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É uma grande atriz, e também 
encenadora, além de cidadã 
interventiva, cujos mais de 
50 anos de carreira são agora  
assinalados numa exposição 
no TEC, em Cascais. Ao JL fala 
de todo o seu percurso,  de 
projetos, de pessoas e do país.  

* Entrevista de Carolina Freitas  
*Nove momentos da sua carreira  
* Os testemunhos de Carlos Avilez, 
Hélder Costa e Zeca Medeiros  
PÁGINAS 16 A 20

Maria do Céu  
Guerra
O teatro,  
vida e voo 

Lídia Jorge escreve sobre ficcionistas esquecidas  
PÁGINAS 6 E 7
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VJ Suave nas ruas de Lisboa Suaveciclo é o título de uma 
performance que se serve de triciclos audiovisuais adaptados 
com projetor, computador, colunas e baterias para projetar e 
animar personagens que ganham vida e percorrem o espaço 
público. Esta sexta-feira, 4, a dupla brasileira pinta as ruas de 

Lisboa com o seu video mapping itinerante, 
num percurso que terá início na Praça do 
Comércio, na estátua D. José I, às 22, e 
passará por lugares como o Largo de São 
Paulo, a Ribeira das Naus e a Rua Nova do 

Carvalho. Uma parceria da MONSTRA - Festival de Animação 
de Lisboa e O Sol da Caparica, festival onde os VJ Suave 
apresentarão este Suaveciclo e a instalação Folclore Digital,  
de 10 a 12. 

 O regresso de Paulo Bragança aos palcos, os 25 anos de Mutantes 
S21, dos Mão Morta, os concertos de Rodrigo Leão, Samuel Úria, Né 
Ladeiras, Orelha Negra, Capitão Fausto são bons motivos para, mais 
uma vez, ir viver a aldeia de Cem Soldos (perto de Tomar)e a música 
portuguesa. O Bons Sons, de 11 a 14 de agosto,é um festival diferente 
de todos os outros. O JL falou com o diretor artístico, Luís Ferreira 

JL: Além da programação, que é sempre diferente, o que há de 
novo no Bons Sons?
Luís Ferreira: As principais novidades são sempre o facto de não haver 
novidades. Isto porque, apesar da crescente notoriedade, fazemos um 
grande esforço para manter o festival próximo da sua essência, com 
uma escala humana e a programação focada na música portuguesa, 
para que se possa continuar a viver a aldeia. Onde se sentem mais 
alterações é na programação paralela, com várias atividades dedicadas 
às famílias, como workshops de precursão, música para bebés, grávi-
das e crianças, jogos populares contemporâneos, e todo um programa 
ligado ao burro de Miranda, que inclui uma 'burroteca', com contado-
res de histórias. Também vai haver as curtas 
em flagrante ou uma conferência do Tiago 
Pereira, sobre o documentário que está a 
fazer sobre o cante alentejano em Paris.

Tem sido fácil não crescer demasiado?
Não temos interesse em  crescer em escala. 
Queremos crescer em notoriedade, que é 
importante para o projeto mais alargado 
de aldeia-cultura, e ir de encontro a um 
público que vá pela aldeia e pela música, 
sem fazer disto um Walt Disney. Não queremos aumentar o foco da-
queles quatro-cinco dias, mas sim aumentar os motivos para ir a Cem 
Soldos. Não nos interessa esmagar a aldeia. Dez mil visitantes por dia 
é o nosso limite.

Apostando sempre na música portuguesa...
São 45 espetáculos em que mantemos a excelência da música nacional. 
É como muito gozo que vemos a música portuguesa crescer em quali-
dade e diversidade. É fácil conseguir um bom cartaz. Difícil é a escolha.

O que destaca?
O Paulo Bragança, que estava há muito ausente dos palcos, vai voltar 
respondendo ao nosso desafio. O 10 000 Anos depois entre Vénus 
e Marte, um álbum mítico do José Cid que será revisitado. Depois 
há projetos muito diferentes, como o Rodrigo Leão, a Né Ladeiras, 
Orelha Negra ou Mão Morta. Tanto trabalhamos a música tradicional 
como a contemporânea, tanto a rural como a urbana. 

Falou mais dos cabeças-de-cartaz. Mas haverá alguma banda-
segredo que valha a pena revelar?
A Joana Barra Vaz tem um disco muito bom, vai estar no Palco 
Giacometti, onde se pode perceber todos os detalhes quase ourives que 
tem a sua música. O Lisboa String Trio, no Tarde ao Sol, muito pouco 
conhecido, mas com um virtuosismo extraordinário. No Palco da Igreja, 
os Moços da Vila, miúdos que trabalham o cante Alentejano, mostrando 
que é uma música viva.E depois, o Palco Garagem, sem programação, 
onde projetos sem discos editados podem mostrar o que valem.

E há ainda outras artes...
No grande auditório temos uma parceria com o festival Materiais 
Diversos, que tal como o Bons Sons é uma pequena ilha na região 
centro. Fizemos um intercâmbio: nós fazemos a programação de 
música no Materiais Diversos, em setembro; e eles fazem agora uma 
programação de artes performativas. Vão ter três projetos, amplifi-
cando assim o nossos espetro cultural. J

Luís Ferreira (Bons Sons) 
Há festa na aldeia

PORTUGAL  
NA FEIRA DO LIVRO 
DE GUADALAJARA

Portugal foi oficialmente 
nomeado o país 
convidado da edição 
de 2018 da Feira 
Internacional do Livro de 
Guadalajara, no México, 
a segunda maior feira do 
livro do mundo e a maior 
da América Latina. A 
decisão, formalizada pela 
assinatura do protocolo 
entre Portugal e o México 
pelos ministros da 
Cultura e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís 
Filipe Castro Mendes e 
Augusto Santos Silva, 
é o concretizar de 
esforços que remontam 
à edição de 2008, ano 
em que Portugal perdeu 
a nomeação para a 

Colômbia, e implicará, 
segundo os ministros, 
um investimento de 
2,5 milhões de euros 
e a mobilização de 
espetáculos de música, 
artes performativas e 
exposições portuguesas 
à cidade, bem como 
parcerias na área 
do turismo e da 
investigação científica 
com a Universidade de 
Guadalajara. Manuela 
Júdice, secretária-geral 
da Casa da América 
Latina, em Lisboa, foi a 
escolhida pelo governo 
para comissária da 
participação na Feira, 
ficando a cargo da direção 
artística de Portugal 
para o evento que leva, 
anualmente, um milhão 
de pessoas à cidade de 
Guadalajara.

TRIPLO A, a primeira 

longa-metragem do escritor e 

realizador Jacinto Lucas Pires, é 

apresentada amanhã, quinta-

-feira, 3 de agosto, pelas 21h30, 

no Auditório da Casa das 

Artes, em Arcos de Valdevez. 

O filme, entre o documen-

tário e a ficção,  conta com 

Albuquerque Mendes, Anabela 

Almeida, Emília Silvestre, João 

Reis, José Mário Brandão, José 

Pedro Ferraz, Marcos Barbosa, 

Nuno Carinhas, Paulo Pires do 

Vale, Richard Zenith e Tonan 

Quito.

VERÃO DANADO, a  longa-

-metragem de estreia de Pedro 

Cabeleira, vai estar en compe-

tição do festival de cinema de 

Locarno, que decorre na Suíça, 

de 2 a 12 de agosto Também 

serão exibidos, fora de compe-

tição, o documentário António 

e Catarina, de Cristina Hanes, 

e a curta-metragem O homem 

de Trás-os-Montes, de Miguel 

Moraes Cabral.

AURA, light Atmospheres, 3ª 

edição do festival de luz com 

recriação de paisagens, pro-

jecções de vídeos interativos 

e concertos, em Sintra, de 10 

a 13 de agosto, a partir das 21 

horas.

SIPO, XXII Semana 

Internacional do Piano de óbi-

dos, 11 concertos de piano, no 

Centro Cultural de Congressos 

das Caldas da Rainha, de 8 a 21 

de agosto.

2 * destaque
› b r e v e  e nc o n t ro ‹
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¶ Do Bons Sons, na Aldeia de 
Cem Soldos, até ao Andanças, em 
Castelo de Vide, passando pelo 
Vodafone Paredes de Coura, agos-
to é um mês rico em festivais, com 
música para todos os gostos.

No universo da música portu-
guesa, o destaque vai para o Bons 
Sons, festival anual que decorre 
de 11 a 14 de agosto no interior da 
aldeia de Cem Soldos, perto de 
Tomar, e que este ano, entre ou-
tros, conta com Rodrigo Leão, Mão 
Morta, Orelha Negra ou regresso 
de Paulo Bragança (ver Breve 
Encontro, pág. 2). Mais a norte, 
em Chaves, o cartaz do Festival 
Identidades, de 3 a 6 de agosto. 
também é exclusivamente lusita-
no, com, entre outros, Celina da 
Piedade, Oquestrada e Terrakota. 

Unindo a Música e a Dança, 
num espírito familiar próximo 
do Bons Sons, o Andanças, em 
Castelo de Vide. entre 8 e 11 de 
agosto, promete pôr o público 
todo em movimento, com concer-
tos e workshops para todas as ida-
des e feitios, cumprindo também 
o objetivo de ensinar a dançar. 
Propostas de vários ritmos e 
latitudes, de música e danças por-
tuguesas, balcânicas, africanas ou 
latino-americanas. Cantalagoa, 
MALINO ou Paulinho Ferreira são 
alguns dos convidados. 

Já o Sons à Margem, em 
Guimarães, de 4 a 6 de agosto, 
uma vasta programação nacio-
nal,com bandas como Birds are 
Indie, Quatro Cantos Redondos e 
Procurança.

Maré de festivais
Música portuguesa e do mundo

O maior dos festivais é o 
Vodafone Paredes de Coura, com 
uma programação vastíssima, 
com grandes nomes da cena indie 
internacional, entre 16 e 19 de 
agosto, com Foals, At the Drive-
In, Nick Murphy, Beach House, 
Benjamin Clementine, Wedding 
Present, entre outros. Também o 
Festival Monte Verde, na Ribeira 
Grande, Açores, traz grande no-
mes, como Wolfmother, Seu Jorge 
ou Andy, entre 10 a 13 de agosto. 

Para os amantes de múisca 
mais pesada, o Carviçais Rock 
leva à aldeia, nos dias 11 e 12 
de agosto, uma seleção total-
mente nacional: The Legendary 
Tigerman, Blasted Mechanism 
ou Tara Perdida contam-se entre 

os nomes do festival. Na mes-
ma senda, está o Sonic Blast, em 
Moledo, com Kikagaku Moyo, 
Black Bombaim ou Cosmic Dead, 
também nos dias 11 e 12. E ainda 
nas mesmas datas, o Wine & Blues 
Fest, em Reguengos de Monsaraz, 
conta com Shirley King, a filha 
de B.B. King, bem como com uma 
performance especial da cantora 
Maria João em conjunto com o 
coletivo Budda Power Blues.

Por fim, os aderentes da eletró-
nica encontram porto de abrigo 
em dois festivais desta quinzena: 
o Neopop, de 3 a 5 de agosto, em 
Viana do Castelo, e o Freedom 
Fest, em Oliveira do Hospital, de 8 
a 14, ambos com vasta gama de DJ 
dos géneros do techno e trance.  J

Andanças Um festival em que o público faz a festa

 António Lobo Antunes e Eduardo Lourenço 
vão encerrar o Festival Internacional de Cultura 
(FIC), que decorre entre os próximos dias 1 e 30 de 
setembro, em vários lugares de Cascais. O encontro 
entre dois dos maiores nomes da cultura portuguesa 
realiza-se sábado, 30, às 21 e 30.

A homenagem a Manuel Alegre, Prémio Camões 
2017, é outro momento alto do ciclo de encontros 
e debates com escritores, cujas sessões acontecem 
sempre no auditório da Casa das Histórias - Paula 
Rego. A homenagem, que está marcada para 
domingo, 24, às 19, também na Casa das Histórias, 
integra uma conversa com o poeta, conduzida por 
Ana Sousa Dias, seguida de um recital de poesia por 
Ângela Pinto e Luís Lucas.

Composto por 13 painéis, o ciclo inclui 
intervenções de Alexandra Lucas Coelho e Gonçalo 
M. Tavares, com moderação de José Mário Silva  (a 
16, às 21 e 30); Clara Ferreira Alves e Rodrigo Guedes 
de Carvalho, com moderação de Maria Flor Pedroso 
(a 17, às 21 e 30); Hélia Correia e Nuno Júdice, com 

António Lobo Antunes e Eduardo Lourenço 
no Festival Internacional de Cultura de Cascais

moderação de Luís Caetano (a 23, às 19); e Mário 
Avelar, José Tolentino Mendonça e Alfredo Teixeira 
(a 29, às 21 e 30), esta com tema definido – As artes 
contemporâneas no centenário das aparições de 
Fátima.

Estes nomes vêm juntar-se aos convidados que já 
estavam confirmados: a escritora indiana Arundhati 
Roy, recentemente anunciada finalista do Man 
Booker Prize  (a 2, às 19), Inês Pedrosa e Maylis De 
Kerangal (a 3, às 21 e 30), Henry Marsh  (a 9, às 21 e 
30), Paul Auster, que também está entre os finalistas 
do Man Booker Prize (a 10, às 21 e 30), Lídia Jorge e 
Rosa Montero (a 15, às 21e 30), António Bagão Félix, 
Francisco Louçã e Sandra Navidi (a 16, às 18 e 30), e 
Selva Almada e Sophie Hannah (a 22, às 19).

Organizado pela LeYa, a Câmara Municipal 
de Cascais e a Fundação Dom Luís I, o FIC conta 
ainda com uma Festa do Livro e com uma vasta 
programação de concertos, exposições, espetáculos, 
animação infantil, noites de poesia, artes de rua e 
eventos de gastronomia. J

1Segundo as notícias que nos chegam à hora de encerrar esta 
edição (na sexta-feira, 28 de julho), o Congresso da Associação 
Internacional dos Lusitanistas, AIL, em Macau, a que dedicamos 
duas páginas no último nº, correspondeu às previsões e expecta-
tivas, expressa nesta colunas, do seu presidente, Roberto Vecchi, 
agora reeleito. No último dia do encontro - exatamente na sexta, 

28 -, foi decidido que o próximo congresso, em 2020, será em Roma. 
A AIL abrange cerca de 900 membros e em Macau estiveram apenas 140 

associados - mas de 80 universidades de muitos países. Vecchi explicou 
aqui as razões para número de participantes no muito importante encon-
tro para a língua portuguesa, em particular para o seu ensino e divulgação 
em todo o mundo, ter sido inferior ao habitual. Nem por isso, porém, o 
Congresso se tornou menos relevante. E segundo a presidente do Camões, 
Instituto da Cooperação e da Língua, Ana Paula Laborinho, reconhecida-
mente competente e boa conhecedora de realidades e problemas atinentes 
à ação da AIL, bem assim do território em que decorreu o seu “plenário” 
trienal, pois foi presidente do Instituto Português do Oriente, o Congresso 
“deu um sinal claro da importância que a administração de Macau atribui 
ao português, em grande crescimento na China”.

Mas ninguém melhor do que o principal responsável pela sua organi-
zação, o prof. catedrático de Coimbra que há cinco anos dirige o Centro 
Pedagógico e Científico de Língua Portuguesa do Politécnico de Macau, 
Carlos Ascenso André, para escrever sobre ele, fazer um balanço do que 
foi e opinar sobre que perspetivas que abriu. É o que fará na nossa próxima 
edição. Na qual esperamos ter também algumas boas matérias sobre a Festa 
Literária de Paraty e a Casa Jorge Amado - José Saramago.

O próximo JL, aliás, será muito diferente do habitual. Por várias razões, 
sendo a principal esta: na época 
estival parece especialmente in-
teressante e adequada ao “tem-
po” para a leitura das pessoas 
oferecer-lhes textos literários, 
de criação, inéditos. Sobretudo 
quando, como será o caso, se 
tratará de um significativo ‘lote’ 
de contos, inéditos repetimos, 
de alguns dos mais destacados 
escritores portugueses de várias 
gerações. Por ordem alfabética, 
os nomes dos autores que de 
forma amiga e solidária colabo-
ram connosco: Cristina Drios, 
Fernando Pinto do Amaral, 

Isabel Figueiredo, João de Melo, José Viale Moutinho, Julieta Monginho, 
Luísa Costa Gomes, Maria Manuel Viana, Maria Teresa Horta, Miguel Real, 
Nuno Camarneiro, Nuno Júdice, Paulo José Miranda e Rui Zink. 

