cívica. Foram referências importantes e nunca mais
esqueci esse relacionamento.
Porém, a decisão de ser professor também aconteceu por
ter frequentado escolas que me
proporcionaram crescer como
pessoa feliz. Ora, neste âmbito,
a atual Escola Secundária Rafael
Bordalo Pinheiro foi marcante
por ser aquela onde também
comecei a dar aulas. Passei
pela Bordalo Pinheiro (vamos
designá-la, carinhosamente,
assim!) enquanto aluno do 2º ciclo. Na altura, em 1970, o 2º ciclo
do ensino preparatório (a que
corresponde hoje o 5º e 6º anos)
funcionou provisoriamente na
então denominada Escola Industrial e Comercial Rafael Bordalo
Pinheiro. Foi indescritível o
fascínio que exerceu sobre mim
a minha chegada a esta escola.
Tinha, na altura, dez anos.
Alguns aspetos desse tempo
ficaram para sempre marcados
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José Carlos S. de Almeida

Aprender (sempre)
com os outros
na minha memória. Para além
da separação entre rapazes e
raparigas nas turmas e nos pátios
durante os intervalos (havia um
pátio para os rapazes e outro para
as raparigas e um funcionário
a impedir a comunicação entre
os pátios, controlando o tráfego
como se fosse um mero trabalhador das alfândegas), eu olhava
fascinado para os alunos mais
velhos que cá fora, no recreio e
durante os intervalos, se agrupavam segundo cursos e em lugares
próprios, envergando as fardas
com que trabalhavam nas oficinas onde tinham aulas. Assim,
havia o bairro dos eletricistas,
dos serralheiros mecânicos, dos
ceramistas, dos carpinteiros.
Era indiscutível o orgulho com
que esses alunos exibiam os seus
fatos de macaco ou as suas batas
(no caso dos ceramistas e dos
carpinteiros) e fortaleciam a sua
identidade: eram os primeiros
sinais duma aristocracia operária a despontar e cuja formação,
infelizmente, se perdeu.
Também aqui devo recordar
alguns professores inolvidáveis.
Guardo, com efeito, dessa altura,
a memória dos professores que me
deram aulas e cuja postura acabaria por ficar gravada para sempre.
Entre eles, registo os que mais me
marcaram: o professor Saraiva que
contribuiu bastante para o meu
gosto pela leitura e pela escrita,
no âmbito das aulas de Português,
e a professora Ana Favita Carita,
que me dava aulas de História e
Geografia de Portugal (sucedendo
ao professor Moreirinhas) e cujo
discurso contestário (estávamos
ainda a uns anos do 25 de Abril)
me entusiasmava. Era muito jovem e bonita e de certeza que despertou em muitos alunos secretas
e serôdias paixões. Mais tarde,
e já dava aulas, assaltava-me a
curiosidade de saber o que seria
feito dessa professora tão fantástica e contestatária. Gostava de lhe
mostrar que o seu discurso desses
anos tinha deixado sementes.
Ora, acabámos por nos encontrar
enquanto dirigentes sindicais no
SPGL!

¶

José Carlos S. de
Almeida, licenciado em
Filosofia e em Direito,
pela Universidade de
Lisboa, é professor
de Filosofia na Escola
Secundária de Vergílio
Ferreira, em Lisboa,
autor de vários manuais
escolares (edições ASA
e Porto Editora) e exjurista da DGAE e da
DGEstE do Ministério da
Educação

Também nunca mais esqueci,
desse tempo, a professora de Matemática, Maria Helena Rabaça,
uma senhora de ar maternal e
ternamente severo, com quem
mantive o contacto e a amizade
durante toda a vida. Contava a
toda a gente este episódio: eu era
um excelente aluno a Matemática
e, aquando do recebimento do
meu segundo teste de Matemática,
tinha desatado a chorar por causa
da nota: tinha tido 13 valores no
teste! É que no primeiro teste,
obtivera 20 valores!... Finalmente, recordo-me de me cruzar
nas escadas e nos corredores da
Bordalo Pinheiro com o professor
Sá Lopes. Na altura, por variadas
razões, o casal Sá Lopes era uma
referência na escola. E eu olhava
fascinado para aquele professor
bem disposto, com um farfalhudo
e severo bigode, e ar dominador.
Acho que talvez tenha sido a sua
figura (confesso-o pela primeira
vez...) que me serviu, primeiro, de
fonte de inspiração em relação ao
efeito que desejaria provocar nos
meus alunos.
Quando decidi seguir Filosofia, já a terminar o liceu,
sabia que acabaria por vir a ser
professor. A Faculdade de Letras
de Lisboa significou, também, a
conquista da difícil independência dum filho único. Vir para uma
grande cidade, viver sozinho,
longe de casa e da proteção dos
pais, foi tão fascinante quanto o
que ia aprendendo nas aulas da
faculdade. Ou no bar, no famoso
bar de Letras. Na faculdade
conheci professores verdadeiramente cativantes. E, aqui, sobressai a figura tão amiga quanto
sapiencial do professor José Barata Moura. Porém, a Faculdade
de Letras foi também determinante para o desenvolvimento
da minha consciência política
e interventiva. Esta dimensão
formativa não poderia, mais
tarde, deixar de estar presente na
minha atividade docente. Saber
o que é ensinar e aprender, saber
que a escola é importante para a
nossa vida apenas quando temos
a certeza que a vida ainda é mais

J

importante que a escola, foram
decisivos para a minha atividade
enquanto professor. Na faculdade
e naquele campus envolvente
vivi, aprendi, amei e fui amado,
lutei e tornei-me mais humano.
Quando comecei a dar aulas de
Filosofia fui parar, contingências
do concurso, à Bordalo Pinheiro.
Voltava à casa de partida. Era,
na altura, presidente do Conselho Diretivo, o Luís Sá Lopes.
Podia, então, conhecê-lo de
facto, trabalhando na escola que
dirigia. Fiquei aí quase 20 anos,
ininterruptamente. Acabei por
ser colega de alguns professores
que tinham sido meus colegas
enquanto alunos. E outros que
tinham sido meus professores
e cujas aulas eram de facto uma
festa, como o caso do Leonel Cardoso. A escola era, assim, como
uma família, porque os afetos,
os entusiasmos, os projetos e os
sonhos eram aí partilhados e
ganhavam alento, tanto quanto os
primeiros embates das críticas e
do reconhecimento.
Contudo, pelo caminho,
foram sucedendo outras experiências. Tive a sorte de, ao fim
de pouco mais de três décadas
de ensino, ter passado apenas
por três escolas: além da Bordalo
Pinheiro (Caldas da Rainha), a
Secundária Braamcamp Freire
(Pontinha, Odivelas), onde estive
na primeira década deste século
e, finalmente, a Secundária Vergílio Ferreira (Carnide, Lisboa)
onde atualmente leciono e a cujos
quadros pertenço desde 2015.
Pelo meio, breves e saudáveis
interrupções para dirigir o Centro de Formação de Professores
de Caldas da Rainha e Óbidos e,
mais recentemente, trabalhar
enquanto jurista na DGAE e na
DGEstE (Ministério da Educação), dando utilidade ao curso
de Direito que tirei em 1999, na
Faculdade de Direito de Lisboa.
Nada do que fui deixou de
se refletir na minha postura
enquanto professor. Talvez esteja
aí a riqueza única duma profissão
tão essencial. Quando olho para
este trajeto, a conclusão mais evidente é que se tivesse que voltar
atrás, acabaria por decidir que,
a ser professor, só o poderia ser
dando aulas de Filosofia. Em mais
nenhuma disciplina se cumpre de
uma forma tão peculiar esta partilha de saberes e narrativas que
constitui a alma do ser docente e
nos aproxima dos outros. Por isso
mesmo, apesar de ter lidado com
governos e ministros que nem
sempre respeitaram a atividade
dos professores, tal como deparamos com professores que não se
respeitam a si mesmos e oferecem
uma péssima imagem da sua
classe, ser professor continua a
ser, todos os dias, um estimulante desafio ético e cívico, um
constante convite para aprender
mais, um projeto que se renova
incessantemente. Como o cheiro
dos cadernos novos. Como em
mais nenhuma profissão. J
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As questões levantadas pelos
contextos multilingues em que
decorre o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa,
na rede de Ensino Português no
Estrangeiro (EPE), são o tópico
principal da ação de formação
destinada aos professores daquela rede, que decorre a 24 de julho,
em Lisboa, no Centro Calouste
Gulbenkian.
Com a designação de 2.º
Encontro de Professores do
Ensino Português no Estrangeiro,
a ação é aberta aos docentes
tanto da rede oficial – aquela
que é tutelada diretamente pelo
Camões, I.P.: Alemanha; África
do Sul/Namíbia/Suazilândia/
Zimbabué, Espanha/Andorra;
Luxemburgo/ Bélgica/ Holanda;
França; Reino Unido e Suíça,
– como da rede apoiada, isto
é, aquela que é constituída por
professores de escolas ou organizações privadas ou comunitárias, de diversa índole, em países como o Canadá, os Estados