2Entretanto, também nesta edição há muito, e bom, para ler, sendo 
motivo de orgulho para nós ter um conjunto de colaboradores - 

colunistas, cronistas, críticos, etc. - de tamanha qualidade e diversi-
dade, único. Que sabem o que o JL significa, representa, para a língua e 
cultura portuguesas, por isso nos privilegiando com a sua colaboração. 
Não posso referir todos, e os destaques da capa falam por si. A entrevista 
com a Maria do Céu Guerra é imperdível, pelo que nos mostra da atriz e 
mulher que nos pareceu impor-se pôr em evidência quando é homena-
geada com uma exposição sobre a sua carreira. E será necessário chamar 
a atenção para tanta coisa e prosa boa, de um texto de Lídia Jorge sobre 
escritoras esquecidas a um ensaio de Eduardo Lourenço sobre Simone 
de Beauvoir e Sartre? Justifica-se, no entanto, uma nota a propósito do 
texto de Vasco Vieira de Almeida sobre José Sesinando Palla e Carmo, 
excecional colaborador do JL, desde o nº 1 até à morte. O seu humor 
fino, culto, subtil, com um domínio extraordinário da linguagem, fez 
da sua coluna Escrituralismo um verdadeiro caso. O que lamento é que 
o JL não a tenha publicado, reunida em volume, como, se pudesse, teria 
feito, com ela com outras colunas ou secções. Acresce que Vasco Vieira 
de Almeida é uma também uma figura a vários títulos invulgar da vida 
portuguesa, o que valoriza a matéria sobre o nosso Sesinando, como 
ensaísta, escritor e advogado sempre, e só, José Palla e Carmo. J

Duas edições 

O próximo JL será muito 
diferente do habitual, 
publicando 14 contos 
inéditos de alguns 
dos mais destacados 
escritores portugueses 
de várias gerações

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:44)



J4 * destaque   jornaldeletras.pt   *   2 a 15 de agosto de 2017

proibida pela censura. proibiu a 
sua continuidade. Enquanto isso, 
tomava conhecimento das vias de 
construção de uma literatura de raiz 
cabo-verdiana. Foi fundamental, 
neste aspecto, a relação com dois 
dos seus professores, Baltasar Lopes 
e António Aurélio Gonçalves. Daqui 
resultaria a descoberta da força e 
originalidade das criações literárias 
da geração que se reuniu em torno da 
revista Claridade, cujo primeiro nú-
mero saíra em 1936, e a que estavam 
associados também Manuel Lopes, 
Jorge Barbosa e José Lopes.

Em 1944, MF edita o seu primeiro 
livro, de contos, Grei. Regressa a 
Portugal em 46, em 47 e 48, publica 
na Vértice um ensaio dedicado à 
literatura cabo-verdiana, e ainda 
em 1948 edita, o seu segundo livro, 
Morna, “Contos Cabo-verdianos” 
- e, sargento, é colocado na Índia, 
onde permanecerá até fevereiro de 
1954. Aí prossegue os seus estudos, 
concluindo o curso de Farmácia em 
1952. Orlanda, por seu turno, obtém 
o diploma de professora primária.

 Foi registado assim mesmo, nome 
e apelido, Manuel Ferreira, filho de 
Joaquim e Maria da Piedade. Quinto 
filho do casal, mal conheceu o pai, 
empregado dos caminhos de ferro, 
que morreu tinha ele dois anos. 
Aptidões escolares notou-lhas a 
professora primária da Gândara dos 
Olivais, Marrazes, onde nasceu e 
cresceu, mas a possibilidade de pros-
seguir estudos era limitada. Manuel 
completou o 3º ano do curso comer-
cial na Escola Domingos Sequeira, 
em Leiria, percorrendo a pé a distân-
cia da sua casa até à cidade.

Em 1933, com 16 anos é admitido 
como voluntário no Exército e colo-
cado em Coimbra. Acabaria por se 
envolver nas movimentações de re-
sistência militar à reforma do Exército 
ordenada por Oliveira Salazar em 
1937. Em 38, acabara de completar 21 
anos, foi detido e colocado às ordens 
da Polícia Política, no Porto. 

O cabo Manuel Ferreira, que 
ganhara alcunha de “O Leiria”, 
tinha sido aliciado por oficiais afetos 
ao sector nacional-sindicalista de 
Rolão Preto. Mas na prisão, como 
relatará mais tarde, encetará uma 
reorientação política, que não mais 
abandonará: a inspiração marxista. 
O convívio, na prisão do Porto, com 
Joffre Amaral Nogueira, jovem inte-
lectual comunista, foi decisivo.

Transferido para o Aljube, seria 
julgado no Tribunal Militar Especial e 
absolvido. Regressou a Gândara, pois 
entretanto o Exercito licenciara-o, 
passando-o às “tropas licenciadas 
na situação de disponibilidade”. 
Inesperadamente, em maio de 1941, 
retoma a vida militar, que não mais 
deixará. Integrado em Infantaria 7, 
com destino a Cabo Verde, desem-
barca no Mindelo, ilha de S. Vicente, 
em Dezembro.

A sua primeira impressão é deso-
ladora. Tudo lhe parece desumano: 
da paisagem ao clima e aos costu-
mes. Deparar-se-á com o cortejo 
brutal das sequelas da fome. Mas 
descobrirá também um corpo de 

criações literárias e musicais, uma 
língua, uma identidade - e adpta-
rá Cabo Verde como uma segunda 
pátria, juntando a sua voz aos mais 
qualificados anseios e preocupações 
da “cabo-verdianidade”.

Nos seis anos que ali permaneceu, 
o militar, concluirá o liceu e desco-
brirá a sua própria vocação autoral. 
A sua relação com a terra consoli-
dar-se-á, no plano afetivo, com o 
matrimónio, em 1945, com a cabo-
-verdiana, de Santiago, e também 
futura escritora, Orlanda Amarílis. 
O casal veria o seu primeiro filho 
nascer ainda no Mindelo.

Na bagagem para Cabo Verde, MF 
levava uma carta de apresentação do 
pintor Manuel Filipe para o escritor 
Baltazar Lopes e textos de escritores 
neorrealistas, além de tentativas li-
terárias próprias. E foi pela literatura 
que começou a sua descoberta da 
“síntese cultural e étnica” de Cabo 
Verde. Participou nas discussões da 
academia “Cultivar” e promoveu a 
edição de uma revista – Certeza -, 
com duas edições em 1944, depois 

Na Índia, MF tem intervenções 
no domínio cultural, mas a cultura 
indiana não o fascina, como a de 
Cabo Verde. Escreve na Vértice sobre 
as dificuldades de contacto entre 
a cultura portuguesa e a indiana. 
Regressado a Portugal, em 1954, 
é colocado nas Caldas da Rainha. 
E edita em 1956, Casa dos Motas, 
uma narrativa centrada em torno da 
temática da indústria e distribuição 
das madeiras na zona de Monte Real. 
Mais, conclui o livro de contos e 
crónicas cabo-verdianas Morabeza, 
vencedor do prémio Fernão Mendes 
Pinto, e pelos contactos e atividades 
que tem, reentra no radar da polícia 
política.

Em 1958 MF é transferido para 
Lisboa e m 62 publica o seu primeiro 
romance de temática cabo-verdiana, 
Hora di Bai, que consagra a sua car-
reira literária e ao qual a Academia 
de Ciências atribui o Prémio Ricardo 
Malheiros. E quando, em 1961, é 
criada a Sociedade Portuguesa de 
Escritores (SPE), Ferreira de Castro, 
que preside à direção, convida 
Manuel Ferreira para secretário. 
Exercerá o cargo até em 65 a SPE ser 
dissolvida (e destruída pela polícia) 
após a atribuição do seu prémio 
a Luandino Vieira. E o já tenente 
Manuel Ferreira é então destacado 
para Angola, onde permanece até 67.

De novo em Lisboa, matricula-
-se na Faculdade de Letras e depois 
no Instituto de Ciências Sociais e 
Políticas Ultramarinas, pelo qual 
se licencia, em 1974. Entretanto, 
tem sete livros editados entre 1964 
e 1977: além dos já citados (Morna 
refundido, em 72, com o título de 
Terra Trazida), de literatura infantil e 
a Voz de Prisão (71), onde a temática 
cabo-verdiana é revisitada através do 
ambiente da diáspora.

Desde finais da década de 50 que 
a par da ficção, com um fundo auto-
biográfico, Manuel Ferreira conduz 
uma investigação sobre a genealogia 
da cultura literária cabo-verdiana. 
Em articulação com esta pesquisa 
constitui um acervo bibliográfico que 
lhe servirá de suporte. Em 59 orga-
niza uns Colóquios Cabo-verdianos 

Manuel Ferreira, centenário
Uma vida com Cabo Verde 
e a literatura africana em fundo

Manuel Ferreira

João B. Serra*

Nasceu há cem anos, que agora se estão a assinalar, e morreu em 1992: foi militar mas dedicou-se 
sobretudo à literatura, como ficcionista e estudioso da criação literária em língua portuguesa de 
autores africanos, depois de uma estada em Cabo Verde que para sempre o marcou. O seu percurso 
biográfico é-nos dado aqui por um historiador, prof. coordenador do Instituto Politécnico de Leiria, 
que foi chefe da Casa Civil do Presidente da República, Jorge Sampaio. Em próxima edição, a profª e 
especialista moçambicana Fátima Mendonça escreverá mais especificamente sobre a obra do autor

e em 65 publica a 1ª edição de A 
Aventura Crioula ou Cabo Verde, uma 
Síntese Cultural e Étnica, que cons-
titui um marco nos estudos sobre a 
cabo-verdianidade, uma obra em 
muitos aspectos pioneira.

Depois do 25 de Abril de 1974, se-
ria esta a vertente da sua actividade 
intelectual de Manuel que ganharia 
predomínio. Para tal, cessando 
funções militares com a passagem 
à reserva, no posto de capitão, 
contribuiu a aceitação do desafio da 
docência, na Faculdade de Letras de 
Lisboa. Exerceu-a desde dezembro 
de 1974 até atingir o limite de idade, 
em 1987.

Reconhecendo o interesse 
científico e cultural da ampliação 
dos estudos de literatura abrangidos 
pelo Curso de Filologia Românica, 
os profs. Jacinto e Eduardo Prado 
Coelho, Lindley Cintra e Mª Lúcia 
Lepecki patrocinaram a contratação 
de MF para orientar a leccionação de 
uma cadeira, depois um mestrado e 
a orientação de doutoramentos em 
Estudos de Literatura Africana de 
Expressão Portuguesa. Num texto 
de homenagem a MF, em 1992, o 
historiador Patric Chabal recordava: 
“Estando eu a fazer investigação em 
literatura africana, ele ofereceu-me a 
sua casa e pôs-me à disposição a sua 
extraordinária biblioteca”.

A dimensão do labor universi-
tário de Manuel Ferreira é notável, 
creditando-o não só como um dos 
grandes impulsionadores, mas 
também como um dos principais 
especialistas internacionais em 
estudos literários africanos. É um dos 
fundadores do Instituto de Estudos 
Africanos, da Fac. de Letras da Un. 
de Lisboa, participa em conferên-
cias internacionais, faz palestras e 
seminários em diversas instituições 
europeias, brasileiras, americanas e 
africanas, publica inúmeros artigos, 
prefacia um número apreciável de 
livros, funda e dirige a revista África, 
(14 edições, entre 78 e 86) e uma 
editora, organiza antologias, publica 
livros  com informação rigorosa e 
completa. Entre eles, o destaque 
irá para Literaturas Africanas de 
Expressão Portuguesa, 2 vols. 1977; 
Bibliografia das Literaturas Africanas 
de Expressão Portuguesa, em cola-
boração com Gerald Moser, 1983; 
50 Poetas Africanos, seleção, estudo 
introdução e notas biográficas, 1989; 
O Discurso no Percurso Africano 
I: Contribuição para uma Estética 
Africana, 1989; além de No Reino de 
Caliban, vol I, 1972, vol II, 1976, vol 
III, 1986. Pouco antes de falecer, em 
1992, tinha concluído uma História 
das Literaturas Africanas e um 
Dicionário das Literatura Africanas, 
que permanecem inéditos.

O município do Mindelo homena-
geou-o com o título de cidadão ho-
norário e o Presidente da República 
de Cabo Verde agraciou-o com o 
1º grau da ordem do Dragoeiro, em 
“reconhecimento pela sua relevante 
contribuição para o engrandecimen-
to da nação cabo-verdiana, designa-
damente nos planos da investigação 
e da criação artístico-literária, e 
tendo em conta a sua elevada estatu-
ra de cidadão e intelectual”.J
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Lídia Jorge

São cerca de 300 páginas de textos de académicos, participantes num colóquio realizado em Paris sobre literatura de 
autoria feminina, graças sobretudo à iniciativa de Maria Graciete Besse, reconhecida especialista na matéria. Uma obra que 
contribui, ou se deseja contribua, para "ressuscitar" muitas autoras de que hoje ninguém fala e que continuam a merecer ser 
lidas, obra sobre a qual aqui escreve exatamente uma das mais destacadas escritoras da nossa língua

Escritoras esquecidas – recordadas

o
1O título é longo e vem em 

francês - Femmes Oubliées 
Dans les Arts et les Lettres 

au Portugal (XIXe-XXe siècles). 
Resultou do colóquio com o mesmo 
nome que teve lugar na Sorbonne, 
Paris 4, e também na Fundação 
Calouste Gulbenkian em Paris. O 
livro, compilação das comunica-
ções, ficou pronto há pouco tempo, 
mantendo o seu título longo. Mas 
por entre aqueles que até agora 
circulou, passou a ser designado de 
forma abreviada como O Livro das 
Esquecidas. 

Provavelmente assim ficará. É 
um belo título. A melancolia que 
encerra não é maior do que a força 
de recordar que tem como proje-
to. Essa correlação de forças entre 
balada triste e impulso estimulante 
para fazer regressar ao presente, 
inaugurando uma nova justiça, 
atravessa todas as páginas des-
te livro, desde a introdução da 
responsabilidade de Paula Morão, 
à entrevista feita por Perfecto 
Cuadrado (PC) a Isabel Meyrelles. 
E de certa forma coroa o percurso 
singular de Maria Graciete Besse 
(MGB), que tem dedicado vida e in-
teligência à causa da divulgação da 
Literatura Portuguesa em França, 
e nessa sua causa, as mulheres 
escritoras têm ocupado um lugar/
sujeito preponderante. Nunca será 
demais dizer que existe da sua 
parte, como da parte de dezenas de 
académicos espalhados por diversos 
espaços universitários, uma espécie 
de vontade de equilibrar não só os 
pratos da balança da justiça entre 
escritoras e escritores vivos, como 
de fazer levantar do esquecimento 
para uma qualquer ressurreição, as 
que já não se podem fazer lembrar 
por si mesmas.

Aliás, PC, encerrando a entre-
vista, e encerrando o livro dirigido 
por MGB e Maria Araújo, escreve 
aquilo que poderia ser também a 
sua abertura. “Para terminar - es-
creve o professor das Ilhas Baleares 
- agradeço mais uma vez esta 

ressurreição de algumas criadoras 
desaparecidas e a evocação das que 
ainda estão vivas. Não se trata de 
um ato propriamente académico 
mas de um ato de intervenção em 
momentos difíceis de ausência de 
valores morais e éticos, lembrando 
a mulher como sujeito e protago-
nista da História. Porque, como di-
zia Cesariny, ‘haverá um acordar’, 
um momento milagroso, alegre, 
cantante. Ficam todos convidados 
para esse acordar.” 

Retomo as palavras de PC para 
dizer que ficamos todos convidados/
convidadas para esse acordar. Mas 
enquanto não acontece - parece que 
ainda só será daqui a algum tempo 
- o nosso dever é aguardar por esse 
acordar, tentando, entretanto, 
fazer o que é possível – recordar. 
Freud abriu uma porta imparável 
ao advertir para o facto de que, 
quando amamos alguém, é a nós 
mesmos que amamos. MGB, no seu 
artigo sobre o livro de Graça Pina de 
Morais, Jerónimo e Eulália, sublinha 
a declaração de Lacan, “amar é 
essencialmente querer ser amado”. 

Quem o desdiz? Muitos de nós, por 
certo, que sabemos que amar não 
é apenas um ato autorreflexivo, ou 
então as palavras são demasiado 
poucas e vazias para traduzir o ser, 
e provavelmente existe um léxico 
perdido ainda por achar. Nego, por 
princípio, a absolutização dessa 
ideia que conduz àquela outra, de 
que só choramos os mortos porque 
nos imaginamos, nós mesmos, no 
seu lugar. O que significaria, neste 
contexto, que ao invocarmos estas 
figuras esquecidas, seria em nós 
mesmos/nós mesmas que estaría-
mos a pensar. Ora, precisamente, a 
convocação de PC envolve a outra 
dimensão, a de que, embora presos 
nos nossos corpos e nas nossas 
histórias, o sentimento de amor 
pelo outro, colocado na configura-
ção do outro como ser separado do 
nosso rosto e do proveito próprio, 
esse sentimento existe. Nem tudo 
nesta vida é autorretributivo. O 
acordar de Perfecto Cuadrado, creio, 
envolve esse princípio de dádiva. 
O querer o bem do outro que não 
regressa para o próprio. 

mantenha vivas as obras que outras 
instâncias tendem a esquecer ou 
mesmo a apagar. Por alguma razão, 
o inventário que Paula Morão inclui, 
no seu texto “Lembrar, esquecer 
– Algumas causas, alguns casos”, 
sobre publicações que procuraram 
fazer justiça a autoras esquecidas, 
resulta numa lista preciosa. E que 
outras tentativas de resgate são in-
vocadas, ao longo deste livro, pelos 
autores dos vários textos.

É também um facto que, à 
medida que a cultura de massas vai 
atropelando autores vivos e mortos, 
a tendência para refazer o caminho 
oposto consegue ganhar algum ter-
reno, sobretudo na cultura anglo-
-saxónica. Com essa mesma matriz, 
publicado há cinco anos, o livro 
de Filipa Lowdnes Vicente, A Arte 
sem História, marca um momento 
especial na consciencialização da 
dimensão do apagamento da autoria 
das mulheres ao longo do tempo. 
Uma obra notável. Mas são necessá-
rios mais afluentes. Por isso mesmo, 
tenho pena que este livro, de que 
agora tratamos, fique encerrado 
no seu título em língua francesa. 
Ganhar-se-ia muito que passasse 
para língua portuguesa, e que fosse 
divulgado como merece. Dito de 
outro modo, ganhar-se-ia muito se 
O Livro das Esquecidas fosse justa-
mente lembrado e difundido.

3 O seu interesse é de vária or-
dem e de diversa abrangência. 
Femmes Oubliées dans Les Arts 

et les Lettres au Portugal (XIXe-XXe 
siècles) faz emergir as figuras de 
22 autoras portuguesas, escritoras 
e artistas, mas por contiguidade 
invoca perto de uma centena de ou-
tras. Especificamente, valoriza com 
detalhe e propriedade, e por vezes 
mesmo com paixão, a obra e vida de 
Manuela Porto, Maria Ondina Braga, 
Fernanda Botelho, Maria Archer, 
Judith Teixeira, Maria Augusta Alves 
Barbosa, Constança Capdeville, 
Ana Hatherly, Francisca de Almeida 
Furtado e Isabel Meyrelles. Textos 
ensaísticos que constarão das 
bibliografias destas autoras como 
peças de referência obrigatória. A 
atmosfera ficcional de Maria Ondina 
Braga, que ouvi pela última vez falar 
na Feira do Livro de Braga, onde ela 
de viva voz já se insurgia contra o 
silêncio que adivinhava vir a cair 
sobre si, é resgatada magistralmente 
pela mão de Maria Araújo da Silva. 
De Fernanda Botelho, essa escritora, 
que de si mesma dizia que possuía 

A matéria das 
esquecidas convoca 
uma feição amorosa da 
parte dos ensaístas que 
a situação de resgate 
sublima

O mais importante 
no conjunto destes 
ensaios, é que eles 
proporcionam uma 
revisitação à História 
recente, e fazem-no 
contrapondo aquilo 
que são os embates de 
personalidades criadoras 
e suas obras em face das 
sociedades do seu tempo

“
Maria Graciete Besse  Uma constante atenção e dedicação à literatura portuguesa

Lídia Jorge

2 Pensei neste assunto, ao ler 
estas 300 páginas escritas por 
académicos que se dedicaram a 

investigar e a escrever sobre autoras 
esquecidas. Julgo que escrever sobre 
os esquecidos, sobretudo sobre as 
esquecidas, deve constituir, mesmo 
no mundo académico, uma proeza 
marginal e sem grande retorno prá-
tico. É no entanto esse o lugar ina-
balável, o meio académico, aquele 
onde se espera que a memória 
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dois cães, um mordia, outro não, 
escreveu igualmente um magnífico 
artigo Cândido Oliveira Martins. E 
sublinho o texto de Pedro Eiras sobre 
Constança Capdeville, onde, de for-
ma explícita, porque se está no do-
mínio da música, o Libera me, Amen 
para uma ausência da compositora, 
se transforma numa peça de en-
cantamento tonalizante do próprio 
texto do autor. Diria que a matéria 
das esquecidas convoca uma feição 
amorosa da parte dos ensaístas que a 
situação de resgate sublima. 

Por outro lado, de forma menos 
abrangente, mas nunca em proces-
so de travelling, Femmes Oubliées 
revela livros esquecidos de autoras 
esquecidas, que não só merecem 
ser lidos, como se inscrevem em 
evoluções formais e temáticas, de 
modo a iluminarem as alterações 
culturais e os momentos históricos 
de que somos descendentes. É o caso 
do romance Maria Severn, da autoria 
de Francisca Wood, um livro que na 
altura em que foi publicado (1869) 
alcançou relativo sucesso, mas que 
desapareceu sem deixar rasto, e de 
que Cláudia Pazos Alonso descobriu, 
emocionada, um único exemplar, 
na British Library. No entanto, 
um romance de indução social, na 
linhagem dos modelos criados por 
George Eliott e Dickens, que merece 
ser invocado. 

Ou o caso de Jerónimo e Eulália, 
de Graça Pina de Morais, romance 
de fundo ontológico particular, na 
linha de Dostoievski, romance de 
formação e de deformação, para só 
invocar uma das sínteses de Maria 
Graciete Besse sobre esse livro 
esquecido. Ou O Relógio Parado, 
de Lília da Fonseca, de recorte 
neorrealista, com a situação da 
miséria do povo português em pano 
de fundo, como o descreve José 
Manuel da Costa Esteves. Ou ainda o 
romance iniciático, Mundo Novo, de 
Ana de Castro Osório, um romance 
didático, demonstrativo, um ato de 
fé na Humanidade, como o refere 
Maria Eduarda Borges dos Santos, 
empenhada em demonstrar como 
o livro da autora tem importância, 
sobretudo, no domínio das ideias e 
da sociologia. E assim por diante.

De onde se deduz que o mais im-
portante no conjunto destes ensaios, 
é que eles proporcionam uma revisi-
tação à História recente, e fazem-
-no contrapondo aquilo que são os 
embates de personalidades criadoras 
e suas obras em face das sociedades 
do seu tempo. Por isso, neste livro, 
vida e obra, tempo sociológico e 
História surgem unidos e cruzados, e 
o que dele se retira é uma lição sobre 
o nosso próprio mundo contempo-
râneo. Uma radiografia preciosa das 
contradições internas portuguesas, e 
seu atraso, em face dos desafios das 
sucessivas modernidades. Como se 
silenciava, como se sobrevivia, como 
se desesperava. 

Escreve Graça dos Santos a 
propósito do suicídio de Manuela 
Porto, aos 42 anos, no artigo “Une 
voix féminine porteuse de révolte 
atemporelle”, em jeito de balanço : 
“Quarenta e um anos de democra-
cia para 48 de ditadura: o espelho 

“desavergonhada chamada Judith 
Teixeira”, epíteto que se lhe colou 
para sempre. Independentemente do 
que se pense da poesia da autora de 
Nua, percebe-se que o combate que 
então se desencadeou contra estes 
escritores, que mais não faziam do 
que dar eco de uma tendência que 
então marcava a Europa, não era da 
ordem estética, antes agressivamen-
te moralista, fascista, pura censura 
de costumes. O artigo de Fernando 
Curopos, que põe a tónica no 
contraste entre o grito de Judith e o 
silêncio de Virgínia Vitorino, embora 
ambas imbuídas do mesmo espírito 
libertário do seu tempo, não só 
ilumina os percursos das duas escri-
toras, como fala, sobretudo, de uma 
intolerância cultural, que de modos 
diferentes acabava por começar na 
paródia e no enxovalho e terminava 
em várias camadas de silêncio, que 
cada um/cada uma digeria à sua 
maneira.  

A mesma dificuldade de ser 
é referida no ensaio de Carlos 
Manuel Alves Machado sobre Isabel 
Meyrelles, ou “A Obra  Esquecida 
da pintora Francisca de Almeida 
Furtado”, de Jorge Gonçalves da 
Costa, ou o texto de Maria Eduarda 
Borges dos Santos sobre três mu-
lheres de causas através da escrita 
– “Ana Plácido, Maria Amália Vaz de 
Carvalho e Ana de Castro Osório: re-
flexões sobre casamento e divórcio”.  

5 O que significa que, com As 
Esquecidas, nos encontramos 
naquela esquina da Literatura e 

da Arte onde a beleza se cruza com a 
ideologia, a poesia abandona a praça 
larga da evanescência e põe-se a ca-
minho dos lugares pedregosos onde, 
entre a ação e a palavra, não cabe 
uma folha de papel de seda. Por 
vezes, a Literatura sai mesmo para 
os lugares intimidatórios das leis, 
dos combates pelas causas sociais, 
sem glamour nem feitiço, e esvai-se 
sob a força do apelo do fazer direto 
em vez de proceder à transfiguração 
das criaturas e das coisas.  

Mas esse é, talvez, o outro motivo 
forte por que este livro é importante 
para um público atento aos aspetos 
sociológicos. Importante porque 
ensina aos criadores de hoje em 
que sociedade nos encontramos, de 
onde descendemos, ensina porque 
somos e como somos, e esclarece-
-nos para onde vamos. Porque as 
sociedades são corpos lentos, que 
sobrevivem através das gerações, 
que uma, duas ou três não são 
suficientes para mudar. Vale a pena 
também acrescentar que nenhum 
destes ensaístas procura para as suas 
esquecidas uma solidariedade injus-
ta ou uma valorização por com-
paixão. Cada escritora, ou artista, 
foi tomada na sua total integridade 
enquanto criadora. 

No seu conjunto, este livro é 
um convite para ler, e para reler, 
alimentando a noção de que, ao 
voltarmos aos textos, os trazemos 
à luz da vida, abatendo a distinção 
entre o estado em que se encontram 
as mãos que os escreveram. Por isso, 
este livro de título longo, e epíteto 
curto, é um livro para o futuro. J

De cima para baixo e da esqª para a dtª Irene Lisboa, Fernanda Botelho, Maria Ondina Braga e Ana Hatherly

destas temporalidades opostas ainda 
não permitiu que a imagem e o 
olhar em reflexo façam incidir a luz 
sobre existências e trajetos esque-
cidos ou mesmo dissimulados”. 
Curiosamente, esse artigo termina 
com a invocação das palavras de 
Luís Miguel Cintra sobre o seu con-
ceito de teatro, palavras próximas 
das de Manuela Porto, com nome 
numa sala do Teatro Cornucópia, 
companhia entretanto desfeita, nos 
finais de 2016. O que significa que 
estas esquecidas falam connosco, 
de viva voz, desde que as queiramos 
ouvir. 

4 Assim como vale a pena ler o 
texto, também ele comovi-
do, sobre o descompasso do 

reconhecimento de Maria Archer, 
escrito por Ana Paula Coutinho. 
Um texto lúcido sobre o infortúnio 
do desencontro de uma obra com o 
tempo histórico: “Maria Archer: (dé)
rangement d’une femme écrivain 

déplacée”. Ou o de Carina Infante 
do Carmo sobre Irene Lisboa, 
“Apontamentos d’Irene Lisboa: 
entre l’exil intérieur et le débat 
avec le champ littéraire”, pondo em 
evidência o fadário de uma autora 

reconhecida que não ultrapassa, 
surpreendentemente, os limites de 
um estreito círculo de leitores.  

Mas talvez o caso mais emble-
mático, o que melhor retrata uma 
cultura portuguesa cínica, claus-
trofóbica, que sempre teve receio 
de encarar quem lhe fale de frente, 
para acarinhar quem lhe fale de 
lado, seja o de Judith Teixeira, que, 
nesta coletânea, merece a atenção 
de dois autores – José Rui Teixeira e 
Fernando Curopos. José Rui Teixeira 
invoca o caso da marginalidade 
dramática da autora, associando-a 
a António Botto e Raul Leal, cujos 
livros, tidos como pecaminosos, 
publicados pela mesma altura, foram 
apreendidos e queimados, em março 
de 1923. A história dessa inquisição é 
referida pelos dois autores com de-
talhe e precisão. É curioso ler, preto 
no branco, as palavras do então 
jovem Marcelo Caetano publicadas 
na revista Ordem Nova sobre o caso, 
em que a poeta é tratada por uma 

Talvez o caso mais 
emblemático, o que 
melhor retrata uma 
cultura portuguesa 
cínica, claustrofóbica, 
que sempre teve receio 
de encarar quem lhe 
fale de frente, para 
acarinhar quem lhe 
fale de lado, seja o de 
Judith Teixeira

“
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OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

“Escrito segundo o seu estilo singular (o 
romance de) Mário Cláudio faz explodir 
o paradigma da épica camoneana. 
Carlos Morais José centra-se na estada 
de Camões no oriente e explora o 
cruzamento entre Macau e Os Lusíadas 

1 Foram recentemente publicados quatro romances de 
valor desigual sobre Camões: o de Maria João Lopo 
de Carvalho, Até que o Amor me Mate. As Mulheres de 
Camões, o de Mário Cláudio, Os Naufrágios de Camões, 
o de Carlos Morais José, O Arquivo das Confissões. 
Bernardo Vasques e a Inveja, e o de Mário Máximo, O 
Heterónimo de Camões.

Segundo os meus registos (incompletos), não 
se publicava um romance sobre Camões desde 

2010, quando Maria Vitalina Leal de Matos, profª da Faculdade 
de Letras de Lisboa e uma das maiores conhecedoras da vida e 
obra do poeta, deu à luz Camões. Este meu duro génio de vingança 
(Arcádia), um romance que estabeleceu, para o século XXI, um 
novo paradigma de leitura da existência de Camões: não o do 
herói nacional, como fora representado na literatura portuguesa 
desde 1880 (tricentenário da sua morte e inauguração da sua 
estátua no Chiado), herói da República mas também herói do 
Estado Novo, mas, sim, vinculado a uma figuração mais existen-
cial: Camões o boémio, o aventureiro, o galanteador, buscando 
continuamente novos amores, o não acomodado aos costumes 
cortesãos, um Camões sujeito ao elemento trágico do tempo, 
ao “dilaceramento” do tempo (Eduardo Lourenço), dividi-
do entre os Antigos e os Modernos, entre o Fado e a Sorte (os 
tropeções da vida, a desventura), entre a Razão e a Sensibilidade 
(o desejo), entre a Ordem e a Mudança, entre a Escolástica e 
o Humanismo, entre a Expansão (o vigor providencialista dos 
Descobrimentos) e a Decadência, entre o Sentido do Estado (D. 
Manuel I e D. João III) e o Delírio Histórico (D. Sebastião); um 
Camões tornado pura encarnação do seu tempo, sofrendo-o 
carnalmente, existencialmente (Ceuta; Ásia), de condição social 
inferior; desprezado e invejado pelos poetas da corte, Diogo 
Bernardes, Jerónimo Corte Real, Pêro de Andrade Caminha, 
idolatrado pelos amigos, Garcia de Horta, Diogo do Couto; en-
fim, o Camões de existência atormentada pelo “desconcerto do 
mundo”, que, de certo modo, como Bocage, foi envolvido pela 
lenda de “poeta maldito”.

Todo a ficção sobre Camões que ora insistir neste modelo torna-
-se uma narrativa falhada, conterá mais do mesmo e dificilmente 
superará o belíssimo romance de Maria Vitalina Leal de Matos (de 
que fizemos a recensão). Por isso se percebe que dos quatro roman-
ces ora publicados, três fogem a este modelo, os de Mário Cláudio, 
Carlos Morais José e Mário Máximo.

2O romance de Maria João Lopo de Carvalho (MJLC), absolutiza 
o lado amoroso do poeta e, seguindo o estilo romântico habitual 
da autora, vazado na escrita de best sellers (Marquesa de Alorna, 

Inês de Castro…). Até que o Amor me Mate. As Mulheres de Camões é 
um romance positivo no sentido de popularização da vida e obra de 
Camões, permitindo ao leitor comum comungar dos ambientes cul-
turais e geográficos do poeta, das suas relações sociais (de recordar 
que autora visitou presencialmente todos os lugares emblemáticos 
da vida de Camões), dos momentos marcantes da sua vida. Não é 
uma obra-prima nem pretenderá certamente ficar na história da 
literatura portuguesa, mas não hesitamos em escrever que, dos seus 
romances que lemos, é o melhor (afora pecadilhos históricos a que 
devia ter prestado maior atenção na investigação). Revelou a autora 
a uma revista cor-de-rosa: “Coloquei sete mulheres: Dona Violante 
[de Andrade], Catarina de Ataíde, Francisca [de Aragão], Dinamene, 
Bárbara, a mãe de Camões [Ana de Sá de Macedo] e uma persona-
gem fictícia, a Inês de Sousa, a contarem a sua vida. Cada uma delas 
fala de pedacinhos da vida dele até termos o fresco da vida do poe-
ta”. Ao contrário, e ainda que refira outras, Maria Helena Ventura, 
publicou A Musa de Camões, em 2006, encarcerando o amor de 
Camões numa única mulher (a infanta D. Maria, segundo a clássica 
lição de José Maria Rodrigues). Com MJLC, a lenda de Camões “o 
poeta maldito” prossegue.

3 Como referimos, Mário Cláudio, Carlos Morais José e Mário 
Máximo, cada um a seu modo, tentam ultrapassar a conce-
ção legada por Maria Vitalina. Sendo este um paradigma de 

interpretação em pleno vigor (sem sofrer das “anomalias” kuhnia-
nas), só o poderiam fazer contornando-o, abrindo novas perspetivas 
ficcionais, nunca exploradas. 

Mário Cláudio (MC) faz explodir o paradigma da épica camone-
ana, integrando esta, até à morte de Timothy, neto de Tiago Veiga, 
heterónimo do autor (I Parte do romance) na sua obra autoral; 
prossegue explorando a vida do tradutor d’Os Lusíadas para inglês, 
Richard Burton, terminando com um texto de Ruy, o escrivão da 
nau portuguesa da carreira anual da China, cujo retrato desenhado 
possui fortes semelhanças com o rosto do autor. Escrito segun-
do o estilo singular de Mário Cláudio, onde se salienta a estranha 
utilização simultânea da vírgula e da conjunção copulativa, ritmado 
por um léxico histórico perfeito e uma sintaxe torrencial, assumindo 
por vezes uma natureza vertiginosa ou delirante (porventura o mais 
ricamente copioso dos romances do autor: se houvesse galardão que 
premiasse o léxico de um romance, MC seria o natural vencedor 
deste ano), as três partes de Os Naufrágios de Camões (note-se o 
plural), repetem o naufrágio do poeta na foz do rio Mekong, substi-
tuído na escrita dos últimos cantos d’Os Lusíadas por Bartolomeu de 
Castro, capitão da nau São Lourenço e fraco poetastro. 