Unidos e a Venezuela, com quem
o Camões, I.P. colabora.
A realização desta ação de
formação, para a qual estavam
inscritos cerca de 100 docentes
dos países da rede EPE, à data
de fecho desta edição, aproveita a presença em Portugal de
numerosos professores desta
rede, com o objetivo de partilha
de experiências e mútuo conhecimento que permitirá valorizar
o trabalho individual e construir
redes cooperativas
A escolha da temática dos
contextos multilingues no ensino/aprendizagem de português decorre do questionário
de necessidades de formação,
disponibilizado pela Divisão
de Programação, Formação e
Certificação (DPFC), da Direção
de Serviços de Língua e Cultura
(DSLC) do Camões, I.P., para
preenchimento pelos professores das coordenações de ensino
do português no estrangeiro.
Os dados recolhidos através

KATEMANGOSTAR/FREEPIK

Os contextos multilingues em ação de formação
para professores do Ensino Português no Estrangeiro

do questionário permitem à
DPFC, em articulação com cada
coordenação, definir as áreas de
formação prioritárias para o ano
seguinte.
O tema contextos multilingues
foi dos que teve mais votação e
reflete uma realidade com que

Exposição de artes plásticas Beira

Jorge Dias (Maputo, 1982) é de há
muito considerado um dos principais, se não o principal, ‘ideólogo’
da arte contemporânea moçambicana, que enterrou provavelmente
em definitivo as expressões que
se reivindicavam de um certo
arquétipo de arte de raiz africana,
dominante durante anos. Fê-lo
ainda na década passada enquanto
um dos mais destacados elementos
do coletivo MUVART, de que que foi
fundador em 2002, e que reuniu as
novas gerações de artistas plásticos
moçambicanos, tendo participado
na Feira de Arte de Lisboa em 2004
e 2008.
O atual diretor da Escola de
Artes Visuais de Maputo, onde
estudou cerâmica, escreveu desde
2003 na imprensa local e no sítio
na internet Artecapital sobre a
produção de arte em Moçambique,
contribuindo para «a teorização
das produções mais recentes»,
segundo reza a sua biografia.
Agora, uma nova exposição
individual sua – Plano das Coisas
–, que já esteve patente em abril/
maio passado no Camões/Centro
Cultural Português (CCP), em
Maputo, mostra no pólo da Beira –
a segunda cidade de Moçambique
– do mesmo centro, entre 12 de

CAMÕES/CCP MAPUTO

O mundo é o museu de Jorge Dias

julho e 10 de agosto, «um conjunto
de mais de 40 obras deste artista
moçambicano que expõe regularmente desde início da década de
1990 em diversas instituições em
Moçambique e no estrangeiro».
São três as preocupações que
Jorge Dias inscreve «consistente
e intensamente» na sua prática
artística, no dizer de Alexandre
Pinho, diretora do CCP, num
curto texto inserido no catálogo

da exposição: «o questionamento
sobre as fronteiras da arte, sobre a
representação (pictórica ou outra)
e sobre a relação ou possíveis relações da arte com o quotidiano».
A também conselheira cultural da Embaixada de Portugal
em Moçambique destaca o facto
de Jorge Dias – a que aponta um
«olhar atento, capacidade de trabalho e uma inesgotável curiosidade» – se caraterizar por recorrer

os professores que ensinam
português, num país em que o
idioma não é língua materna, se
deparam.
Estes contextos multilingues com que os professores
e alunos lidam todos os dias
criam a necessidade de definir

«a diferentes linguagens – da escultura à instalação e à assemblage
- para pensar e analisar a relação
entre as coisas e o lugar».
Evocando as últimas exposições individuais de Jorge Dias
(Lugar Comum, em 2014 e Lugar de
Passagem, em 2015), em Maputo,
Alexandra Pinho sublinha que a
recolocação em cena dos «objetos
caraterísticos» da obra de Jorge
Dias, «como os casulos, e um
conjunto de materiais do quotidiano, desde a capulana ao artesanato
moçambicano» confere-lhes «um
(outro) lugar numa configuração
(re)trabalhada que é também um
convite ao espectador para se ater
e perscrutar a obra». É aquilo a que
a conselheira cultural designa por
«um movimento de deslocamento
e apropriação».
É este «movimento de apropriação» de objetos de artesanato
e do quotidiano que a exposição
Plano das Coisas – concebida para
os espaços do Camões, I.P. em
Maputo e na Beira – retoma, numa
«linha de trabalho seguida por
um número crescente de artistas
africanos cujo trabalho merece
reconhecimento internacional»,
segundo Alexandra Pinho.

POLÍTICA

A leitura da atual exposição não
se esgota aí, pois o título «remete
também (…) para uma reflexão
porventura mais conceptual, que
nos leva ao interior da arte». A
diretora do CCP de Maputo refere
que as «várias esculturas-objetos
intituladas ‘Coisas’» – «obras tri-
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estratégias de ensino, que
serão abordadas na ação de
formação.

QUE PORTUGUÊS ENSINAR?

O tema – Português, Língua
Pluricêntrica: Que Português
Ensinar? – será tratado pelo
professor Célio Conceição, da
Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade
do Algarve, especialista nesta
área. A abordagem será num
sentido reflexivo, com vista a
apontar direções. No fundo,
pretende-se que os professores
reflitam e encontrem o melhor modo de desenvolverem o
processo de ensino/aprendizagem do português, de acordo
com o seu contexto e o dos seus
alunos.
Embora a rede EPE promova o ensino/aprendizagem do
português, variante europeia, é
necessário ter presente as outras
variantes.
Na ação de formação haverá
ainda uma reflexão sobre o
desenvolvimento do português
como língua de herança (PLH),
a cargo da professora Cristina
Flores, da Universidade do
Minho. O PLH é uma língua
transmitida por familiares,
ou seja, os avós, os tios, os
pais, tem um lado afetivo,