Na última parte, Jau apaixona-se por Dinamene, depois por Jorani, 
nativa da foz do Mekong, dando notícias de um reino encantado 
onde deuses e homens convivem (inspirador da Ilha dos Amores). 
Regressado o narrador Ruy a Lisboa, assiste à substituição de um 
Camões velho pelo fingido Bartolomeu de Castro, que publica a epopeia 
camoneana e acaba por morrer cego. Na segunda parte do romance, 
porém, Bartolomeu de Castro confessa a Richard Burton não ter sido 
autor dos últimos cantos da epopeia (pp. 130 – 131). Como Camões, seu 
alter ego, o que sobremaneira atraía Richard “era a transgressão dos 

vários paradigmas, atinentes ao posicionamento social, e à identidade 
de género” (p. 73) – a violação e a subversão de complexos comporta-
mentais socialmente cristalizados constituirá, para Richard, como para 
Camões, o conteúdo da segunda parte de Os Naufrágios de Camões, in-
corporando no texto o paradigma camoneano acima referido: Camões o 
boémio, o aventureiro, o mulherengo (que também gosta de ”rapazi-
nhos”), o “Trinca-Fortes”, o sonhador idílico, o poeta maldito. 

Richard peregrina por Goa, convivendo com as “bailadeiras” sa-
gradas (a “Barbara cativa”), algumas de visagens grotescas (pp. 80 – 
81), Nápoles, onde entre castigos disciplinares, incluindo chicotadas, 
se apaixona pela obra imortal de Camões, Oxford, estudioso do vate 
(dossier: “Os Passos Perdidos de Luís de Camões”, p. 87), Richard 
atravessa a Índia, cruza-se nas guerras napoleónicas com o portu-
guês transmontano José Vieira, prossegue em inúmeras outras via-
gens com a sua esposa e, em todas as situações, coexiste a revivência 
de episódios da vida de Camões segundo o paradigma de Vitalina 
Leal de Matos. Timothy, na primeira parte, misturada na biografia 
de Tiago da Veiga e na vida de Mário Cláudio, lança a tese principal 
que animará a totalidade do romance: “Estou em crer [diz Timothy] 
que um enorme naco do texto, digamos as últimas estâncias do 
canto VIII, e os Cantos IX e X (…) não resultam do punho de Luís de 
Camões, mas são com toda a verosimilhança da lavra do capitão da 
nau anual da China [Bartolomeu de Castro]” (p. 31). Bernardo nega 
da parte seguinte, mas Ruy recupera a afirmação na última parte. 
Ao nível estrito do texto, a ambiguidade permanece e o leitor fecha o 
romance sem ter tirado uma conclusão definitiva.

4 O Arquivo das Confissões. Bernardo Vasques e a Inveja, de 
Carlos Morais José, centra-se na estada de Camões no Oriente. 
Residindo em Macau há quase três dezenas de anos, o autor ex-

plora o cruzamento entre o domínio mental e religioso deste pequeno 
território pelos jesuítas com a criação d’Os Lusíadas e alguma da 
lírica de Camões, acrescendo o tema psicológico romanesco e uni-
versal da inveja. Descreve o encontro entre um sacerdote protestante, 
com a missão de traduzir os Evangelhos para chinês, e um padre 
irlandês bêbado numa estalagem de Singapura em pleno século XIX. 
Este, em troca de copos de aguardente, narra a história do Arquivo 
das Confissões (“… um dos maiores e mais bem escondidos segredos 
do mundo cristão…”, p. 27): no século XVI, os jesuítas de Macau, 
“iluminados por Deus e por isso incompreendidos pelos homens” (p. 
29), criaram um Arquivo que “contém os males do mundo… e cujo 
estudo poderá salvar a humanidade ou nela intervir” (p. 31). Isto é, 
desobedecendo ao Direito Canónico, registavam por escrito, para 
estudo e edificação moral futura, as confissões mais impressionantes 
dos crentes no sentido de constituírem uma espécie de arquivo do 

O paradigma ficcional de Camões

Mário Cláudio Carlos Morais José
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› Argumento de 
Anne-Caroline 
Pandolfo, 
desenhos de Terkel 
Risbjerg.
A LEOA: UM 
RETRATO 
GRÁFICO 
DE KAREN 
BLIXEN. 
GFloy, 192 pp., 18 Euros.

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

 A maré impressionante de 
edições de qualidade nos mais va-
riados géneros (com destaque para 
as coleções “Novelas Gráficas” 
Levoir/PÚBLICO) tem um efeito 
secundário muito bem-vindo: a 
possibilidade de surgirem apostas 
em obras menos óbvias. É o caso 
dos dois livros da dupla franco-
-dinamarquesa baseada em 
Estrasburgo e constituída pela 
argumentista Anne-Caroline 
Pandolfo e pelo desenhador Terkel 
Risbjerg, editadas pela GFloy. 
Muito diferentes em tom, estilo e 
natureza das protagonistas, em 
ambos se sente um olhar empe-
nhado em torno de questões de 
género, um olhar do/no feminino.

“O astrágalo” adapta 
“L’astragale” (1965), romance 
da escritora francesa Albertine 
Sarrazin (1937-1967), cuja curta e 
agitada existência (de abandono, 
abuso, institucionalização, crime 

do pé (que dá o nome ao livro) a 
deixar Anne à mercê do mundo 
não deixa de ser sintomático. 

Note-se que em ambas as obras 
o foco é, não bem o controlo, 
mas as estratégias para dele se 
libertar. Nomeadamente através 
da marginalidade, quer literal 
(“O astrágalo”), quer via a figura 
tutelar de um pai que não encai-
xava na sociedade dinamarquesa 
(e que acabaria por se suicidar), 
mais tarde através dos grandes 
espaços africanos e seus habi-
tantes (“A Leoa”). Mas há outro 

ponto importante a unir estas 
histórias: os “fracassos” de Anne/
Albertine enquanto ladra e de 
Karen enquanto agricultora em 
África talvez as tenham conduzi-
do ao sucesso na escrita, embora 
se sublinhe que Blixen assinou 
a princípio com o pseudónimo 
masculino Isak Dinesen, e teve a 
honra duvidosa de ter tido os seus 
manuscritos rejeitados por todos 
os editores dinamarqueses, com 
o sucesso no seu país natal a ser 
posterior à sua “descoberta” no 
mundo anglo-saxónico. E, sobre-

tudo em “A Leoa”, é notório o foco 
na vontade da protagonista em 
projetar a incompreensão que lhe 
era votada no sentido de compre-
ender o Outro.

Para além deste posicionamento 
temático há ainda a relação texto/
imagem. Desse ponto de vista 
não se pode dizer que o desenho 
de Terkel Risbjerg seja particu-
larmente virtuoso ou inspirador, 
sobretudo no tratamento da figura 
humana. Mas o seu registo, num 
constante fugir da representa-
ção realista, tem uma qualidade 
efabulatória interessante, que 
complementa bem a escrita de 
Anne-Caroline Pandolfo. A qual, 
por sua vez, tende a ser mui-
to pouco subtil, reforçando em 
permanência os motes e linhas de 
ação, como por exemplo no repetir 
dos simbolismos referenciais que 
rodeiam a vida de Blixen. É, pois, o 
desenho a ter o principal papel na 
criação de nuances, quer utili-
zando um traço decidido a preto 
e branco (com grandes manchas 
de negro) a caraterizar o ambiente 
que rodeia a protagonista em “O 
astrágalo”; quer as cores suaves 
em tom de aguarela a marcar o 
onírico, a fantasia e os grandes es-
paços em “A Leoa”. Nas obras desta 
dupla é de facto evidente uma das 
caraterísticas mais interessantes 
da banda desenhada, no sentido 
em que o todo é mais do que a soma 
das partes. J

Mulheres
e prisão) deu origem a três obras 
semiautobiográficas, das quais esta 
é a mais conhecida. Já o recém-
-editado “A Leoa” é uma ambici-
osa BD biográfica sobre a grande 
escritora dinamarquesa Karen 
Blixen (1885-1962). Em ambas há 
um claro interesse em mostrar a 
posição subalterna que as mulheres 
tiveram (têm) que transcender, e o 
modo com um universo masculino 
as tentou (tenta) controlar. É certo 
que as protagonistas não podiam 
ser mais diferentes: uma marginal 
de classe baixa sem grande educa-
ção formal, e uma burguesa nobre 
por casamento, a quem, apesar de 
tudo, foram dadas oportunidades. 
Mas a leitura conjunta mostra bem 
a posição dos autores, entendida 
do histórico ao contemporâneo: a 
opressão é a mesma, varia o grau e 
o modo como é exercida. No caso 
de “O astrágalo” o simbolismo de 
ser a fratura de um pequeno osso 

Mal, do Pecado, de todos os comportamentos humanos abjetos. 
É neste sentido que o padre irlandês, em troca de mais álcool, 

mostra ao sacerdote protestante o manuscrito do padre Francisco 
Pacheco em que relata a confissão de Bernardo Vasques, em, pres-
supõe-se, meados do século XVI (p. 36). Bernardo Vasques (BV)
atravessou toda a vida invejando Camões - primeiro em Coimbra, 
onde os seus poemas filosóficos eram confrontados por professores e 
colegas com os do “melhor versejador que Coimbra acolhera no seu 
magro seio”, “hoje soldado das Índias” (p. 44), isto é, Camões, cujo 
nome porém nunca é citado, já que o romance intenta tematizar 
o sentimento da inveja explorando um caso prático: a inveja (de 
Camões) de BV, um poeta medíocre. Este sai de Coimbra conven-
cido do seu excelente mérito como poeta e crente de que a obra de 
Camões seria, no futuro, lentamente esquecida e a sua, ainda por 
realizar, exaltada. Regressado à casa de nascimento como “doutor”, 
incompatibiliza-se com a família e parte para Lisboa. Aqui encon-
tra-se com o Velho do Restelo (p. 58), e quando, num “restauran-
te” (p. 57), o Mal Cozinhado, cantava uma canção aprendida em 
Coimbra, o “patrão” garante-lhe já a ter ouvido, ali mesmo, cantada 
pelo “príncipe dos poetas” (p. 60). O aguilhão da inveja ferra-o 
de novo, “a doença de que padecia… esse sentimento próprio de 
gente menor, esverdeada pelo ódio ao sucesso de outrem” (p. 72): 
“A culpa, delirei, era dele. Sendo o meu poeta favorito, perdera-me. 
Como filósofo de eleição, esmagara-me. Ao invés de o reconhecer e 
admirar como Mestre, entendia-o como obstáculo ao meu próprio 
devir e essa certeza tornava-o numa quimera que, de bom grado – a 
ele e à sua obra -, expulsaria da face da terra” (pp. 74 – 75). 

Vasques parte para a Índia como soldado e, ao atravessar o Cabo 
do fim de África, defronta-se com o Adamastor e, aportado à Ilha 
de Moçambique, um marinheiro narra, galhofando, a história de 
Fernão Veloso, do canto V d’Os Lusíadas. E é justamente nesta Ilha 
que BV vê Camões, o homem que lhe assombrava a existência, ali 
abandonado, sem recursos para embarcar para Lisboa: “era um 
soldado bravo e excelso poeta, mas cujo mau feitio e o hábito de não 
vergar a espinhela haviam atraído a desgraça” (p. 78). Atormentado 
pela inveja, Vasques decide roubar-lhe os manuscritos: “Ele sofreria. 
Não como eu, mas por uma perda irreparável. Não o mataria, não lhe 
roubaria a vida, mas sim a obra” (p. 86); “em seu peito habitariam 
feridas incuráveis: a dor de ter perdido os seus escritos, a constata-
ção de assim ver aviltada a sua vida, o remorso da inutilidade da sua 
existência. Era esta a minha decisão” (p. 87); “ele sofreria uma dor 

comparável à minha”, que a inveja provocara (p. 88) – e assim BV 
rouba o manuscrito da obra desaparecida de Camões, Parnaso (de 
recordar que o romance de Vitalina explora a mesma ideia): “Espécie 
de biografia em verso, eivada de filosofia e beleza” (p. 93). 

O roubo de poesia torna-se uma espécie de pecado original 
de BV, doravante tudo lhe sucederá mal, participa e incentiva um 
motim a bordo, que toma conta da caravela, sofre uma calmaria, 
seguido de uma tempestade, deleita-se com maldade dos seus atos, 
assiste à profanação de cadáveres pela tripulação esfaimada, naufra-
ga numa ilha. Aqui, deleitado, lê o livro roubado a Camões, e tanto 
o lê que lhe vai decorando os versos: “Poemas maravilhosos, eram 
ideias sublimes “ (p. 133). É salvo por uns padres, vive feliz com eles 
entre povos pagãos do arquipélago, felicidade tão excelsa que, num 
momento esfuziante, quando já decorara todo o seu conteúdo, joga 
o livro de Camões à fogueira (p. 145), tenta reescrevê-lo, não conse-
gue, a mão treme, a mente recusa. Em Malaca conhece Dinamene, 
que se salvara do naufrágio presumindo que Camões se afogara. 
Finalmente, depois de atravessar o Oriente, Bernardo Vasques 
confessa-se em Macau ao padre Pacheco, que guardou o registo no 
Arquivo das Confissões como exemplo ético dos malefícios da inveja, 
Arquivo desaparecido aquando do incêndio da Igreja da Madre de 
Deus, hoje designada por ruínas da Igreja de São Paulo dos Jesuítas.

Belíssimo romance de Carlos Morais José, que merece ser lido 
por todos os estudiosos de Camões, infelizmente com muito fraca 
distribuição em Portugal.

5O Heterónimo de Camões, de Mário Máximo, explora o senti-
mento de “desconcerto” ou desarmonia que Camões terá ex-
perimentado toda a sua vida, de desalinhamento com o poder, 

a letargia cortesã que circundava D. João III, os amores frustrados de 
um escudeiro, a opulência da Índia. Escrito na primeira pessoa (com 
exceção do Epílogo), dominado por um estilo retórico, O Heterónimo 
de Camões é um longo monólogo confessional do poeta, evidenci-
ando que a existência vivida nunca foi a desejada, como se fosse ou 
tivesse sido Outro (daí o título: “Quero viver dentro de mim como 
o herói que nunca fui”, p. 17; “fui para longe de mim apenas para 
continuar a ser igual a mim ”, p. 19). É um pranto em duas centenas 
de páginas, ao ponto de Camões considerar que, injustamente (o 
“desconcerto”), à sua morte se seguirá um silêncio absoluto sobre 
a sua obra, prosseguindo as três infelicidades que lhe dominaram a 
vida (os amores frustrado, a intranquilidade para desenvolver a sua 

espiritualidade poética e filosófico e a carência de dinheiro – p. 14).
O retrato que o autor figura de Camões é o delimitado pelo atual 

paradigma ficcional em torno do poeta, mas hiperbolizado de infe-
licidade, de desventura, de angústia sem solução, uma lamentação 
amplificada e exaltada ao limite. Ainda que tendo vivido ou esprei-
tado momentos de êxtase, a verdade é que “olho para trás [último 
ano de vida do poeta] e percebo que poderia ter sido outro” (p. 26). 
A heteronímia é, assim, dupla e paradoxal, ser um outro almejado 
(amante realizado, poeta abençoado e socialmente glorificado), e, 
como cúmulo de tanta adversidade, ser um outro, um desgraçado 
sem eira nem beira, um Job ou um Jau português. Sem o ser, assim 
se sente (segunda heteronímia), ambicionando sentir-se realizado 
(primeira heteronímia). Todo o romance vive desta ambiguidade de 
um duplo desejo, o de encontrar prazer na lastimação de uma mi-
séria e de um anonimato que estão longe de serem totalmente reais 
e o de sonhar uma existência favorecida pelo destino (a ventura). 
É esta a singularidade do romance de Mário Máximo, terminando 
com a descrição da morte de Camões, o enterro do seu corpo em 
lugar incógnito (não na igreja de Santa Ana) e o regresso de Jau ao 

seu Oriente.J

› Maria João Lopo de Carvalho
ATÉ QUE O AMOR ME MATE.  
AS MULHERES DE CAMÕES
Oficina do Livro, 544 pp., 18,80 euros

› Mário Cláudio
OS NAUFRÁGIOS DE CAMÕES
D. Quixote, 192 pp, 14,90 euros

› Carlos Morais José
O ARQUIVO DAS CONFISSÕES. 
BERNARDO VASQUES E A INVEJA
Livros do Oriente (Macau), 167 pp. 

› Mário Máximo
O HETERÓNIMO DE CAMÕES
Edições Fénix, 228 pp., 17 euros
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O universo poético de Manuel António Pina
Maria João Cantinho

 Numa tarefa de alto risco mergulha 
Rita Basílio (RB) na obra poética de 
Manuel António Pina (MAP), ofe-
recendo aos seus leitores um livro, 
Uma Pedagogia do Literário, que 
resulta da edição da sua tese de dou-
toramento, prefaciado pelo filósofo 
Sousa Dias. Guiada pela proposta 
de “ler uma pedagogia do literário" 
em Todas as Palavras, de Manuel 
António Pina, procura aceder aos te-
mas nucleares que, de acordo com a 
autora, se apresentam na sua poesia, 
como os da morte, da infância, da 
língua e da memória. No entanto, RB 
revela um conhecimento aprofun-
dado de toda a sua obra, procuran-
do iluminar a sua tese a partir de 
contaminações de outros textos, em 
particular do ensaio de MAP Ler e 
Escrever, texto que é tomado como 
“testemunha da sua própria reflexão 
sobre o processo de criação” (p. 25), 
e donde a ensaísta retira essencial-
mente as premissas para a sua tese 
da “pedagogia do literário”. Do que 
é que se fala afinal quando se fala de 
literatura é justamente a questão que 
conduz a autora – e nos conduz pela 
sua mão segura – nesta travessia pelo 

universo poético de Pina. 
Ciente de que ao poeta não 

interessam as grandes correntes 
literárias, nem os seus conceitos 
e técnicas maiores, RB procura, 
a partir dos dispositivos e 
instrumentos analíticos de que 
dispõe, sulcar outros caminhos, 
sobretudo a partir do conceito 
deleuziano de “literatura menor”, 
aludindo aqui, e em particular, a 
uma poética que se faz de forma 
“extravagante” (p. 15), no sentido 
em que se demarcou (à época do seu 
surgimento) e se demarca daquilo 
a que Deleuze se referiu como uma 
“axiomática dominante” (a poesia 
dos anos 70), isto é, “face a alguns 
lugares literários – excessivamente 
territorializados pela crítica 
nacional” (p. 15). Serve-lhe então o 
conceito deleuziano para estabelecer 
desde logo uma leitura crítica que 
procura desembaraçar a poética do 
autor das suas equívocas leituras. 
É no primeiro capítulo, intitulado 
“Uma Entrada pelo Lado de Fora”, 
que aborda as reações e leituras 
críticas sobre a sua poesia, em 
particular no período entre 1974 e 
1989.  