dimensionais, também elas feitas
com materiais que povoam o nosso
quotidiano» –, de exposições anteriores, «entram agora em diálogo
com o Plano das Coisas, acrescentando às questões anteriores de
relação entre as coisas e o lugar, de
gestos de apropriação dos objetos
encontrados, o questionamento
sobre a obra de arte, no que poderá
ser uma indagação sobre relações
entre o plano, por norma associado
à bidimensionalidade, e a tridimensionalidade das ‘Coisas’».
Mas este formalismo sobre a
linguagem criativa de Jorge Dias
não faz esquecer que implícito no
seu trabalho está uma «estreita
relação com o mundo», decorrente
da própria utilização dos objetos
do quotidiano. Num outro texto
do catálogo, o crítico de arte João
Silvério afirma que os títulos de algumas obras têm «uma referência
concreta a um lugar, a um estado
social, ou a um sentimento de desconforto, manifestando desta forma uma consciência política que,
não sendo panfletária, se mostra
atenta ao seu contexto sem perder
de vista o mundo global onde
tantas coisas ocorrem num tempo
que as suas obras parecem querer
concentrar, mas sem contudo o
cristalizar».
No terceiro texto do catálogo,
diz António Cabrita, editor da
revista em linha Caliban, que os
trabalhos da exposição «têm uma
carga de violência e de encaixe
político muito mais acentuada».
E explica: «Que resta da memória
quando a prática política actual
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mas também tem particularidades, porque geralmente
é uma língua de transmissão
oral, aprendida com o uso, sem
que muitas vezes os locutores
saibam sequer como se escreve
aquilo que dizem.
Um outro tema do encontro
serão as plataformas digitais,
Estas plataformas ampliam
a oferta da aprendizagem,
a distância, da língua e da
cultura portuguesa, nomeadamente as plataformas digitais
de ensino do Português Língua
Estrangeira, com aplicação para
computador ou telemóvel, bem
como a plataforma Português
Mais Perto, que abrange não
só aprendentes de PLH, como
de Português Língua Materna,
para emigrantes de curta duração.
O Plano de Incentivo à Leitura
(PIL) é um outro dos temas da
ação de formação. As coordenações de ensino de Espanha,
França, Reino Unido e Suíça vão
apresentar alguns exemplos de
boas práticas.
O último momento da ação
de formação consiste na apresentação de materiais didáticos
especialmente concebidos para o
ensino do português como língua
não materna pelas editoras Lidel
e Porto Editora.

*

Música

Emanuel Salvador, diretor artístico
do Baltic Neopolis Festival 2017
Emanuel Salvador tem já uma impressionante carreira internacional e
segundo a Strad, uma revista de língua
inglesa que se dedica ao mundo da
música para instrumentos de cordas,
«é um dos melhores violinistas portugueses da sua geração».
Agora, na cidade polaca de Szczecin
(junto à fronteira com a Alemanha),
onde se fixou em 2015, Emanuel
Salvador integra a Baltic Neopolis
Orchestra (BNO), assumindo o papel de
concertino, bem como o de diretor artístico do Baltic Neopolis Festival, a mais
importante iniciativa de música erudita
da região noroeste (Pomerânia) da
Polónia, que está realizar este ano a sua
3ª edição, entre 9 de junho e 5 de agosto,
e que tem o apoio do Camões, I.P.
Entre os grandes objetivos do festival está a apresentação de «música de
câmara para cordas (nas suas diversas
formações, desde o trio à orquestra
com solista) em vários pontos da região, que normalmente não tem acesso a este tipo de música», explica em
entrevista escrita Emanuel Salvador,
que enquanto diretor artístico do festival tem tido, segundo ele, a «liberdade
de desenvolver projetos que sempre
tinha querido fazer».
A programação do festival dá sempre «uma primazia especial à música
de câmara para cordas e tem também,
devido ao seu público-alvo e altura do
ano, uma preocupação em oferecer
a música erudita de uma forma mais
aberta a um público muito heterogéneo», indica o músico. «Como muitas
cidades da região são também grandes
pontos turísticos com grande afluência
de público local e estrangeiro que vem
para as praias do Mar Báltico, conseguimos ter uma grande afluência em todos
os concertos» do festival, acrescenta.

VIRTUOSOS DO BÁLTICO

Jorge Dias. Coisa, 2017 Flores de pano
e linhas. 48 x 51 x 51 cm

queimou tudo, parecem perguntar
trabalhos como Exterminadores
da Economia Alheia, Os Que
Guardam e Tiram Não Sabem
Dividir, A Coisa Está Tenebrosa, ou
8a Praga. Humilhação A’os Deuses
Responsáveis Pela Abundante
Colheita, ou Xeque-Mate, comentários impiedosos que a pauta
das figurações não ilude». Para
Cabrita, com Dias, «a arte volta a
descongelar a sua função social».
Alexandra Pinho considera aliás
que, «na senda do artista brasileiro
Hélio Oiticica», Jorge Dias «tem
vindo a construir uma obra que
pretende estender o sentido de
‘apropriação’ às coisas do mundo, permitindo-lhe afirmar, com
o artista brasileiro - “Museu é o
mundo”.»

Além dos artistas locais, o festival traz
também «grandes nomes que atuam
como concertino-diretor convidados

ou como solistas», refere o músico
português, que conta no seu currículo
com importantes apresentações como
solista e recitalista em conceituadas salas de concerto em Inglaterra,
Estados Unidos, Cazaquistão, México,
Turquia, Rússia, Ucrânia; Holanda,
Alemanha, Espanha, Itália, Malta e
Portugal.
Foi aliás como convidado para
ser concertino-diretor durante uma
semana num concerto de um dos ciclos
da orquestra (Great Concertmasters)
que Emanuel Salvador teve o seu
primeiro contacto com a BNO. «O
resultado foi fantástico e houve uma
imediata ligação com todo o projeto.
Passados uns meses mudei-me para a
Polónia», conta o violinista, que continua a tocar como solista em concertos
com várias orquestras, inclusivamente
como concertino convidado.
A programação do Neopolis Baltic
Festival 2017 inclui 18 concertos
pelas cidades polacas de Szczecin,
Złocieniec, Gryfin, Drawno,
Świdwin, Gryfice, Ueckermünde,
Swinoujscie, Kolobrzeg, Koszalin
e alemã de Heringsdorf. Em
Swinoujscie realiza-se ainda a
‘Semana de Arte’, com animações e

Um ‘Guarnerius del Gesu’, by Martin Schleske
O violinista português Emanuel
Salvador é o feliz proprietário de
«uma cópia tonal de um Guarnerius
del Gesu, por Martin Schleske
(Munique, 2004), que adquiriu com
o apoio de uma bolsa do Loan Fund
for Musical Instruments».
Martin Schleske, explica
Emanuel Salvador, é um dos
luthiers (fabricantes de instrumentos de cordas) que têm recorrido
à ciência para estudar a forma de
copiar e melhorar instrumentos
musicais do passado praticamente
inacessíveis pelo seu preço – tais
como os Stradivarius, Amati ou

Guarnerius – «adaptando-os às
condições das salas de concerto
atuais (que são bem diferente de há
300 anos atrás) e também ao repertório que exige cada vez mais dos
instrumentos que na sua essência
têm sido inalterados»
Schleske «tem estudos aprofundados de acústica e uma grande
abertura para usar novas tecnologias» na criação de «cópias o mais
fiéis possíveis dos grandes instrumentos do passado. Neste caso a
ideia é, não só copiar visualmente,
mas também a nível sonoro (fazendo cópias do espectro sonoro)».