Justifica essa passagem do 
seu ensaio pela necessidade de 

compreender a “extravagância” 
de MAP e o modo como poucos 
foram os críticos que se revelaram 
capazes de sair da sua visão familiar 
e acolher “a inesperada perspetiva 
de forasteiro que MAP dava desde 
logo a conhecer.” (p. 15). A sua 
proposta de releitura parte também 
da refutação de algumas leituras, 
como as que são defendidas por Inês 
Fonseca Santos, autora do primeiro 
estudo sistemático sobre o autor, 

intitulado A Poesia de Manuel António 
Pina - O Encontro do Escritor com o 
seu Silêncio, ou ainda de críticos que 
estiveram ligados à recepção da sua 
poesia. A integração da obra de MAP 
no quadro da pós-modernidade, 
como o fazem alguns, é insuficiente 
para categorizar a produção poética 
de MAP, revelando-se, neste sentido, 
redutora, naquilo que a própria 
categorização arrasta consigo. 

Se a escrita poética era, para 
MAP, uma experiência que se revia 
numa “espécie de desejo de falar”, 
de que ele próprio falava, em Ler e 
Escrever (p.39), corroborando uma 
injunção de T.S.Eliot (p. 268), a 
autora quer dar conta do que é esse 
“falar” que, na óptica do poeta, 
resulta numa leitura activa ou gesto 
poiético que é “solicitado a dar 
resposta” ao que não é, ou que não 
se deixa formular, esse “monstruoso 
vazio” que o assombra, em busca da 
sua expressão ou de uma qualquer 
forma na língua. Se aludimos aqui 
a uma procura, a uma tentativa 
de se transformar, pelo poema, 
numa presentificação do indizível, 
então essa é também a experiência 
do “testemunho”, que a autora 
reconhece na sua obra Todas as 
Palavras. Todavia, essa é também a 

Um estudo referencial, 
atento e rigoroso 
(sobra a poesia de 
MAP) que lança novas 
pistas de investigação, 
ampliando muito o 
anteriormente feito

“
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Dulce Garcia
Do jornalismo para a literatura

Carolina Freitas

 Escrever um livro era um 
desejo antigo, semeado na 
infância, no momento em 
que entrou pela primeira vez 
numa biblioteca pública e 
começou a ler. Nascida em 
1970, na então pacata vila de 
Alcochete, e criada na casa 
de uns tios, onde os livros 
eram poucos, descobriu na 
biblioteca um admirável 
mundo novo, que viria a 
determinar, mais tarde, 
as suas escolhas. “Percebi 
que, ali, podia viajar e viver 
as aventuras que quisesse. 
Como digo aos meus filhos, 
quem lê nunca está sozinho 
nem tem um universo 
estreito. A partir daquele 
momento, soube que era 
aquilo que queria fazer: 
escrever”, lembra.

Por volta dos 18 anos, 
fez a primeira tentativa. No 
restaurante onde trabalhava, 
conheceu um senhor mais 
velho, crítico de gastronomia 
e professor universitário, 
com quem conversava sobre 
literatura, e que lhe ofereceu 
alguns volumes da coleção 
Dois Mundos, que muito a 
marcaram. Dulce Garcia 
decidiu então entregar-
lhe o livro que acabara de 
escrever, à máquina, para ele 
poder ler e, eventualmente, 
ajudá-la a publicá-lo. O 
desfecho não podia ser 
mais inesperado: o senhor 
desapareceu e Dulce não 
voltou a vê-lo, nem a ele, 
nem ao manuscrito. “Reza 
a história que tinha uma 
amante e que, quando a 
mulher descobriu, pôs-se à 
espera dele de caçadeira na 
mão. Diz-se que nunca mais 
voltou para casa. Sei que 
nunca mais o vi”, conta.

Entretanto, já tinha 
decidido seguir jornalismo 
- “justamente por ser 
uma profissão onde podia 
ganhar dinheiro a escrever”, 
sublinha. Em 1991, deu início 
a uma intensa carreira como 
jornalista: colaborou com o 
Diário Económico, o Correio 
da Manhã, a Máxima e a GQ, 
entre outras publicações, e 
co-fundou a revista Sábado. 
A vontade de escrever um 
livro foi sendo adiada, ora 
por falta de tempo, ora por 
um certo “receio de falhar”. 

Mas à medida que o tempo 
foi passando, o desejo 
cresceu e tornou-se uma 
espécie de “acerto de contas” 
consigo mesma, confessa: 
“Pensei: agora é que tem de 
ser”. E foi.

Por outro lado, a 
escrita literária tornou-
se também um ‘escape’ 
perante o seu desencanto 
com o jornalismo atual. 
“Sou jornalista há 26 anos. 
Comecei a trabalhar numa 
época muito diferente… 
O tempo que estamos a 
viver não é muito bom 
para o jornalismo: há uma 
grande falta de condições 
de trabalho, não se valoriza 
muito a qualidade, não há 
tempo, enfim. Estava a ficar 
frustrada. Esta vontade de 
escrever livros acabou por 
prevalecer”, explica Dulce 
Garcia, que saiu há cerca 
de três meses da Sábado, 
onde exercia as funções de 
subdiretora. Agora, quer 
encontrar uma atividade 
profissional, que pode até 
passar pelo jornalismo, e que 
lhe dê tempo para a escrita.     

Quando perguntamos 
o que lhe dá a literatura de 
diferente do jornalismo, diz 
que nunca aceitou bem estar 

“balizada” entre as famosas 
questões ‘o quê’, ‘quem’, 
‘onde’, ‘quando’, ‘como’ 
e ‘porquê’. “O jornalismo 
ensinou-me a escrever de 
uma forma objetiva. Mas 
mesmo no Diário Económico, 
que é um jornal muito 
enxuto, as pessoas diziam-
me coisas como "vê-se 

logo que este artigo é teu”. 
Recorda também o primeiro 
artigo que escreveu, aos 21 
anos: “A editora riscou-o 
com uma caneta vermelha 
e disse-me 'isto não é um 
romance'”. 

Mais tarde, na Sábado, 
sentia-se já mais à vontade 
pois as pessoas eram 
justamente incentivadas a 
contarem histórias: “Ainda 
assim, faltava-me sempre 
qualquer coisa. Eu não segui 
jornalismo por ser uma 
pessoa bestialmente curiosa 
ou fascinada por dar notícias 
Gosto muito de entrevistar 
pessoas e de fazer 
reportagens. Mas observo 
muito as pessoas, gosto 
de escrever sobre os seus 
pensamentos e de inventar, 
e essa subjetividade não 
tem transcrição possível em 
peças jornalísticas”. 

Dulce Garcia está já 
a escrever um próximo 
livro. Embora o estilo e o 
tema sejam diferentes de 
Quando perdes tudo não tens 
pressa de ir a lado nenhum, 
reconhece-lhes um traço 
comum: ambos retratam 
os dilemas das pessoas 
de hoje. E a fragilidade 
humana: “O próximo tem 
mais a ver com a questão 
de a vida das pessoas ser, 
hoje, tão periclitante. Desde 
a dimensão profissional até 
à dinâmica familiar, é tudo 
muito frágil. Não se sabe 
com o que contar, o que é 
assustador. E tudo isso tem 
consequências na forma 
como lidamos, todos os dias, 
uns com os outros”. J

Dulce Garcia Um livro que aborda temas como a violência nas relações humanas, a 
discriminação sexual e a loucura

› Dulce Garcia
QUANDO PERDES 
TUDO NÃO TENS 
PRESSA DE IR A 
LADO NENHUM
Guerra & Paz, 272 pp, 16,50 euros

Como jornalista, 
sempre achei que as 
pessoas precisam 
de ler histórias que 
lhes digam respeito. 
Quando comecei 
este livro tive essa 
preocupação de 
fazer um ‘retrato’ 
contemporâneo, que 
dialogasse com os 
leitores e traduzisse, 
de alguma forma, 
a sociedade em que 
vivemos

“

› Rita Basílio
UMA PEDAGOGIA  
DO LITERÁRIO
Ed. Sistema Solar, 344pp., 24 euros

experiência de uma “aprendizagem 
do incerto”, para parafrasear a 
expressão de Silvina Rodrigues 
Lopes, referindo-se RB a uma 
aprendizagem da passagem, que 
encontra na alegoria um modo 
de expressão privilegiado, como 
o justifica de forma extensa no 
capítulo IV, convocando para este 
encontro a distinção benjaminiana 
entre símbolo e alegoria. 

Não é apenas a experiência da 
fragmentação que se encontra aqui 
presente, mas essencialmente aquilo 
que caracteriza como o “drama da 
escrita de MAP” (p. 99), que “começa 
precisamente por ser o drama de um 
excesso que exibe uma falta: o excesso 
de fala, o excesso de significação (pela 
recorrência constante à citação), o 
excesso de memória, de anterioridade e, 
sobretudo, o excesso de consciência da 
impossibilidade de esquecer tudo isto” 
(idem). Duplo e simultâneo, dilacerado 
ato de memória e de esquecimento, 
a poesia de MAP conforma essa 
experiência da falta, a do próprio rasto. 
É justamente nessa poética que se 
inscreve o gesto, chamemos-lhe assim, 
da pedagogia do literário, como leitura 
ativa, “leitura por escrito de tudo o que 
é, foi e será lido no e pelo poema. 

Mais do que gesto, a recorrência 
constante à citação, em MAP, é 
um acto de leitura. Não é apenas o 
reconhecimento das marcas que 
Borges deixou na sua poética que se 
faz visível, como no extraordinário 
poema “Emet”, em que nos diz que 
a Literatura  “é uma arte/escura de 
ladrões que roubam a ladrões”, mas 
é também esse enigmático processo 
alegórico que aqui se apresenta, 
como recomposição/reconfiguração 
do poema a partir de citações, tal 
como o colecionador de Walter 
Benjamin dispõe os seus objetos 
avulsos, “roubados” ou extraídos, 
numa nova ordem de significado. 
Por outro lado, o espaço do poema é 
também o “insondável lugar que os 
fantasmas habitam” (p. 275). E do que 
falará a literatura senão desse espaço 
fantasmático, a que o poeta, atento às 
vozes dos mortos, se obriga à escuta? 
E doravante , certamente, não será 
possível ler e compreender a obra de 
Manuel António Pina sem este estudo 
referencial, atento e rigoroso que lança 
novas pistas de investigação, que 
ampliam muito o que havia sido feito.J

* Maria João Cantinho é poeta, ensaís-
ta e crítica. Doutorada em Filosofia pela 
Universidade Nova de Lisboa, dá aulas no 
ensino secundário. Entre outros, foi-lhe atri-
buido o Prémio Glória de Sant’Anna 2017
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Golgona Anghel

A flor amarela de Machado
Maria João Mayer Branco

 O livro A flor amarela teve uma 
primeira vida com a forma de tese de 
mestrado sobre as Memórias póstumas 
de Brás Cubas, de Machado de Assis. 
É um texto particular, que a autora 
designa como uma “estrutura movedi-
ça”, e no qual a própria escrita se torna 
assunto de reflexão. 

Nesta segunda vida, o texto co-
nhece dois acrescentos — o prefácio 
de Abel Barros Baptista (ABB) e os 
Agradecimentos nas páginas finais do 
volume —, que sugerem novas pistas 
de compreensão acerca do que ali se 
trata. O prefácio identifica as perguntas 
que vão sendo enunciadas ao longo 
deste ensaio (e.g., “O que é que está 
em causa no fim da vida?”, ou “Esta é 
uma vida que merece ser contada?”) e 
destaca, entre todas, a pergunta por-
ventura mais decisiva: “Quando é que 
Brás Cubas começou a morrer?” Como 
nota o prefaciador, esta pergunta, 
formulada por Anabela Mota Ribeiro 
(AMR), é precisamente aquela a que 
o livro de Machado de Assis procura 
responder, assinalando “o paradoxo 
fascinante da autobiografia, afinal nar-
rando a vida com o propósito sublime 
de delimitar o começo da morte.” E 
ABB conclui sugerindo que “A flor 

amarela pode muito bem ser a figura 
decisiva desse paradoxo.” (p. 11)

Quando é que começamos a morrer? 
É certamente verdade que começamos 
a morrer quando nascemos, que o nas-
cimento é o princípio do fim, que, para 
o dizer com as palavras do poeta, in 
my beginning is my end. E no entanto, 
como o mesmo poeta indica no mesmo 
famoso poema, não é menos verdade 
que in my end is my beginning. E esta 
versão das coisas parece oferecer outro 

ângulo para a leitura das Memórias 
póstumas de Brás Cubas e do para-
doxo acima assinalado. Ela oferece, 
nomeadamente, a perspectiva segundo 
a qual qualquer autobiografia narra 
igualmente a morte, delimitando o 
ponto onde uma vida começa. A vida 
é, neste caso, uma vida “póstuma”, ou 
a vida daqueles que, segundo Nietzsche 
(autor também convocado por AMR), 
“nascem póstumos”. Acontece preci-
samente que, escrevendo as suas me-
mórias póstumas, Brás Cubas dá vida 
a si mesmo fazendo viver um morto, o 
qual, por sua vez, anima a escrita agora 
publicada em livro.

Escrever é, provável e desejavel-
mente, dar uma vida ao que vai morrer 
e calar, e dar uma vida ao que ainda 
não nasceu. Talvez não haja escrita que 
não seja, num sentido rigorosamente 
impessoal, autobiográfica. Brás Cubas 
escreve uma “obra de defunto” (cf. 
Prólogo ao leitor), hesitando sobre se 
deve começar as suas memórias pelo 
seu nascimento ou pela sua morte, e 
decidindo-se pela narração da hora 
da sua morte. É nesse momento que 
ele começa, propriamente, a ser, ou 
seja, essa é a hora do nascimento deste 
autor, que se torna a sua própria per-
sonagem, “a sombra de uma sombra”, 
para lembrar a expressão inspirada em 
Sófocles que, num outro memorial, 

Anabela Mota Ribeiro

Machado de Assis invoca através da 
pena do diarista Conselheiro Aires.

Porque é que se escreve? Porque é 
que se escreve se a vida acaba, se va-
mos morrer e o sentido de viver nos é 
tão opaco? Este ensaio procura dar voz 
a esta pergunta. Pois ele consiste num 
exercício de auto-interrogação, quer 
dizer, menos numa explicação, do 
que numa pergunta, a “pergunta pela 
memória que legamos”, como é dito 
na Nota final (p. 156). E esta pergun-
ta conduz-nos à segunda passagem 
inicialmente mencionada, constante 
nos Agradecimentos, onde AMR indica 
que na origem da sua “inclinação para 
os temas deste romance” esteve a 
morte da avó materna (p. 160). As suas 
palavras sugerem que, também para 
a autora deste ensaio, a morte foi um 
princípio. A morte de uma avó (de uma 
mulher, de uma mulher que foi mãe, 
e que foi a mãe da sua mãe), e a morte 
“da pessoa amada”, cujo nome pró-
prio, Aurora, é a imagem mais exacta 
da ideia de começo. 

Como o ensaio esclarece, na esteira 
de Freud (e para retomar o termo de 
Sófocles), a morte da pessoa amada 
lança uma sombra. E não é senão à 
sombra dessa morte (ou, muito sim-
plesmente, da morte) que se escreve. 
Mas o pessimismo desta afirmação 
deve ser devidamente entendido, e 

é disso que este livro se encarrega, 
defendendo que se é certo que não 
podemos vencer a morte, não é menos 
certo que podemos viver o luto cele-
brando a vida. 

A escrita é sempre uma convoca-
ção da vida, mesmo quando resulta 
do encontro com a morte. E talvez 
também por isso toda a escrita seja 
sempre já uma escrita póstuma, ou a 
escrita de um póstumo. A flor amarela 
pode ser um nome para o enigma desta 
convocação, que nos obriga a pensar 
na possibilidade de um impossível, 
como faz Brás Cubas. Por exemplo, 
logo no primeiro capítulo, quando se 
transforma numa testemunha do seu 
próprio funeral. Trata-se de uma coisa 
impossível, algo cómica (e, portanto, 
sublime, para voltar aos termos de 
Abel Barros Baptista), eventualmen-
te só comparável ao caso análogo, 
narrado por Mark Twain no seu Tom 
Sawyer, em que as crianças fingem 
morrer e acabam — assombradas — a 
assistir, também elas, ao seu próprio 
funeral.