oficinas de música em espaço urbano
para crianças e adultos.
Desta programação, Emanuel
Salvador destaca os primeiros concertos já realizados «com o excelente
bandoneonista e compositor Marcelo
Nisinman, em que para além do
concerto contou com uma atividade
paralela para o público em geral poder
experimentar dançar Tango; um
concerto com uma jovem e promissora percussionista Vivi Vassileva, que
tocará a solo com a orquestra; o virtuosismo de Jacek Mirucki (contrabaixo solista na Sinfónica de Singapura), o
violinista Vasko Vassilev em dois concertos com as imortais Quatro Estações
de Vivaldi, contrastando com grandes
temas de bandas sonoras de filmes em
arranjos para pequeno ensemble».
Para além destes concertos, o
músico português aponta como um
dos «pontos altos» do festival a estreia
do projeto Baltic Neopolis Virtuosi,
que «une grandes nomes como Bartek
Niziol (concertino da Opera Tonhalle
em Zurique), Andryi Viytovich (solista
do Covent Garden) ou Adam Klocek
com membros da BNO numa tournée
pelos países Bálticos». Este projeto
junta assim «grandes nomes polacos e
estrangeiros em música de câmara um
pouco mais alargada (sexteto e octeto,
por exemplo)».
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O gosto por uma
carreira ‘colorida’
«Sou um músico que se sente
bem em vários papéis, desde
solista a músico de orquestra
passando pela música de câmara», diz Emanuel Salvador
(Guimarães, 1981), violinista
português com projeção internacional e que reside em Szczecin,
na Polónia, onde integra desde
2015 a Baltic Neopolis Orchestra
e é o diretor artístico do festival
de verão que esta orquestra promove anualmente.
«Desde sempre senti a necessidade de explorar várias áreas e
gosto de ter uma carreira o mais
variada possível. Sinto-me bastante feliz por continuar a poder
ter experiências fantásticas e a
poder refinar esta arte tão fantástica que é a música», sintetiza
este violinista português, antigo
bolseiro da Fundação Calouste
Gulbenkian e do Camões, I.P,
premiado internacionalmente.
Emanuel Salvador terminou
como melhor aluno do curso a
Escola Profissional Artística do
Vale do Ave - Artave, seguindo
depois para Londres, onde obteve
o grau de Bachelor of Music pela
Guildhall School of Music and
Drama e o mestrado em Music
Performance pelo Royal College
of Music.
Para além da extensa carreira
performativa (foi, nomeadamente, concertino da Orquestra
do Norte de 2005 a 2014), o seu
«interesse especial na educação»
levou-o, a partir de outubro de
2016, lecionar na Academia de
Música de Szczecin (equivalente a uma escola superior em
Portugal). «Aqui tenho podido
transmitir e aprender com a
nova geração de músicos que
se prepara para o mercado de
trabalho».
Entre os seus objetivos está
«poder continuar a ter uma carreira tão colorida» como tem tido
até aqui e desenvolver-se diariamente como músico. «Trabalhar
com fantásticos músicos e continuar a poder ter experiências
inolvidáveis em palco continuará
a ser importante».

A ORQUESTRA

A Baltic Neopolis Orchestra é
constituída por 15 instrumentistas
de cordas que tocam sem maestro.
Foi fundada em 2008 pela violetista
polaca Emilia Goch. Explica Emanuel
Salvador que, pela «reduzida dimensão» da orquestra, «todos os seus
elementos são tratados como solistas
e são escolhidos de entre os melhores
músicos da nova geração (a maior
parte deles são solistas em várias orquestras polacas) e tem neste projeto
uma plataforma para desenvolver ao
mais alto nível o grande repertório
para esta formação».
O violinista português adianta que o
repertório da BNO vai «desde a música
barroca até aos nossos dias», mas a or-

questra «tem uma especial predileção
pela música contemporânea polaca».
Formado pelos líderes de cada secção da orquestra, existe o Quarteto de
cordas Baltic Neopolis, que tem atuado
na Polónia mas também em várias
tourneés fora de portas.
Emanuel Salvador sublinha que «a
orquestra, tem sido reconhecida tanto
pela crítica, como pelo público, como
uma das mais interessantes orquestras
de câmara do país». Segundo ele,
ganhou o prémio de melhor álbum de
música de câmara de 2015 e foi a primeira orquestra polaca a ser convidada
para uma extensa tournée no sudeste
asiático Toyota Classics, em 2016.
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O Camões, I.P. vai participar na gestão do Real Gabinete Português
de Leitura do Rio de Janeiro, uma instituição cultural com mais de 180
anos de existência e grande prestígio cultural na cidade carioca.
A participação do Camões, I.P. vai ser feita através da Associação
Luís de Camões, a ser constituída pelo instituto público português,
o próprio Real Gabinete Português de Leitura, o Liceu Literário
Português do Rio de Janeiro e a Real e Benemérita Sociedade
Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V.
Um memorando de entendimento sobre a constituição da nova
associação foi assinado a 11 de junho passado, no Rio de Janeiro, na
presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do
primeiro-ministro António Costa.
O documento, rubricado pela Presidente do Camões, I.P., Ana
Paula Laborinho, e pelo Presidente das outras três instituições,
comendador Francisco Gomes da Costa, visa – além da participação
ativa do instituto público português na gestão do Real Gabinete
Português de Leitura – «a preservação do património que compõe o
acervo cultural, social, educacional e histórico de Portugal, ligado às
atividades» das três instituições brasileiras, cuja «perenidade» fica
garantida «pelo menos por 30 anos», segundo declarou o primeiroministro português.
«O Governo fez um enorme esforço em termos de avaliação
no que respeita às necessidades financeiras. Mas este acordo
representa a gratidão em relação à atividade de cada uma destas três
instituições», declarou o chefe do executivo português, que advogou
deverem as referidas associações serem a base para a promoção da
língua portuguesa na América Latina.
A assinatura do memorando de entendimento coincidiu com a
transferência simbólica para o Real Gabinete Português de Leitura
do Rio de Janeiro da biblioteca de Marcello Caetano, último chefe de
governo do Estado Novo. A Associação Luís de Camões, no Rio de
Janeiro, irá supervisionar os 17.963 títulos e 21.506 volumes do único
património que Marcello Caetano levou para o exílio no Brasil, e que
doou à Universidade Gama Filho onde deu aulas.
O Real Gabinete Português de Leitura foi fundado em 14 de maio
de 1837, por cerca de 40 portugueses, entre médicos, advogados e
empresários. É a associação mais antiga criada pelos portugueses do
Brasil, após a sua independência do Reino Unido de Portugal e Brasil,
em 1822.
O acervo bibliográfico do Real Gabinete Português de Leitura é muito
valioso para a cultura portuguesa e está disponível para o público. A
biblioteca do Gabinete guarda, aproximadamente, 350 mil volumes
entre obras raras, manuscritos, cartas e primeiras edições. Esta
recebeu de Portugal, pelo estatuto do ‘depósito legal’, um exemplar
das obras publicadas no país, sendo a única instituição, fora do
território português, que mantém este privilégio.

Luxemburgo
Exposição de Magda Delgado
Até 30 de setembro os trabalhos da artista
plástica portuguesa Magda Delgado, que vive
e trabalha entre Lisboa e o Luxemburgo, estão
patentes nas instalações do Camões/Centro
Cultural Português daquele país do centro norte da
Europa.
A exposição O Eremita face ao mistério apresenta
«um conjunto de obras, plenas de melancolia,
trabalho de um asceta que, vivendo na floresta,
se inspira nas suas meditações solitárias sobre o
Absoluto», escreve Nelson Pereira Marques no catálogo da exposição.

Museu da Língua Portuguesa de São Paulo

Camões, I.P. participa na recuperação
fornecendo conteúdos
O Camões, I.P. vai participar na recuperação do Museu da Língua Portuguesa
de São Paulo, no Brasil, nos termos de
um protocolo de cooperação entre o governo português, o governo do Estado
de São Paulo e a Fundação Roberto
Marinho, que foi assinado em junho,
durante a visita àquele país do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa
e do primeiro-ministro António Costa.
O instituto público português encarregado de promover a língua portuguesa no mundo deverá contribuir com conteúdos para a recuperação do museu
criado em 2006 em São Paulo, e gravemente afetado por um incêndio de grandes proporções ocorrido no prédio da Estação da Luz, em 21 de dezembro de 2015.
O protocolo foi assinado pelo
Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Carneiro, pelo
Secretário de Cultura do governo do
estado de São Paulo, José Luiz Penna,
e pelo Secretário-geral da Fundação
Roberto Marinho, Hugo Barreto.
Na cerimónia a 11 de junho, António
Costa manifestou total disponibilidade
por parte do Estado Português para a
reconstrução do Museu e disse que este «é
um projeto que interessa a todos os
países da Comunidade de Países da Língua Portuguesa e, desde logo, a Portugal».
O primeiro-ministro sublinhou
ainda o empenho de algumas empresas
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Camões, I.P. na gestão do Real Gabinete
de Leitura do Rio de Janeiro
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Primeiro-ministro António Costa, Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, e governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin

nacionais no projeto de recuperação
(a EDP é um dos patrocinadores da
recuperação, com um investimento
de 5,6 milhões de euros), prometendo
que o Governo, «através do Instituto
Camões, vai contribuir com conteúdos». O protocolo refere explicitamente
que a participação do Estado português
será feita através de «instrumentos específicos», «nomeadamente em termos
de cedência de materiais de seu acervo,
digitalizados ou originais».
A recuperação do Museu está a cargo
da Fundação Roberto Marinho, que já
tinha tido sido responsável pela criação
do Museu, em cuja conceção e desen-