Parece-me óbvio que esta possibili-
dade literária não tem nada de fúnebre. 
Pelo contrário, ela atesta aquilo a que 
Anabela Mota Ribeiro chama “o resva-
lamento da situação de enlutado para 
a de melancólico” (p. 33), e justifica a 
refutação que faz das interpretações 
estritamente schopenhauerianas de 
Machado de Assis que lhe atribuem um 
irredutível “ódio à vida”. Pois, para 
quem escreve, a vida não é odiosa, 
mas digna de ser dita e digna de ser 
lembrada. E só a compreensão disto 
mesmo permite enquadrar a melan-
colia de Brás Cubas numa improvável 

 Há títulos que parecem nascidos 
de um qualquer acaso (e se por acaso 
assim for, este título é um verdadeiro 
achado e diz muito da voz, da visão de 
mundo e do estilo de Golgona Anghel), 
como se atirados para a capa mais para 
suscitar perplexidade e confusão que 
para indicar um caminho de leitura, ou 
sugeri-lo, ao menos. Nadar na Piscina 
dos Pequenos é uma estranha isotopia, 
posto que ambígua, excêntrica, plural. 
A voz que fala, numa primeira pessoa 
dramática, teatral, enuncia banais 
acontecimentos, por vezes anedóticos 
sucessos: em pleno palco “aparen-
tando um rebanho de boas intenções” 
esse sujeito atacou “pela calada” e não 
sabe, nesse palco, se foi César ou se 
foi Bruto. Uma espécie de poética do 
não saber é o que este livro de Golgona 
a todo o momento parece defender. 

Num discurso posto muitas vezes no 
pretérito, igualmente se dá conta de 
planos frustrados, ambições arruina-
das (“Eu, que sou romântico,/ queria 
estudar literatura, mas lia demasiado/ 
devagar. De maneira que não me foi 
possível./ Passei então para a filosofia. 
Para estudar Kant,/ a velocidade não 
é importante./ Ainda assim fracassei. 
[...]” (p.33), e é alegoricamente que o 
poema põe em andamento as leis do seu 
ritmo, da sua respiração, como se entre 
fracasso e vitória esse “eu” que se vê e a 
partir da sua história vê os outros, fosse 
um emblema, um símbolo, nadador 
que, na piscina dos pequenos, luta por 
não naufragar, ou resistir ao viver no 
quotidiano charco. 
Procurar atalhos que conduzam, pelo 
caminho mais curto, ao entendimento 
do que é complexo, essa é uma finali-

dade que se esgota nos limites da sua 
própria enunciação. Se Sóflocles, a par-
tir deste sujeito que mata a sua própria 
mãe para que haja tragédia, é aqui mais 
do que o autor de um género maior, tal 
só é possível porque por sobre o “eu” 
que neste livro se constrói é a própria 
ideia de literatura, ou de filosofia, de 
arte ou de existência, que se suspende. 
E é na exata medida do fracasso que o 
eu textual se esgota entre as exigências 
de um tempo burocrático e a ânsia de 
viver vidas alheias. Um sujeito a braços 
com um formulário que se preencheu 
e se carimbou, mas que de nada serve; 
sujeito que dá “passos em falso nos 
mais caros sapatos”, vítima da cínica 
maneira de ser cumprimentado por 
alguém com “um aperto de mão/ uma 
palmadinha nas costas”; tudo é aqui 
somatório de pequenas/grandes ruínas 

Golgona Anghel
O grande teatro do mundo

domésticas (“À hora do lanche, ao abrir 
uma lata de atum/ fraturei um dedo”). 
A impossibilidade de meter férias na 
vida, conduz-nos a essa maneira mais 
que irónica, trocista, de fazer do poema 
um remoque, um chiste, uma constante 
fala onde a derrisão é lei. 

Observam-se cenas, esconjuram-se 
males pelo lado mais fraturante que o 
poema pode ter: esse lado reservado a 
torcer, a pegar nas palavras de todos os 
dias dando-lhes um uso ínvio, obtuso 
de tão literal. É o caso, por exemplo, de 
alguns versos do poema “como sempre, 
nestes lugares, o lanche foi frugal”: 
“Depois da sesta, tentei fugir./ A fuga 
exigia velocidade/ e eras tu quem me 
abria sempre a porta./ Quem apertava 

PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez

a corda./ Quem preparava a cicuta.// 
Por tua causa é que o Inverno começou 
e se repete./ Estavas em tudo o que 
ruía./ Muros e pontes,/ meteoritos, 
governos, fortunas.// Caías à desgraça 
como uma luva:/ cómodo e capaz,/ 
bem encostado a tudo o que te apetecia 
ocultar.// Sejamos francos, Félix. Há 
casas que terminam num jardim./ A 
nossa dá para a fossa das Marianas.” 
(p.36). Noutros momentos, entre a 
voz que fala e se dirige a tu ou o eu que 
exerce o monodiálogo, o que impera é 
a constatação de que nada pode salvar 
essa vida que, como uma pessoa longe 
de nós, nos olha, ou nos escapa. O efeito 
cénico da escrita pode desenvolver-
-se, subtilmente, no próprio desenho 
estrófico, como se lê em “Sentes-te 
bem ao ar livre”, texto onde dois ‘eus’ 
parecem trocar palavras ora duras, ora 
sarcásticas entre si: “Descansa, minha 
vida,/ mesmo se tu até em sonhos 
acredites/ que todos merecemos salvar-
-nos./ Sobrevivermo-nos.// Dorme, 
meu estupor,/ enquanto as jarras de 
lírios/ dissimulam a porta do teu breve 
inferno.” (p.38). 

Algures se diz que houve um tempo 
feliz, com natureza viva, simples, 
“árvores cheias de fruta, abóbadas de 
vinha”; alguém, vindo desse tempo, 
como se dum filme, vinha assaltar esse 
outro que, do lado de cá da vida – no 
presente concreto da desilusão e do 
abandono – gostaria, então, “de pôr a 
conversa em dia”, servir um café a essa 
aparição do passado... Isso que se diz, 
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CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

1. Flor Campino é não só poeta mas 
também artista plástico. Daí um pa-

ralelismo possível que se pode estabele-
cer entre poesia e pintura ou o desenho. 
Ao fazermos a leitura do seu novo livro, 
Elogio do Efémero, logo verificamos que 
os seus poemas se caracterizam pela 
sua brevidade. Geralmente cada um é 
formado por três versos. Isto mostra 
que há uma experiência poética que se 
encontra marcada pela exiguidade, por 
um certo minimalismo. Tal exiguidade 
é uma forma geralmente emocional de 
realizar essa abertura ao real, às coisas. 
E, ao mesmo tempo, representa aquele 
instante que corresponde a uma des-
coberta: “Traz a varanda/ para dentro 
de casa mais/ do que a vista alcança”. 
A varanda, aqui, também pode ser o 
poema.

Vejamos algumas das incidências 
que vêm marcar esta poesia. Como já 
ficou dito, há nela uma relação com 
as cores, as texturas, os traços de um 
desenho imaginado. Dois exemplos: “O 
ar, fustigado pelo jacto/ da mangueira, 
irisa o jardim”. E este outro: “O verde 
perdido/ acena feliz no verde/ que vejo 
agora”.

Um segundo aspeto a ter em devida 
conta, a reiteração: “Tudo sonha,/ mes-
mo o sonho do sonho/ que adormece a 
sonhar/ que sonha acordar”. Por vezes 
a mesma palavra é usada no seu sentido 
literal e no metafórico (ou catacréti-
co, com será o caso): “O cântaro na 
penumbra/ da cozinha antiga acende/ 
a sede da minha sede”. E, finalmente 
outro exemplo, em que se retoma o 
imaginário circular do sonho: “Sem 
saberem/ que o sonhador morreu,/ os 
sonhos do seu sonho/ sonham ainda”.

Um terceiro aspeto: a referência ao 
concreto, ao que está ao alcance da per-
ceção pode diluir-se, quase apagar-se. 
É o encontro com o abstrato ou, mesmo, 
o irreal, o qual pode ser entendido, em 
certos casos, como aquele minimalismo 
que atrás foi referido. Assim, em alguns 
poemas vamos encontrar a presença 
de plantas, árvores ou frutos. É o caso 
do jacarandá, do kivi, da acácia… Ora 
estas palavras designativas de espécies 
podem afastar-se do plano do real, da 
natureza, e apagar-se numa virtualida-
de que pode ser até a sua ausência ou a 
sua metamorfose. E o que se passa com 
as plantas de jardim ou com as árvores 
também chega à presença humana, ao 
nosso corpo, como se pode ver neste 
breve mas também belo poema. “Deixa 
à cortina de chuva/ a lembrança do ges-
to/ que te abandona os ombros”.

A autora, numa nota de abertura, 
refere que Elogio do Efémero é um livro 
bilingue – os seus poemas estão tradu-
zidos para francês na mesma página – e 
isto, como nos diz, juistifica-se por ter 
vivido um alargado espaço de tempo 
em Paris, onde desenvolveu sobre-

tudo uma atividade na área das artes 
plásticas.

2. Albano Martins regressa, num 
seu novo livro, ao poema em prosa. 

Intitula-se Pequeno Dicionário Privativo. 
Alguns livros seus anteriores envereda-
ram por esta forma expressiva. É o caso, 
por exemplo, de O Espaço Partilhado. 
O poema em prosa teve entre nós um 
início feliz. Foi com A Voz do Profeta, de 
Alexandre Herculano, onde a expressão 
poética encontrou nos textos bíblicos 
uma tonalidade hierática, por vezes im-
precatória, mas sempre dramaticamen-
te segura de acordo com outros poemas 
seus, como, por exemplo, “Deus” ou “A 
cruz quebrada”. Derivando para a prosa 
poética, encontramos de um Eça 
de Queirós ainda romântico as 
suas Prosas Bárbaras, como se se 
recordasse do livro de poesia – aliás 
numa linha em que o Romantismo 
derivava para o Parnasianismo – de 
Leconte de Lisle Poèmes Barbares. Os 
nossos simbolistas quando envere-
daram pelo poema em prosa não o 
fizeram com especial felicidade: desde 
Antero de Figueiredo ao Júlio Dantas 
de Doentes apenas encontramos o que 
seriam experiências cujo interesse 
é sem dúvida menor. Só nos nossos 
dias alguns poetas, como é o caso de 
Eugénio de Andrade, atingiram já um 
nível literário que importa assinalar. 

O mesmo acontece com Albano 
Martins. Pequeno Dicionário Privativo 
apresenta uma característica muito 
especial. Trata-se de uma espécie de di-
cionário porque cada texto é encimado 
por uma palavra, estando tais palavras 
dispostas alfabeticamente. Mas esta 
ordem lexical está marcada por uma 
encenação que se exprime poeti-
camente, embora haja sempre uma 
referência semântica, a qual acaba por 
se conjugar com uma outra referência 
de natureza vivencial. De que maneira? 

Emoções e palavras

Albano Martins Poesia em prosa, numa espécie de diário

› Flor Campino 
ELOGIO DO EFÉMERO 
/ ÉLOGE  
DE L’ÉPHÉMÈRE
ed. Afrontamento, 176 págs., 14 euros

› Albano Martins 
PEQUENO DICIONÁRIO 
PRIVATIVO
ed. Afrontamento, 80 pp., 12 euros

› João Rasteiro
A ROSE IS A ROSE  
IS A ROSE IS A ROSE 
ETCOETERA
Edições Sem Nome

Recorrendo-se sobretudo à metáfora. 
Um exemplo, a partir da palavra “lâm-
pada”: “O mesmo que dizer claridade. 
O mesmo que escorraçar a noite e abrir 
as portas do dia. O mesmo que descer 
ao fundo do poço e trazer o mar à 
superfície”.

Por vezes há quase uma descida 
à realidade significante das palavras, 
como se verifica em “Lágrima”: 
“Sempre me seduziram as palavras es-
drúxulas. Esta, pela sua particular sono-
ridade, que lhe advém da contiguidade 
vogal átona i, fechada, com a tónica a, 
aberta, e da acumulação das consoantes 
líquidas ou molhadas. Lágrima é, com 

efeito, uma palavra molhada. E salgada, 
como a água do mar”.

As últimas páginas do livro cons-
tituem uma 2ª parte intitulada “Um 
punhado de areia”. São oito textos de 
maior extensão que se reportam a re-
cordações de infância, à relação huma-
na com os bichos, o que nos faz lembrar 
a referência camoniana ao “bicho da 
terra vil e tão pequeno”, ou, de novo, 
ao que no seu registo expressivo se diria 
igual a um poema em prosa cujo título 
poderia ser areia “areia” e que nos traz 
esta bela imagem, na parte final de um 
desses textos: “Há, na praia, um livro 
aberto onde se contam as histórias que 
ali tiveram o seu fim e o seu princípio. 
Cada grão de areia é uma letra dessa 
história. Levo para casa um punhado 
dessa areia. Foi com ela, afinal, que 
sempre escrevi”.

3. É de João Rasteiro (JR) um livro 
cujo título nos faz pensar: A Rose is 

a Rose is a Rose is a Rose et coetera. Ele 
deriva de uma citação de um poema de 
Herberto Helder que, como epígrafe, 
aparece neste livro logo no início. Duas 
línguas nele se encontram: o inglês (a 
partir de uma frase de Gertrude Stein) 
e o latim. Em Gertrude Stein faz-se um 
apelo à imagem para que seja entendida 
como expressão essencial da poesia. Ora 
nesta poesia de JR há uma presença de 
imagens muito fortes, logo tocadas pela 
emoção. Trata-se da imagem materna e 
de toda a emoção que envolve a morte: 
“O corpo possui uma mulher dentro 
de si acoitada junto ao coração e o que 
se ocultará primeiro nem sequer será a 
mulher ou o coração, na obscuridade 
da compaixão ou na felícia da noite 
serão as aves que voavam o seu céu, 
umas aves com cores estranhas pelas 
quais se poderia imaginar o horizonte. 
É verdadeiramente admirável que do 
teu pedaço de história ainda me sorrias 
como se aqui estivesses, como se te 
atasses a mim”.

Em livros anteriores de JR faz-se 
notar um imaginário surrealizante. 
Este imaginário, como se pode entrever 
no poema em prosa que se citou, está 
ainda presente. Mas ele deriva para uma 
intensidade que também é autenticida-
de. José Manuel de Vasconcelos, autor 
do posfácio deste livro, refere que “o 
tema da morte da mãe, em particular, 
deu-nos poemas, secções ou livros de 
magnífica intensidade poética”. Mas 
acrescenta lucidamente que essa refe-
rência pode motivar “uma reflexão mais 
geral sobre a memória, o esquecimento 
e o tempo”. E também sobre a presença 
da própria ausência como neste poema 
se pode ler: “A face apressada anuncia 
a ausência,/ não há onde escolher o 
olhar,/ estou diante da imperfeição 
divina,/ do pecado da íntima asse-
veração,/ da impotência do amor,/ e 
aprimoro ao indizível a dor/ até que a 
estadia coincida com a ausência”. 

Mais uma vez a emoção encon-
tra as sua palavras, o que, nestes três 
livros de que estamos a falar, se reveste 
de formas diferentes, podendo ser 
evocativamente angustiada, no caso 
de João Rasteiro, atenta às imagens de 
uma realidade que as palavras trazem 
ao poema, no caso de Albano Martins 
ou, ainda, sujeita àquela expressão tão 
contida que existe nos poemas de Flor 
Campino. J

› Anabela Mota 
Ribeiro
FLOR 
AMARELA
Quetzal, 168 pp., 
15,50 euros
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genealogia de origem dinamarquesa, 
fundada pelo mais famoso dos melan-
cólicos, igualmente paralisado e igual-
mente enlutado, que antes de morrer 
impede Horácio de o acompanhar para 
que conte a sua história.

Não é claro se podemos considerar 
que Brás Cubas corresponde a um 
Hamlet carioca (o que quer que tal 
queira dizer). Mas deste ensaio resulta 
evidente que em Machado de Assis há 
vida para além de Schopenhauer. Vida, 
no mesmíssimo sentido em que ela 
aparece na frase desse extraordinário 
capítulo VII das Memórias, “O delírio”, 
onde o protagonista se descobre 
afirmando: “Quando Jó amaldiçoava 
o dia em que fora concebido, é porque 
lhe davam ganas de ver cá de cima o 
espetáculo.”J

* Maria João Mayer Branco é profª, na área da 
Filosofia, da Universidade Nova de Lisboa 

esse movimento da memória retroa-
tiva, implica que, à medida que o livro 
avança se multipliquem, então, as vozes 
da enunciação. Quem fala são “eus” 
vários, máscaras das vítimas do tempo 
detergente que é o nosso, espelhando 
a vacuidade humana nas palavras, nas 
ações, nos desejos. O subúrbio torna-se 
o motivo, e de certo modo o tema do 
livro, até porque, exígua, comezinha, 
desvitalizada, muito do que este eu 
experiencia e/ou vê, obedece à lógica 
de um mal banal: “Não conseguimos 
conceber um desastre maior/ que a falta 
de bateria no comando” (p.47). 

Por isso, entre “forma de vida” e 
“pão de forma”, oscilando entre heróis 
e impérios, tudo o que é humano acaba 
por cair, já que todos molhamos o pezi-
nho na história da barbárie e dela parti-
cipamos. Não espanta que, no masculi-
no ou no feminino, estas vozes (ou a voz 
que em várias se estilhaça) se dirijam 
ao apocalipse que, atrasado, tarda em  
ser a solução. Procurar um poema de 
Joaquim Manuel Magalhães e que não se 
encontra, fechar o livro do poeta e ficar 
“à espera que a vergonha de estar viva/ 
devorasse o meu ridiculum vitae”, isso 
é ainda outra forma de afirmar a única 
realidade: a vida esvai-se nos pequenos 
charcos. J

› Golgona Anghel
NADAR  NA PISCINA DOS  
PEQUENOS
Assírio & Alvim, 72 pp., 12,20 euros
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 Em plena época "alta" de férias, época em 
que há mais viagens, seja em sentido literal, 
sobretudo turísticas, seja em sentido metafó-
rico, sobretudo através dos livros, é altura de 
falar de mais um lote deles, livros de viagens, 
nas duas aceções. A maioria dos quais, dez, 
saídos na coleção que exatamente se chama 
Viagens, da  Relógio d'Água. E o primeiro a 
que nos referimos é um magnífico livro de 
que pelo título logo se alcança o tal "senti-
do", neste caso duplo:  Uma Volta ao Mundo 
com Leitores (Ed.Relógio d’Água, 360 pp., 17 
euros), de Sandra Barão Nobre. De facto, como 
a autora explica na introdução, tendo tido um 
cancro grave (leucemia) aos 30 anos, meses 
a lutar contra a morte num hospital, decide 
então, de acordo com uma vontade sempre 
reprimida, vir a fazer aquilo que mais deseja-
va: "Ler e correr mundo". E fotografar, o que 
associado ao mundo do livro a levou a criar o 
site Acordo Fotográfico. Conseguiu realizar o 
que desejava, e neste livro, que merece mais 
amplo destaque, está tudo: as viagens, as 
conversas com leitores nos muitos pontos do 
mundo que já percorreu, as fotos.  

Grandes Viagens Portuguesas (Ed. Relógio 
d’Água, 168 pp., 14,00 euros) reúne textos de 
grandes cronistas ou viajantes, a saber: Pêro 
Vaz de Caminha, António Tenreiro, António 
de Andrade, Hermenegildo Capelo e Sacadura 
Cabral, uma escolha da seleção de textos 
sobre o tema feita em 1964, para um volume 
editado pela Portugália, por Branquinho da 
Fonseca (1905/1974), o escritor que dirigiu as 
Bibliotecas Itinerantes da Gulbenkian e que 
tem como livro 'principal' O Barão. Ainda de 
autor português, um clássico que não costuma 
aparecer neste tipo de coleção, O Egipto (e 
Outros Textos sobre o Médio Oriente) (Ed. 
Relógio d’Água, 368 pp., 16,00 euros), de 

Eça de Queiroz, com prefácio de Maria 
Filomena Mónica. E, famoso livro de literatura 
de ficção ou antecipação científica, de um 
igualmente famoso e fantástico escritor, Júlio 
Verne (na capa aparece, contra o costume, em 
vez de Júlio - Jules, em francês), Viagem ao 
Centro da Terra (Ed. Relógio d’Água, 304 pp., 
16,00 euros), com ilustrações de Édouard 
Riou. 

Mas em matéria de "clássicos", e não só 
da literatura, há mais: de Charles Darwin 
e Herman Melville (que dupla de respei-
to!), Arquipélago das Galápagos ou As Ilhas 
Encantadas (Ed. Relógio d’Água, 168 pp., 
15,00 euros) (em tradução de Miguel Serras 

Pereira e Margarida Vale de Gato); e do esco-
cês, grande viajante, Robert Louis Stevenson 
Os Prazeres dos Lugares Inóspitos (Ed. Relógio 
d’Água, 176 pp., 15,00 euros), uma delas, de 
burra, na cadeia montanhosa das Cevenas, 
no sul de França, em 1879.  De um clássico 
moderno, Octavio Paz, Vislumbres da Índia 
(Ed. Relógio d’Água, 200 pp., 16,00 euros),  a 
bela narrativa do mexicano, Prémio Nobel da 
Literatura em 1990 (e admirador/estudioso de 
Pessoa), que no final dos anos 40 ali trabalhou 
na embaixada do seu país, de que em 1962 
foi nomeado embaixador. E de Annemarie 
Schwarzenbach, à qual recentemente aqui nos 
referimos a propósito de outro livro publicado 

nesta mesma coleção (Todos os caminhos es-
tão abertos), Inverno no Próximo Oriente (Ed. 
Relógio d’Água, 192 pp., 14,00 euros).

Enfim, e sempre nestas Viagens da 
chancela de Francisco Vale, os livros de dois 
excelentes ficcionistas atuais: Retalhos do 
Tempo -  Um Memorial de Dublin (Ed. Relógio 
d’Água, 232 pp., 17 euros), do irlandês (Prémio 
Príncipe de Astúrias 2014, entre muitas outras 
distinções), John Banville, em que a viagem, 
com fotos de Paul Joyce, é muito, também, 
às recordações da infância e juventude; e, 
do excelente romancista espanhol, muito 
editado em Portugal, Xavier Marías, Veneza, 
Um Interior (Ed. Relógio d’Água, 64 pp., 12,00 
euros): o 'livrinho mais escasso', com trechos 
de Paixões Passadas e um texto saído no El 
País Semanal. 

E não sobre Veneza, mas sobre muitas par-
tes de Itália, incluindo Veneza, temos, muito 
mais substancial, na Sextante, este Itália - 
Práticas de viagem (Ed. Sextante Editora, 280 
pp., 16,60 euros), de António Mega Ferreira 
- o escritor e jornalista de olhar perspicaz e 
escrita límpida, o homem de cultura, o nosso 
colunista, e muito mais, que nestas páginas 
junta essas suas qualidades e características 
para nos dar um livro que sendo literário 
pode ser ao mesmo tempo um verdadeiro e 
"culto" guia de viagem. E por último, na Tinta 
da China, numa coleção dirigida por Carlos 
Vaz Marques, Da Amazónia às Malvinas (Ed. 
Tinta-da-China, Lda, 312 pp., 19,90 euros), 
de Beatriz Sarlo, que "resgata do esqueci-
mento uma grande viagem de juventude, nas 
décadas de 60 e 70", pela América Latina, 
da autora, uma conhecida profª de Literatura 
argentina que ensinou em universidades dos 
EUA e da Europa, com cerca de 20 livros de 
ensaio, ficção e crónica publicados. J

A viagem e as viagens, em muitos ‘sentidos’

 É a estreia como romancista de Marco 
Neves, prof. da FSCH da Universidade 
Nova de Lisboa, no departamento Línguas, 
Culturas e Literaturas Modernas, tradu-
tor, autor dos Doze Segredos da Língua 
Portuguesa, de 2016, e A Incrível História 
Secreta da Língua Portuguesa, já deste ano. 
O livro, acabado de sair, intitula-se A Baleia 
que Engoliu um Espanhol e o JL ouviu-o a seu 
propósito.  

Até que ponto se socorreu da sua vivência 
em Peniche, de onde é natural e onde passou 
a infância, para escrever este romance?
Quando era novo, ouvia muitas histórias, 
dos meus pais e avós, e lia muito, sobretudo 
livros de aventuras. Depois, olhava em redor 
e via aquele mar, cheio de grutas, enseadas, 
falésias, labirintos, imaginava histórias de 
piratas, naufrágios… Lembro-me de ler his-
tórias de baleias e ver aquele osso de cetáceo 
numa igreja da Atouguia da Baleia... Foi a 
esse imaginário muito pessoal que foi beber 

este livro, no qual se misturam as históri-
as que ouvia, os livros que lia, os filmes e 
as séries que via, a terra onde vivia. É um 
cruzamento destes sítios reais com o meu 
imaginário.

A História é uma das bases do seu livro. 
Sim, tem muita História dentro. Mas a 
minha preocupação foi contar boas histó-
rias: não se trata de um romance histórico, 
mas de um livro de aventuras e viagens. A 
ideia inicial da sua primeira história partiu 
dum nome romano, Lúcio Arvénio Rústico, 
que apareceu inscrito em ânforas roma-
nas encontradas em Peniche no final dos 
anos 90. O nome (que me foi indicado pelo 
António José Correia, presidente da câmara 
de Peniche), será de um comerciante roma-
no de garum que tinha ali os seus fornos de 
cerâmica para o fabrico das ânforas para o 
transporte dessa espécie de condimento. A 
partir daí deixei a imaginação à solta, mas 
tentando perceber o que era o garum e quem 

seria este romano. Há depois outros episódi-
os da História transformados em histórias.

Porquê a opção de contar cinco histórias ao 
mesmo tempo?
Este romance é uma homenagem aos con-
tadores de histórias, dos avós que as contam 
aos netos, aos escritores que as recriam 
pelos séculos fora. As personagens contam 
histórias umas às outras e escrevem-nas em 
livros. As cinco histórias estão interligadas 
e, aliás, têm ainda outras histórias lá dentro. 
Há também uma piscadela de olho às Mil e 
Uma Noites e a essa necessidade de contar e 
voltar a contar, mudando um pouco a histó-
ria e a cada conto acrescentando um ponto 
ou muitos pontos. 

Sempre trabalhou na área da língua 
portuguesa, mas só agora se estreia como 
romancista... 
Na verdade o meu livro anterior, A Incrível 
História Secreta da Língua Portuguesa,  já foi 
escrito como um romance, com personagens 
reais e inventadas, aventuras e desventuras... O 
próprio título mostra esse lado ficcional, uma es-
tratégia literária para contar a História da língua.

De que forma a sua experiência e formação 
linguísticas influenciaram a escrita deste 
romance? 
Uma das ideias que tento defender nas minhas 
obras e artigos sobre a língua é a necessidade de a 
usar sem medo, de arriscar, de pensá-la também 
como forma de prazer… Foi isso que tentei fazer 
neste livro. Depois, por exemplo, o tal Lúcio 
Arvénio Rústico tem de usar dois tradutores para 
comunicar com a mulher por quem se acabara 
de apaixonar. Numa viagem que faz sozinho com 
ela aprendem a língua um do outro e criam uma 
outra muito misturada, só deles.J  VERA RIBEIRO

Marco Neves
Contar histórias

› Marco Neves
A BALEIA 
QUE 
ENGOLIU UM 
ESPANHOL
Ed. Guerra & Paz, 176 
pp., 14, 90 euros

Marco Neves
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Maria do Céu Guerra - A mulher, a atriz e a obra é o título da 
exposição do Teatro Experimental de Cascais (TEC) que passa em 
revista mais de cinco décadas de carreira da atriz e encenadora, 
que se estreou na Casa da Comédia, em 1963, integrou o grupo 
fundador do TEC, e criou, em 1975, A Barraca, onde até hoje 
se centra o seu trabalho e a sua vida. Em entrevista ao JL, fala 
sobre o caminho percorrido, na vida e no teatro - essa “arte 
maior” que lhe deu “tudo” -, e destaca alguns dos momentos 
mais marcantes em cena, que recordamos. Publicamos ainda os 
testemunhos sobre si de Carlos Avilez, do TEC, Hélder Costa, d’A 
Barraca, e de Zeca Medeiros, com quem trabalhou em cinema

Maria do Céu Guerra
‘O teatro deu-me tudo’

n
Não gosta de falar da idade e quem a 
conhece, percebe logo porquê. Maria 
do Céu Guerra fala sim dos projetos que 
tem, com o mesmo entusiasmo com 
que partilha o caminho percorrido até 
aqui. E é muito o que lhe falta fazer, no 
teatro e na vida, garante. “Não festejo 
o aniversário porque cada ano está a 
aproximar-me da morte e gosto imen-
so de viver. Escolhi uma vida que me 
apaixona”, diz. Uma vida inteira dedi-
cada ao teatro, que é agora homenage-
ada na exposição Maria do Céu Guerra 
- A mulher, a atriz e a obra, no Espaço 
Memória do Teatro Experimental de 
Cascais (TEC).

A braços com o “grande choque 
emocional” causado pelo recente 
falecimento de Nuno Brederode dos 
Santos, seu companheiro nos últimos 
20 anos, divide o tempo entre a família, 
o trabalho n’A Barraca (e não só, está 
neste momento a gravar a sua terceira 

telenovela) e as aulas de teatro no 
Instituto de Desenvolvimento Social, 
em Carnide. Sempre de olhos postos 
no próximo ato. A 10 de outubro, 
apresenta Mariana Pineda, de Federico 
García Lorca, dirigindo pela segunda 
vez a atriz, e sua filha, Rita Lello, num 
espetáculo que integra as comemora-
ções oficiais dos 150 anos da aprovação 
da lei da abolição da pena de morte.  

JL: A que sabe esta homenagem do 
Teatro Experimental de Cascais (TEC)?
Maria do Céu Guerra: A um grande 
amor. Sinceramente, não sabe a mais 
do que a isso, e isso já é extraordinário. 
A profunda amizade, artística e do 
coração, que sentimos uns pelos outros 
está contida ali. Como atriz, talvez não 
mereça este mimo… Há muita gente 
em Portugal com qualidades idên-
ticas às minhas. É, antes de mais, o 
resultado de um grande amor e de uma 
profunda amizade.

É também um gesto simbólico - 
embora se tenha estreado na Casa da 
Comédia, em 1963, podemos dizer que 
foi no TEC que tudo começou? 
Sim. Foi no TEC que me profissionalizei 
e que comecei, muito devagarinho, a 
levar-me a sério como atriz. O Carlos 
Avilez tratou da profissionalização 
de todos os elementos que fundaram 
e desenvolveram o TEC. Havia uma 
abertura na lei que permitia que os 

atores com trabalho continuado de 
um determinado número de anos e de 
representações se profissionalizassem. 
Ele usou essa ‘brecha’ para profissiona-
lizar-nos a todos. Foi um gesto muito 
importante para nós. Mas não foi isso 
que foi definitivo. 

Quando sentiu, pela primeira vez, que 
iria dedicar-se ao teatro?
Fui sentindo, progressivamente. Esse 
esforço do Carlos Avilez para profis-
sionalizar aquela gente toda foi muito 
importante - a sua paixão pelo teatro e 
a sua luta pela dignificação da figura do 
ator. Os sete anos em que estive no TEC 
mostraram-me um mundo que, por 
incultura, não sabia amar nem dignificar 
como eles. A pouco e pouco, fui deixan-
do a faculdade e a vontade de fazer teatro 
foi crescendo até que quando saí do TEC 
era mesmo atriz que queria ser.

Nessa altura, estudava Filologia 
Românica na Faculdade de Letras de 
Lisboa. O que sonhava ser? 
Escritora. A minha mãe [Maria 
Carlota Álvares da Guerra, jornalista] 
passava muitas horas à máquina de 
escrever e eu imaginava-me naquele 
lugar, a passar muito tempo da mi-
nha vida numa secretária a escrever. 
Não tinha realmente o sonho de 
seguir teatro, pelo contrário. Achava 
as artes silenciosas muito mais 
interessantes, como a literatura e a 

Esteve no TEC de 1965 a 1972, durante a 
ditadura. Como recorda esses tempos?
Nós todos a odiávamos, a ditadura, 
com a qual tínhamos contacto direto 
através da censura. Era extremamente 
humilhante e revoltante: estávamos 
três meses a trabalhar numa peça e, 
de repente, vinham aqueles senhores, 
que não conhecíamos de lado nenhum 
e a quem não reconhecíamos qualquer 
qualificação, dizer-nos que o nosso 
trabalho era atentatório da “situação” - 
aquela palavra “situação”... Era contra 
a pátria, era contra a família, era contra 
a autoridade, era contra o Estado, 
enfim. Sentíamo-nos completamente 
vexados com aquilo e, às vezes, conse-
guíamos vingar-nos pelo humor.

Como?
Dizíamos mal as palavras, íamos para 
o fundo do palco fazer as cenas que 
achávamos que eles iam pegar, balbu-
ciávamos as passagens mais suscetíveis 
de censura... Era uma forma quase 
infantil de exorcizarmos a humilha-
ção por que estávamos a passar. De 
qualquer maneira, é um vexame de 
que ainda me lembro - sempre - com 
um arrepio. 

Houve algum episódio particularmente 
penoso?
Foram muitos. Tivemos várias peças 
proibidas, outras bastante cortadas. 
Lembro-me do que aconteceu com a 

Às vezes, penso: uma 
vida inteira e fiz só 
isto... Mas isto - o teatro 
- acaba por ser a coisa 
mais rica, fantástica e 
múltipla que poderia 
ter feito

“Carolina Freitas

pintura. E escrevia porque precisa-
va de comunicar e nenhuma outra 
forma de expressão se substituía em 
mim à escrita.

Até ‘descobrir’ o teatro?
Até perceber que o teatro era uma arte 
maior. Quando comecei a fazer teatro 
todas as noites, a estudar a palavra dos 
autores, a transformar uma página es-
crita numa cena dramática, a dar carne 
a figuras que inicialmente eram só 
papel, a confrontar-me com a nudez 
que o teatro nos propõe e exige… Foi 
com a prática que entendi a grandeza 
do teatro. Não tinha essa ideia a priori. 
E, a pouco e pouco, fui deixando de 
precisar de escrever para me exprimir 
e passei a realizar-me completamente 
na palavra dos autores.
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peça A Noite dos Assassinos, de José 
Triana, que estava a ser ensaiada 
pelo Jorge Listopad. Primeiro, teve 
uma “censura de leitura”, como eles 
lhe chamavam. Pedimos recurso, 
pagámos mil escudos, e depois de 
relerem, disseram que o conteúdo e 
os objetivos não eram claros e para 
os chamarmos quando a peça esti-
vesse pronta. Foram vê-la três vezes 
e à terceira saíram com as veias a 
saltar do pescoço, a dizer que aquilo 
era contra eles e que não podíamos 
fazer. Ou seja, além de pagarmos 
mil escudos, fomos obrigados a 
representar três vezes: primeiro para 
uma plateia de seis homens e seis 
mulheres; depois para dez homens 
e dez mulheres; à terceira já eram 
12 homens e 12 mulheres (porque os 
censores levavam as suas mulhe-
res/namoradas/amantes)… Isto é 
uma coisa inesquecível. Por isso é 
que, para mim, o 25 de Abril só se 
completou no dia 27, quando acabou 
a censura. 