Exposição de
Vhils em Pequim
Setenta retratos esculpidos em baixo
relevo em blocos independentes, da
autoria de Vhils (Alexandre Farto),
estão patentes até ao próximo domingo
no Cafa Art Museum, em Pequim,
entidade que organiza a exposição
em associação com a Embaixada de
Portugal e o Camões, I.P.
Imprint, o nome da exposição, é a
primeira mostra individual de trabalhos
do street artist português na capital da
China, sendo inteiramente constituída
por trabalhos novos, que espelham «a
reflexão contínua do artista sobre a relação entre as cidades contemporâneas
e os seus habitantes», segundo se lê
no texto de apresentação da exposição
no sítio da internet do artista visual
português.
Em Pequim, Vhils e a sua equipa
irão também criar um mural na fachada
lateral poente do edifico da chancelaria
portuguesa.
Embora tenha a realidade de Pequim
como ponto de partida, a «instalação
pretende ser simbolicamente representativa dos processos de trabalho numa
outra qualquer cidade em qualquer
parte do mundo».
Cada um dos 70 retratos foi
esculpido num bloco independente.

Mas, «enquanto cada retrato fala de
individualidade e singularidade, os
materiais nos quais são esculpidos falam
significativamente de uniformidade e
homogeneização, uma vez que estes
blocos produzidos em massa podem facilmente ser encontrados em estaleiros
de obra e edifícios em todo o mundo»,
refere o texto de apresentação.
Apesar de Imprint ser a primeira exposição individual de Vhils em Pequim,
não é a primeira na China. Em maio,
Vhils inaugurou a primeira exposição
individual em Macau, acompanhada
de uma série de murais, que seguiu as
linhas da primeira exposição individual em Hong Kong, no ano passado,

volvimento o Camões, I.P. cooperou,
conforme um protocolo firmado pelas
mesmas entidades em 2003.
Nos considerandos do protocolo
assinado em junho afirma-se que «o
Museu se tornou internacionalmente
reconhecido pela tipologia de sua mostra de longa duração, consolidando-se
como uma das instituições culturais
mais importantes do Brasil».
Na cerimónia de assinatura do
protocolo, o governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou
que o Museu da Língua Portuguesa
deverá reabrir ao público, no máximo,
no início de 2019.
igualmente designada Debris, e que
foi fruto de um trabalho de quase dois
anos de preparação no âmbito de uma
residência artística que Vhils realizou
na antiga colónia britânica, escreveu a
Agência Lusa.
Nascido em 1987, Alexandre Farto
cresceu no Seixal, onde começou
por pintar paredes e comboios com
‘graffiti’, aos 13 anos, antes de rumar a
Londres, para estudar Belas Artes, na
Central Saint Martins. Captou a atenção
a ‘escavar’ muros com retratos, um trabalho que tem sido reconhecido a nível
nacional e internacional e que já levou o
artista a vários cantos do mundo.
Além de várias criações em
Portugal, Alexandre Farto tem trabalhos
em países e territórios como a Tailândia,
Malásia, Hong Kong, Itália, Estados
Unidos, Ucrânia, Brasil.

Camões, I.P.
Av. da Liberdade, n.º 270
1250-149 Lisboa
TEL. 351+213 109 100
FAX. 351+213 143 987
www.instituto-camoes.pt
jlencarte@camoes.mne.pt
PRESIDENTE Ana Paula Laborinho
COORDENAÇÃO Vera Sousa
COLABORAÇÃO Carlos Lobato
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Festival ao Largo 2017
Espetáculo de encerramento celebra a dimensão e a versatilidade da Companhia Nacional de Bailado. Dias 27, 28 e 29 de julho

ALCOBAÇA

BATALHA

Cine-Teatro de Alcobaça

Mosteiro da Batalha

R. Afonso de Albuquerque. Tel.: 262 580 890

M Cistermusica 2017: Inês de Castro

De Giuseppe Giordani (1751-1798).
Direção de João Paulo Santos. Com
o Coro do Teatro Nacional de São Carlos
e Orquestra Sinfónica Portuguesa.
29 de julho – 18h

Museu do Abade de Baçal

Lg. Infante D. Henrique. Tel.: 244 765 497

M Hong Kong Festival
Youth Wind Orchestra
22 de julho – 21h30

M Sutton Youth Orchestra
27 de julho – 21h30

Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça

BENEDITA

M Recital de Piano por Irina Chistiakova

Centro Cultural Gonçalves Sapinho

Tel.: 262 505 128

Obras de Mozart, Beethoven, Liszt,
Prokofiev e A. V. de Almeida (estreia absoluta).
20 de julho – 21h30

M Cármelo de los Santos

R. da Misericórdia. Tel.: 262 925 180

M Orquestra de Câmara Portuguesa

Pedro Carneiro - direção musical.
21 de julho – 21h30

3ª

A

D OM .,

DAS

09 H 30

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

RAINHA

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

E World Press Cartoon 2017
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

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

ÀS

ÀS

16 H 30

até 30 de outubro

R. das Parreiras. Tel.: 239 801 160

Exposição de fotografias de André Kuzer.
até 31 de julho

OS DIAS , DAS

10 H

ÀS

Biblioteca Pública de Évora

Lg. Conde de Vila Flor. Tel.: 266 769 330

E Artes à Rua: Planeta Malagueira

Exposição de fotografia de António Carrapato
28 de julho a 17 de setembro

Casa de Burgos

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

E Condemnados à Pena Última

ÉVORA
17 H 30

M 3 Sonatas para Piano de Tiago Mileu

Casa das Histórias Paula Rego

DO

21 H 30; D OM .,

até 31 de dezembro

E Da Coleção Em Braga - Que
Sais-Je?: Livros e Edições de Artista

ANGRA

ÀS

E O Azeviche. O Sagrado e o Profano

até 10 de agosto

CASCAIS

BRAGANÇA

S ÁB .,

E View in Town Uma Ficção Pessoal

Centro Cultural e Congressos

Museu Nogueira da Silva

Pela Orquestra Filarmónica Portuguesa.
Osvaldo Ferreira - direção musical.
Obras de Rakhmaninov e Tchaikovski.
30 de julho – 21h

A

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

DA

M Orquestra Estágio Gulbenkian

M Concerto de Encerramento
do Cistermusica 2017

5ª

CALDAS

até 15 de setembro

BRAGA

até 27 de agosto

18 H

até 23 de julho

Obras de L. Beethoven.
22 e 29 de julho – 15h

Av. Central 61. Tel.: 253 601 275

ÀS

E Quando as Periferias São Centros:
a Indústria de Tecelagem e das Sedas

Programa: Integral das Sonatas e
Partitas para Violino Solo de Bach.
22 de julho – 18h
Joana Carneiro - direção musical.
Raquel Camarinha – soprano.
Obras de Wagner, Tchaikovski, Ravel e Strauss.
27 de julho – 21h30

Elsa Galvão, Fernando Gomes, Joana Campelo,
José Leite, Márcia Cardoso, entre outros.

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

18 H

E Paula Rego: Historias & Segredos
até 17 de setembro

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

E O Dualismo da Malagueira

Exposição de fotografia de José Manuel Rodrigues
a partir de 20 de julho

Fundação Eugénio de Almeida

Centro de Arte
Contemporânea Graça Morais

Centro Cultural de Cascais

3ª

E ESBAL 3.27
até 27 de agosto
E Modos do Olhar

Exposição de pintura de Margarida Lagarto.
até 30 de julho

E Exposição de Fotografia
de Marta Hipólito
21 de julho a 1 de outubro

até 1 de outubro

R. Abílio Beça, 105. Tel.: 273 302 410
A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H 30

E Graça Morais: O Medo
até 15 de setembro

E Disruptive Order

Exposição e instalação em arte têxtil
contemporânea de Dvora Morag.
até 15 de setembro

Teatro Nacional de São Carlos

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

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

Exposição de pintura de Noronha da Costa.
até 10 de setembro

4ª

M Orquestra Clássica da Madeira

A

D OM .,

DAS

11 H

ÀS

13 H

14 H

ÀS

18 H

M A Vida de Verdi

Andrea Sanguinetti - direção musical.
Cristiana Oliveira – soprano.
Roland Wood – barítono.
Com o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e Orquestra Sinfónica Portuguesa.
Obras de G. Verdi.
21 e 22 de julho – 21h30

M Festival ao Largo 2017: Companhia Nacional de Bailado

Programa: Quinze Bailarinos, de Rui Lopes Graça / João Penalva, e Minus 16, de Ohad Naharin.
27, 28 e 29 de julho – 22h

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

ÀS

13 H

E DAS

14 H

ÀS

18 H

E Boa Sorte com os Vossos Esforços
Naturais, Combinados, Atrativos
e Verdadeiros em Duas Exposições

19 de julho – 18h

Pesquisa cultural/Associarte - Associação Cultural
22 e 23 de julho – 21h

Av. 5 de Outubro, 10. Tel.: 276 340 501
A

10 H

Jardim do Bacalhão
M Artes à Rua: Sons, Espaços e Traços

Museu de Arte Contemp. Nadir Afonso
3ª

DAS

M Artes à Rua: Patrícia Ferreira
E DAS

CHAVES

Uma homenagem ao grande músico
norte-americano por elementos solistas
da Orquestra Metropolitana de Lisboa.
20 de julho – 21h30

D OM .,

Alcarcova de Baixo, 59.

até 3 de setembro

M A Tribute to Frank Zappa

A

Igreja de S. Vicente

E Quadradinhos Portugueses:
Olhares & Estilos

Gianluca Marcianò - direção musical.
Alexander Buzlov – violoncelo.
Obras de J. Braga Santos, E. Elgar,
G. Rossini, P. Mascagni e F. Suppé.
19 de julho – 21h30

3ª

E Das Sombras do Verão, do Dia e da Noite

Cidadela de Cascais

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

Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300

13 H

E DAS

14 H

ÀS

19 H

E Da Coleção em Chaves:
Corpo, Abstração e Linguagem
na Arte Portuguesa
até 15 de outubro

COIMBRA

Lg. do Chão das Covas
T Artes à Rua: Exploradores da Serra
20 de julho – 22h

T Artes à Rua: Évora, Desejo Conhecer-te / Ye Quiero Conocer
21 de julho – 18h30

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 .

Colégio da Trindade

E Legado Francisco Barahona Fernandes

T Karl Valentin

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

Lg. da Trindade

Kabarett de Karl Valentin. Encenação
de Ricardo Neves-Neves. Interpretação de

até 31 dezembro

até 31 de dezembro
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M Quarteto de Guitarras
do Conservatório Regional
de Évora – “Eborae Mvsica”
22 de julho – 21h30

Pátio do INATEL
M Artes à Rua: Banda da Carlista
20 de julho – 22h

M Banda do Centro Cultural de Borba
27 de julho – 22h

GuARDA

LAMEGO

Teatro Municipal da Guarda

Museu de Lamego

E Render-se à Evidência.
Clear Statement

2ª

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

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

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
A

D OM .,

DAS

10 H

àS

18 H

E Museu de Lamego: Since 2017

até 31 de agosto

até 31 de março 2018

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

LEIRIA

Exposição de Annelies Van Dooren.
até 31 de agosto

Museu da Imagem em Movimento

D Artes à Rua: Sílvia Pérez Cruz

GuIMARãES

M Orquestra Estágio Gulbenkian

Casa da Memoria

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

M Artes à Rua: Peste & Sida

E Pergunta ao Tempo

Pç. do Giraldo
M Kfar Saba Youth Orchestras
20 de julho – 21h30
27 de julho – 22h

28 de julho – 21h30

até 1 de outubro

Pç. do Sertório
A Artes à Rua: A Mãe é que Sabe

até 15 de outubro

M Pedro Mestre & Campaniça Trio

E O Lugar onde o
Património Mundial Brilha

D Artes à Rua: Duplo

De Luís Marrafa.
30 e 31 de julho – 22h

M Artes à Rua: Grupo Portango
1 de agosto – 22h

R. de S. Manços
T Artes à Rua: Évora, Desejo
Conhecer-te / Te Quiero Conocer
28 de julho – 18h30

Sé de Évora
D Artes à Rua: Em Cante
21 de julho – 22h

D Artes à Rua: Terra Chã
22 de julho – 22h

D Artes à Rua: Raízes

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
até 15 de outubro

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

R. Conde D. Henrique. Tel.: 253 412 273
OS DIAS , DAS

10 H

àS

18 H

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

23 de julho – 22h

Zona Verde da Vila Lusitano
Horta das Figueiras.

A Naque ou sobre Piolhos e Atores
20 de julho – 22h

Placete Santiago

Pç. de Santiago. Tel. (info.): 253 423 910
T ODOS

OS DIAS , DAS

10 H

E Viarco Express
até 22 de setembro

FARO

2ª A 6ª, DAS 9H30 àS 19H30 ; Sáb., DAS 9H30 àS 12H30

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

Atelier-Museu Júlio Pomar

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 8 de outubro

Biblioteca Nacional de Portugal

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

E A Viagem: Exposição Retrospetiva
do Pintor António Carmo

Paço dos Duques
T ODOS

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

E Fórmulas Naturalistas
da Arte Moderna

até 31 de julho 2018

Av. Conde Margaride, 175. Tel.: 253 424 715
DAS

Casa-Museu
Dr. Anastácio Gonçalves

De Eunice Gonçalves Duarte.
até 27 de agosto

E Abolição da Pena de
Morte e Cidadania Europeia

Centro Internacional
das Artes José de Guimarães
D OM .,

17 H 30

até 28 de setembro

até 12 de agosto

A

àS

Apresentam-se os itinerários de sete
séculos da Ordem dos Carmelitas pelo
mundo português, contextualizados na
história das duas Ordens em que
canonicamente se materializou, os Carmelitas
Descalços e os da Antiga Observância.
19 de julho a 18 de novembro

até 3 de setembro

Al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

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

3ª

9 H 30

E Os Carmelitas no Mundo Português

Arquivo Nacional Torre do Tombo

Centro Cultural Vila Flor

Instalação de rua de Anabela Calatróia
28 de julho – 20h

OS DIAS , DAS

até 21 de outubro

LISBOA

E Memento (Lembra-te)

Filme realizado por Nuno Rocha.
19 de julho – 21h30

E Artes à Rua: Contagio

T ODOS

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

29 de julho – 22h

22 de julho – 19h30

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

E Alexandre Cabral (1917-1996):
Vida e Obra de um Resistente

àS

17 H 30

até 1 de setembro

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.
até 15 de outubro

M Kfar Saba Youth Orchestras
19 de julho – 21h

M The Manhattan Transfer
23 de julho – 21h

P Zoom | Arquitetura e Cinema

Atividade para as férias de verão
para crianças dos 5 aos 11 anos.
24 a 28 de julho

M Dido e Eneias

Pela Academia barroca Europeia de Ambronay.
Paul Agnew - direção musical e encenação.
24 de julho – 21h

M MasterFest I - Festa de abertura

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

Obras de S. Prokofiev e W. A. Mozart.
1 de agosto – 21h

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

Culturgest

até 1 de setembro

até 8 de setembro

E Periódicos Musicais Portugueses
até 8 de setembro

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

E O Fotógrafo Acidental –
Serialismo e Experimentação
em Portugal, 1968-1980
até 3 de setembro

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

Teatro das Figuras

Fundação Calouste Gulbenkian

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

Av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044

M Rodrigo Leão & Scott Matthew

2ª, 4ª

21 de julho – 21h30

A

D OM .,

DAS

10 H

àS

18 H

E Emily Wardill

M Clássicos Light

até 28 de agosto

Pela Orquestra Clássica do Sul.
27 de julho – 22h

E Tudo se Desmorona.
Impactos Culturais da
Grande Guerra em Portugal

D XVII Algarve International
Dance Summer School

até 4 de setembro

30 de julho – 21h30

E Matéria Abstrata

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

GONDOMAR

E Portugal em Flagrante Operação 1, 2 e 3

Lugar do Desenho Fundação Júlio Resende

até 18 de novembro

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

E Louis Legrand (1863-1951)

E Resende: Anos 60

E Escultura em Filme. The Very
Impress of the Object

até 30 de setembro

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

até 9 de outubro

Karl Valentin

até 2 de outubro

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:44)

1427333

| Agenda Cultural |
A audiovisual » C colóquios / conferências » D dança » E exposições » M música » MD multidisciplinares » NC novo circo » P pedagogia » T teatro

A A Arte e Ciência de Viajar

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

Documentário do realizador
Alaa Abi Haidar, presente na sessão.
Filme em inglês com legendas em português.
19 de julho – 21h

até 30 de setembro

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

M Concerto pela Orquestra Gulbenkian

Direção de José Eduardo Gomes
e os solistas Agostinho Sequeira (percussão)
e Haïg Sarikouyoumdjian (duduk).
Obras de J. Higdon e L. van Beethoven.
20 de julho – 19h

Museu Nacional do Traje

M Gisela João

E 2 em 1 Jovens e Criadores

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

M Jazz em Agosto 2017:
Steve Lehman Solo

M Jazz em Agosto 2017: David Torn
29 de julho – 21h30

M Jazz em Agosto 2017:
Julien Desprez: Acapulco Redux

3ª

até 15 de outubro

M Jazz em Agosto 2017:
Peter Brötzmann & Heather Leigh

Museu de Arte Popular

M Jazz em Agosto 2017: Susana Santos
Silva: Life and Other Transient Storms

E Da Fotografia ao Azulejo

30 de julho – 21h30

31 de julho – 21h30

1 de agosto – 21h30

R. da Atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881
21 H

E Internato

Exposição de fotografias de Antoine Pimentel.
até 14 de setembro

Jardim dos Coruchéus
M Noites de Verão 2017: Hieroglyphic
Being + Novo Major DJ set
21 de julho – 19h30

ÀS

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

E Fernanda Fragateiro:
dos Arquivos, à Matéria, à Construção
até 18 de setembro

E APQHome – MAAT
até 9 de outubro

E Prémio Novos Artistas Fundação EDP
até 9 de outubro

Museu Coleção Berardo

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

19 H

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

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

20 H

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

Av. Brasília. Tel.: 213 585 200
A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H ; 6 ª ,

DAS

18 H

ÀS

12 H

E A Ópera Chinesa

Palácio Nacional da Ajuda

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado

T ODOS

R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
A

D OM .,

10 H

DAS

ÀS

18 H

até 31 de dezembro

E Loulé: Territórios,
Memórias, Identidades
até 30 de dezembro 2018

P Peça por Peça

Oficina de teatro para crianças
dos 6 aos 14 anos. Informações e
inscrições para 916 762 706,
931 764 975, reservas@focolunar.com.
17 a 21 de julho
7 a 11 de agosto

14 H

ÀS

18 H , 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

18 H

até 30 de agosto

E Manuel de Arriaga e a
Construção da Imagem da República
até 12 de novembro

M Fado Meu

Av. Ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
DAS

ÀS

Campo de Santa Clara. Tel.: 218 854 820

até 29 de outubro

3ª,

10 H

Panteão Nacional

até 27 de agosto

Museu Nacional de Etnologia

FEIRA ), DAS

21 de julho – 16h

até 20 de agosto

E Um Museu, Muitas
Coleções! Testemunhos da
Escravatura. Memória Africana

4ª

M Lisbon Music Fest: Hong Kong
Festival Youth Wind Orchestra

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

até 15 de abril 2018

OS DIAS ( EXCETO À

E Fikl. Encenações Portuguesas
20 de julho – 16h

até 23 de julho

até 6 de agosto

Galeria de Pintura do Rei D. Luís.
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264

M Jugendchor MKS Schaffhausen

E A Sedução da Modernidade 1850-1910

E Religiões da Lusitânia.
Loquuntur Saxa.

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

Exposição de esculturas de Bela Silva.
até 1 de outubro

E Arqueologia em Portugal:
Recuperar o Passado – 2016

até 1 de outubro

18 H .

até 29 de dezembro

3ª, DAS 14H ÀS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

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

ÀS

E Morte à Morte! 150 Anos
da Abolição da Pena de
Morte em Portugal (1867-2017)

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

até 30 de setembro

10 H

E Madonna: Tesouros
dos Museus do Vaticano

E xCoAx 2017: Computação,
Comunicação, Estética & X
10 H

DAS

Palácio de São Bento

3ª

Museu do Oriente
3ª

ÀS

E O Jardim das Tentações

Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
A

10 H

DAS

até 10 de setembro

Pç. do Império. Tel.: 213 620 000

Av. Brasília, Central Tejo

10 H

14 H

Museu Nacional de Arqueologia

MAAT - Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia

DAS

ÀS

até 1 de outubro

3ª

D OM .,

até 3 de setembro

Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282
4 ª A D OM ., DAS 10 H ÀS 18;
S ÁB . E D OM ., ENCERRADO DAS 13 H

A

D OM .,

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

E Susana Anágua: Desterro

28 de julho – 19h30

D OM .,

3ª

A

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

R. das Janelas Verdes. 213 912 800

até 31 de dezembro 2018

M Noites de Verão 2017:
Vaiapraia e as Rainhas do Baile +
Pega Monstro DJ set

A

18 H

E Retrato de um Agressor

Museu Nacional de Arte Antiga

Museu de Lisboa – Torreão Poente

Galeria das Salgadeiras

3ª

ÀS

Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319

M Jazz em Agosto 2017: Coax Orchestra

20 H . E NCERRA

10 H

Museu Nacional dos Coches
Da Fotografia ao Azulejo

E Ser e Estar.
Vídeos da Coleção Berardo

30 de julho – 18h30

ÀS

DAS

até 31 de dezembro

29 de julho – 19h

12 H

D OM .,

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

M Lisbon Music Fest:
Orquestra Estágio Gulbenkian

TODOS OS DIAS , DAS

A

até 30 de dezembro

29 de julho – 18h30

ÀS

18 H ; 4 ª

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

28 de julho – 21h30

15 H

ÀS

até 1 de outubro

M Jazz em Agosto 2017:
Steve Lehman: Sélébéyone

DAS

14 H

até 30 de setembro

20 de julho – 21h30

3 ªA S ÁB .,

DAS

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

ÀS

18 H

T Cartas do Novo Mundo

Tributo da Companhia de Dança
Amalgama à voz do fado Amália Rodrigues.
20 e 27 de julho – 18h30

Picadeiro Real

Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

Viagem no tempo realizada nas Reservas
Visitáveis do Museu dedicadas às coleções
de alguns povos indígenas da América do Sul.
23 de julho – 16h

M Fado nos Coches

Museu Nacional do Azulejo

Lg. do Carmo.

R. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340
3ª a dom., das 10h às 18h

E Novos Olhares sobre o Côa Exposição de Gravura Contemporânea

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

até 30 de agosto

M City of Belfast Youth Orchestra

até 13 de agosto

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança
até setembro

25 de julho – 18h30

Ruínas do Carmo Museu Arqueológico do Carmo

19 de julho – 21h30

M Lisbon Music Fest:
Kfar Saba Youth Orchestras
23 de julho – 21h30

M Lisbon Music Fest: Hong Kong
Festival Youth Wind Orchestra
25 de julho – 21h30
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| agenda Cultural |
a audiovisual » C colóquios / conferências » D dança » E exposições » M música » MD multidisciplinares » NC novo circo » P pedagogia » t teatro

M Sutton Youth Orchestras

PENiChE

M Orquestra Gulbenkian

fórum da Parreirinha

26 de julho – 21h30
27 de julho – 21h30

R. dos hermínios 1.

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

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

t Karl valentin Kabarett

Textos de Karl Valentin. encenação de
Ricardo Neves-Neves. Interpretação de elsa
Galvão, Fernando Gomes, Joana Campelo,
José Leite, Márcia Cardoso, entre outros.
a

S áb .,

àS

21 h 30; D oM .,

àS

16 h 30

até 23 de julho

teatro Nacional D. Maria ii

Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800

E teatro em Cartaz - a Coleção
do D. Maria ii, 1853 – 2015
4ª

a

M afula Conservatory
Orchestra, Choir and big band
20 de julho – 22h

PESO

RéGua

Da

Museu do Douro

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

oS DIaS , DaS

10 h

àS

18 h

D oM ., 30 MIN . aNTeS Do INíCIo DoS eSPeTáCu S aLa G aRReTT PaRa PoRTaDoReS De bILheTe

LoS Da

até 29 de julho

MafRa
Palácio Nacional de Mafra

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

até 29 de agosto

PONta

DELGaDa

Museu Carlos Machado

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

E a imagem Paradoxal - francisco
afonso Chaves (1857-1926)
até 3 de setembro

PORtiMãO
teatro Municipal de Portimão

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

M XXXiii festival int. da Canção
infantil e Juvenil Chaminé D’ouro
29 de julho – 21h30

PORtO

t Memorial do Convento

M Quarteto de Clarinetes
e Quinteto de Metais

MatOSiNhOS
Pç. Guilhermina Suggia
M Gregory Porter & Orquestra
Sinfónica do Porto Casa da Música

Pedro Neves - direção musical.
29 de julho – 22h

terminal de Cruzeiros
do Porto de Leixões
E a Coleção de Serralves no
Porto de Leixões: Passagens
até 17 de setembro

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

Pelo Conservatório do Vale do Sousa.
19 de julho – 21h30

M Me for Queen
20 de julho – 22h

M Kiko

21 de julho – 22h

M the Manhattan transfer
22 de julho – 21h30

M Paraguaii

22 de julho – 22h

M 19º Concurso int. Santa Cecília
23 de julho – 18h

M Concerto de Laureados do folefest
25 de julho – 19h30

M academia Portuguesa de banda
26 de julho – 21h30

M Classe de improvisação do
Conservatório do vale do Sousa
26 de julho – 21h30

M Jards Macalé

NazaRé
Museu Dr. Joaquim
Manso - Museu da Nazaré
R. D. Fuas Roupinho – Sítio.
Tel.: 262 562 801

3ª a DoM., DaS 10h àS 12h30 e Da S 14h àS 18h

E O Outro Lado

exposição fotográfica de João Delgado,
pescador e artista plástico, mostrando o
quotidiano da pesca ao largo da Nazaré.
até 17 de setembro

1 de agosto – 19h30

Museu Nacional de Soares dos Reis

27 de julho – 22h

M academia de Música de Costa Cabra

Pela orquestra Sinfónica de Jovens da
academia de Música de Costa Cabral.
obras de Duarte Pestana/Luís Carvalho,
S. Rachmaninoff, G. holst.
28 de julho – 21h30

M Palmiers

28 de julho – 22h

M Encontro de bandas filarmónicas
29 de julho – 15h

M Orquestra fina
29 de julho – 22h
30 de julho – 15h

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

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310

E Cidade Global –
Lisboa no Renascimento

3 ª a 6 ª , DaS 10 h àS 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

até 27 de agosto

teatro Nacional São João

E Este Espaço Que
habito, integrar pela arte

Pç. da batalha. Tel.: 223 401 900

E Contratempo, Olívia da Silva
até 17 de setembro
E O tesouro da abissínia

De Frank Wedekind. Interpretação
de andré e. Teodósio, Cláudia Jardim,
Diogo bento, João abreu, entre outros.

até 17 de setembro

exposição de fotografia de pedro Mesquita.
até 17 de setembro

t Despertar da Primavera,
uma tragédia de Juventude

4ª

e

S áb .,

àS

19 h ; 5 ª

e

6ª,

àS

21 h ; D oM .,

QuaRtEiRa

Culturgest Porto

Pç. do Mar
t Karl valentin Kabarett

até 22 de outubro

av. dos aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª

a

S áb .,

DaS

12 h 30

àS

18 h 30

E alberto Carneiro – um Campo
Depois da Colheita para Deleite
Estético do Nosso Corpo
23 de julho a 1 de outubro

fundação de Serralves

RibEiRa GRaNDE
Centro de artes Contemporâneas
R. adolfo Coutinho de Medeiros.
São Miguel. Tel.: 296 470 130

E Julie Mehretu: uma história
universal de tudo e de Nada

E Mostra de trabalhos
de Catarina branco

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

até 23 de julho

até 3 de setembro

até 3 de setembro

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

3ª

a

D oM .,

DaS

10 h

àS

3ª

a

D oM .,

DaS

10 h

àS

E Nick Mauss: intricate Others

Tel.: 249 315 089

E incerteza viva: uma Exposição
a Partir da 32ª bienal de São Paulo
até 1 de outubro

E haegue Yang: Parque de
vento Opaco em Seis Dobras
até 7 de janeiro 2018

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

M Joana Guerra

21 e 22 de julho – 22h

D Catabrisa

Coreografia de Joana Providência.
Interpretação de Filipe Caldeira.
29, 30, 31 de julho,
1, 2, 3, 8, 9, 10 de agosto – 21h30

Mosteiro São bento da vitória

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

t …E Pensávamos que Eram imortais

Textos de osvaldo Dragún.
Dramaturgia e encenação de Roberto
Merino. Interpretação de ana Rita almeida,

18 h

até 30 de julho

tOMaR

até 24 de setembro

18 h

E tempo Líquido. um Diálogo
de vídeos das Coleções de Maria
& armando Cabral e Cal Cego

E a Curiosidade Como
Elemento Pedagógico - Projeto
Com Escolas 2016-2017
até 10 de setembro

16 h

Textos 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

E há Luz no Parque 2017
até 28 de agosto

àS

até 23 de julho

E Projeto 17

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

Casa da Música

De José Saramago. Produção Éter.
5 de agosto: representação teatral seguida de
uma “Sopa da Pedra” no Refeitório Conventual.
29 de julho, 5 e 19 de agosto – 18h

anita alves, Catarina Dias,
Catarina alves, Leonor Guisse, entre outros.
25 e 27 de julho – 21h
26 de julho – 19h

M Porto Pianofest

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

M aguarelas no Palácio
Nacional de Mafra, Paulo Ossião
até 10 de setembro

Joana Carneiro - direção musical.
obras de Wagner, Tchaikovski, Ravel e Strauss.
31 de julho – 21h30

Centro Português de fotografia

E Plataforma de fotografia
Ci.CLO: unidade e Divisão

teatro da trindade

5ª

M Orquestra Estágio Gulbenkian

Convento de Cristo
E Carrilho da Graça: Lisboa

olhar sobre a obra do arquitecto Carrilho
da Graça, partir da cidade sobre a qual tem
trabalhado desde há mais de 30 anos: Lisboa.
até 15 de setembro

viSEu
teatro viriato

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

E 3 Corpos em viagem

exposição de fotografias de Fernando Carqueja.
2ª

a

6ª,

DaS

13 h

àS

19 h

e eM DIaS De eSPeTáCuLo

até 28 de julho

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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