Como viveu o 25 de Abril?
Lembro-me como se fosse hoje 
(sorriso). Estava casada com o Mário 
Alberto [cenógrafo, co-fundador 
d’A Barraca] e tínhamos um amigo 
muito próximo, o escritor Manuel 
de Lima, que costumava ir visitar 
uns amigos nossos que estavam na 
clandestinidade (o António Manso 
Pinheiro e a Ana Maria Alves) e ia 
trazendo notícias. No dia 24 de abril, 
chegou da casa deles e disse-nos: 
parece que a Revolução é hoje ou 
amanhã! Então ficámos até às quatro 
da manhã a conversar e a deambular 
por Lisboa - primeiro a pé, depois 
de táxi - a ver se víamos algum tipo 
de movimentação, mas não vimos 
nada. No dia seguinte, acordei por 
volta das oito para dar o biberão ao 
meu filho e a empregada disse-me 
que estava a haver uma Revolução. 
Dei o biberão ao Changuito, deitei-o 
e fomos para a rua. Andámos por 
todo o lado, não conseguíamos parar 
em sítio nenhum. Estava a acontecer! 
Não sabíamos ‘onde’ é que era: estava 
a acontecer, era em todo o lado!

Foi um dos grandes momentos da sua 
vida?
Sem dúvida nenhuma. Foi um dia 
inacreditável. Para mim, foi uma bebe-
deira sem álcool. 

O NASCIMENTO D’A BARRACA
A Barraca é fundada logo nesse ano de 
1975. Era uma vontade antiga?
A necessidade de criar um grupo de 
teatro estava presente desde que saí 
do TEC e não tinha verdadeiramente 
um sítio para onde ir. Gostava do 
Teatro Estúdio de Lisboa, da Luzia 
Maria Martins, mas já tinha o seu 
elenco e não sentia coragem para ir 
lá pedir trabalho. O Teatro Nacional 
não me interessava, aliás nunca me 
interessou. Acabei por fazer revista 
durante três anos (de 1972 até 1975). 
Mas tinha ideias sobre o teatro que 
me interessava fazer, que era mais 
parecido com o que existia nos países 
latino-americanos ou em Espanha. 
Houve também um acontecimento 
muito importante para a criação d’A 
Barraca.

O quê? 
Eu e o Mário [Alberto] estávamos 
numa taberna entre Córdova e Granada 
e na mesa ao lado estava um enorme 
grupo de pessoas, nitidamente popu-
lares, a cantar coisas do García Lorca. 
Achei aquilo extraordinário, porque 
nós não temos um poeta que chegue 
dessa maneira ao povo. Temos poetas 
que chegam aos poetas, aos amigos 
dos poetas, às pessoas mais cultas… 
Ficámos a pensar naquilo e dissemos 
logo que um dia faríamos um grupo de 
teatro chamado A Barraca [o mesmo 
nome da companhia de teatro criada, 
em 1931, por Federico García Lorca e 
Eduardo Ugarte, La Barraca]. 

Esse momento chegou com o 25 de 
Abril? 
Sim. Quando veio o 25 de Abril era 
altura de reunir as várias pessoas inte-
ressadas no projeto: o Mário [Alberto], 
o Mário Viegas, o Santos Manuel, o 
Orlando Costa… E eu, que tinha desis-
tido de ir estudar teatro para Bruxelas 
[com uma bolsa da Gulbenkian que 
recebeu nas vésperas do 25 de Abril], 
comecei a fazer o projeto da com-
panhia, enviei-o para o 1.º Governo 
Provisório e foi logo aprovado.

Como recorda o primeiro espetáculo: 
A Cidade Dourada, de La Candelária, 
em 1976? 
Foi muito giro! Para honrar o nome e 
a ideia do projeto, fizemos cerca de 20 
representações em Lisboa e 70 por todo 
o país. Comprámos uma camioneta 
e andámos por todo o lado. Tivemos 
pneus furados, demonstrações de amor 

extraordinárias, troncos de árvores 
atravessados na estrada por onde 
iríamos passar para nos impedirem de 
irmos embora...

Era um país eufórico?
Era um país ávido de tudo mas muito 
desconfiado. As pessoas ainda não 
estavam dececionadas, ainda não 
tinha acontecido nada que as fizesse 
duvidar, mas havia muita gente 
incrédula. E gente muito feliz. Não 
encontrámos ninguém que estivesse 
contra a Revolução. Mas havia a tal 
"maioria silenciosa".  

Que teatro queriam fazer?
Um teatro em que nós e o público 
nos sentíssemos nus - diante de 
nós próprios, diante dos textos 
que escolhíamos. Um teatro que 
nos ajudasse a conhecermo-nos 
melhor e a crescer. Vínhamos 
de um ambiente que oprimia o 
conhecimento e nós, n’A Barraca, 
queríamos dar o nosso contribu-
to para um conhecimento mais 
livre, genuíno e sincero sobre nós 
próprios e sobre a nossa História, 
sem fraude. Daí termos feito 
muito trabalho sobre a História 
de Portugal, um caminho em que 
o Hélder Costa, na qualidade de 
dramaturgista e investigador, foi 
fundamental. Outra pessoa essen-
cial foi Augusto Boal.

Dois anos bastaram para marcar a 
história d’A Barraca... 
E de que maneira. O Boal tinha uma 
longa experiência de direção no 

 Fomos companheiros de luta 
no desejo de iniciar uma nova es-
tética para o teatro em Portugal. 
Cascais, naquele já distante ano 
de 1965, desconfiava e interroga-
va-se “quem é esta gente?”, “o 
que pretendem?”, “o que é isso 
de um novo teatro?”. 

A Maria do Céu Guerra, o 
Santos Manuel, a Zita Duarte, 
o João Vasco formavam um 
bloco coeso, no projeto cul-
tural e no companheirismo. 
A nossa entrega, a luta contra 
as dificuldades quase diári-
as eram um incentivo para o 
trabalho criativo do grupo. No 
início, esse clima de entre-
ga e amor ao teatro tiveram o 
contributo de outros intérpretes 
como Manuel Cavaco, Carmen 
Gonzales, António Rama, os 
pintores Francisco Relógio e 
Luís Pinto-Coelho e, sobretudo, 
do extraordinário músico Carlos 
Paredes. 

Maria do Céu Guerrra foi um 
pilar importantíssimo neste 
projeto. Todas as suas inter-
pretações nesta companhia são 
inesquecíveis. Tenho por ela 
muita amizade e muito respeito 

pela sua extraordinária carreira 
como atriz e encenadora.

A sua inesquecível interpre-
tação na “Martírio” de A Casa 
de Bernarda Alba, de Lorca, a 
sua subtil “Viscondessa”, de A 
Maluquinha de Arroios, de André 
Brun, assim como a inquie-
tante “Gerigonça”, de A Vida 
de Esopo, de António José da 
Silva, e na peça Maria Stuart, de 
Friedrich Schiller, na persona-
gem de “Isabel de Inglaterra”, 
constituiram grandes momen-
tos de teatro.  

Também se deve assinalar o 
seu desempenho em A Maçã, 
de Jack Gelber, que constituiu 
um momento importante da sua 
extraordinária carreira artís-
tica. Maria do Céu Guerra tem 
dedicado ainda parte da sua 
arte a interpretar personagens 
vincentinas, sendo o ponto 
mais alto “Maria Parda” de Gil 
Vicente. A nossa última colabo-
ração artística foi na Expo’70, 
no Japão.

As distinções nacionais e 
internacionais mostram como é 
uma figura importantíssima da 
nossa cultura. Que faz parte da 
vida do Teatro Experimental de 
Cascais. Até muito breve, Maria 
do Céu.

Interpretações inesquecíveis

Carlos avilez

Bodas de Sangue, de Federico García Lorca 
Encenação de Carlos Avilez 
Teatro Experimental de Cascais, 1968

"Fazia a personagem da noiva. Tinha uma linguagem 
poética mas estava rodeada de personagens superficiais, 
que falavam do casamento, da dívida, do contrato… 
A noiva falava poeticamente porque não estava 
apaixonada pelo noivo, tinha uma paixão proibida. 
Foi a minha primeira paixão proibida em cena. O Pinto 
de Campos [cenógrafo] resolveu vestir-me de Nossa 
Senhora: lá ia eu, com uma coroa de macarena, para um 
casamento estranhíssimo que não queria ter. Era tudo 
muito estranho! (risos) Adorei fazer esta peça." 

Todos Os Que Caem, de Samuel Beckett 
Encenação de João Mota
Comuna, 2006

"Foi um dos trabalhos que mais me entusiasmou. É a 
caminhada de uma mulher (de 200 kg), de casa até à 
estação de comboio para ir buscar o marido (que é cego), 
e de regresso, até descobrir que possivelmente o marido 
empurrou uma criança do comboio abaixo, matando-a. 
Estes textos um bocadinho escondidos permitem ao 
ator trabalhar num território fantástico: a dúvida, a 
descoberta de um ‘talvez’, as coisas que não se dizem 
no texto, que se trabalham interiormente e depois 
aparecem cá fora… uma certa aura."

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:44)



J18 * artes   MARIA DO CÉU GUERRA jornaldeletras.pt   *   2 a 15 de agosto de 2017

Brasil (do Arena, um grupo de teatro 
muito maltratado e perseguido pela 
ditadura). Trabalhou connosco em 1977 
e 1978 e ajudou-nos muito a estru-
turar o grupo que queríamos ser. Se 
não tivesse existido aquela figura tão 
agregadora, sábia, bonita e generosa, 
talvez não tivéssemos conseguido 
durar até hoje. Muito do que somos, 40 
anos depois, ainda vem dele: uma certa 
organização, a sinceridade, o saber ge-
rir as energias e tirar o melhor de cada 
um de nós, a seriedade do trabalho. 
Nada era jeito ou talento especial, era 
tudo pensado, trabalhado, tinha tudo 
uma razão de ser - que era política mas 
também artística e poética.

TRABALHO DE ATRIZ
Nestes 54 anos de carreira já fez de 
tudo: Gil Vicente, Brecht, Beckett, 
Ionesco, Fassbinder, Dario Fo, enfim, 
a lista é interminável. O que lhe falta 
fazer no teatro?
Shakespeare. Quando cheguei ao tea-
tro havia a ideia de que os atores por-
tugueses não sabiam fazer Shakespeare 
e a verdade é que nas primeiras 
companhias em que estive não se fez. 
Depois acabei por nunca fazer. Gosto 
muito do Macbeth e da Tempestade, 
são as minhas peças preferidas de 
Shakespeare. Ainda quero fazê-las, 
como encenadora.

E como atriz?
Há muitas peças que tenho pena de não 
ter feito mas a partir de uma certa ida-
de já há poucos papéis que possamos 
fazer. Entre as possíveis, gostava de fa-
zer a Hécuba, do Eurípides, e A Orgia, 
de um autor colombiano chamado 
Enrique Buenaventura. É uma peça tão 
inquietante que o autor mudou-lhe 
umas cinco vezes o final! O último que 
vi, num festival na Colômbia, acaba 
com um surdo a ameaçar o público 
com uma cadeira. É um texto maravi-
lhoso. Quero fazer essa peça, só não sei 
quando, talvez para o ano... Gostava 
de fazer tanta coisa… Ainda gostava de 
fazer a Fedra, mas já não dá.

A idade é uma limitação no teatro?  
É e não é. Se eu quiser, posso fazer 
a Ofélia partindo da convenção que 
tenho 74 anos e estou a fazer o papel 
de uma rapariga de 16. Claro que não 
posso fazê-lo se for trôpega e não 
conseguir andar bem. Tenho que ter 
capacidade, vontade, despojamento. 
Tem que ser verossímil: aquelas pala-
vras na boca daquela pessoa têm que 
ser verossímeis. A verosimilhança é a 
única coisa que não se pode defraudar 
no teatro. O limite é esse. Ainda esta-
mos agarrados à Poética do Aristóteles. 
(risos) 

E uma grande personagem masculina, 
gostava de fazer?
Já fiz um homem e gostei imenso, mas 
era um papel ocasional (uma mulher 
que se veste de homem para enganar 
não sei quem). Gostava de fazer o papel 
de um homem do início ao fim mas 
não sei se era capaz de fazer bem. Acho 
que as mulheres e os homens são, de 
facto, muito diferentes. Uma mulher 
não consegue perceber bem o que é um 
homem e vice-versa. A igualdade de 
género é uma coisa pela qual luto mas 
é em termos de direitos. Por dentro, 

na sensibilidade, somos diferentes. E 
nós precisamos disso para trabalhar 
em teatro.

Após um longo hiato, regressou 
recentemente ao cinema com Os Gatos 
Têm Vertigens (2014), de António-
Pedro Vasconcelos. Gosta de fazer 
cinema?   
Muito. Nos primeiros tempos não 
sabia fazer, sentia que ficava na mão 
dos realizadores. Fui aprendendo, a 
pouco e pouco. Fiz cinema sobretudo 
no chamado Novo Cinema, na década 
de 1970, depois não tanto. O cinema 
voltou à minha vida com o convite do 
António-Pedro e em boa hora porque 
apanhou-me com maior maturidade 
enquanto atriz. Entendi muito bem 
o que ele queria de mim, gostei tanto 
daquela história, daquela persona-
gem... Foi uma felicidade louca para 
mim. Estou cheia de vontade de fazer 
outro filme!

Também fez televisão...
Gostei muito de fazer a Residencial 
Tejo. Era divertido, precisava de estar 
bem-disposta para desempenhar 
aquele papel, e isso tornava a minha 
vida leve. E foi o trabalho de televi-
são que fiz mais parecido com teatro 
(tinha público e era praticamente um 
direto porque ensaiávamos dois dias 
e depois filmávamos). Também tenho 
feito novela (estou agora a gravar uma). 
Aprende-se imenso mas acho que 
ainda não aprendi… Há uma sensação 
de falta de tempo. Tem que se produzir 
efeitos antes das causas, e ainda não 
aprendi a fazer isso. Gostava de ter um 
papel bonito numa telenovela bem 
feita e que tivesse algum tempo para 
preparar.

ORIGINALIDADES MÍNIMAS 
No teatro há mais tempo… O 
seu processo de construção de 
personagens faz-se muito a partir de 
dentro, de um trabalho interior?
Sim. Cheguei a escrever um texto sobre 
as originalidades mínimas que um ator 
pode introduzir no trabalho que faz. 
É uma coisa um bocadinho japonesa. 
Para nós, ocidentais, a evolução das 
personagens é feita quase de pais para 
filhos, de geração em geração. As 
personagens são as mesmas e o ator es-
mera-se para fazer na perfeição o que 
o ator anterior deixou como herança. 
Mas há uma coisa chamada “flor”: a 
impressão de uma pequeníssima dife-
rença que faz com que aquele trabalho 
seja diferente do anterior. A mim, 
interessam-me menos as diferenças e 
mais a caminhada que é preciso fazer 
para descobri-las. 

A diferença que vem do processo?
Exatamente. E de ser um determinado 
ator a fazer e não outro. Isso faz com 
que haja sempre uma possibilidade 
daquele ator introduzir alguma coisa. E 
essa “flor” não é pensada nem estrutu-
rada, é instintiva. Era muito interessan-
te conseguirmos estruturar isso, falar 
sobre isso, perceber isso; abrir pequenas 
portas nessas personagens e desenvol-
ver dramaturgias nesse sentido.

Como vê o atual estado do teatro 
europeu?
Acho que há uma grande crise de 

escrita de teatro narrativo. Brecht e 
o teatro do absurdo abriram portas 
que nunca mais se fecharam e, desde 
então, não se conseguiu inovar com 
qualidade. A escrita dramática não se 
reinventou: ou se escrevem peças con-
vencionais ou textos pós-dramáticos 
sem interesse nenhum.

Não gosta de teatro pós-dramático?
O Beckett já fez isso tudo, e muito 
melhor. Criou personagens extraor-
dinárias sem percebermos de onde 
vêm ou para onde vão e sem estar a 
apresentar uma história com princípio, 
meio e fim. Isso está feito. Parece-me 
que falta talento. Acho que quando a 
academia entra no mundo das artes 
alguma coisa se perde. Não sou a favor 
da incultura, como se deve calcular, 
mas também não sou a favor de que a 
academia domine a arte, e acho que 
estamos a atravessar um período em 
que a academia, a crítica, a exegese 
estão a dominar o impulso artístico. 
Atualmente, são mais interessantes os 
trabalhos que se podem fazer a partir 
de ficções narrativas do que a partir de 
textos dramáticos.

UMA HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA  
Voltemos ao percurso d’A Barraca. Que 
‘balanço’ faz destes 42 anos de vida?
Os primeiros dez anos foram uma 
espécie de estado de graça - deve ser 
assim que os políticos se sentem quan-
do são bem tratados pelo povo e pela 
imprensa. Fizemos espetáculos belíssi-
mos e com uma aceitação eufórica por 
parte do público, talvez porque tam-

Maria do Céu Guerra
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É menino ou menina?, uma colagem de textos de Gil 
Vicente por Maria do Céu Guerra 
Encenação de Hélder Costa
A Barraca, 1980 

"É um espetáculo de que não me consigo esquecer. 
Estávamos sem dinheiro e a companhia estava a fazer 
uma peça de Dario Fo em que eu não entrava, então 
resolvi fazer um grande espetáculo sobre as personagens 
femininas de Gil Vicente (eram cerca de 12 personagens 
masculinas e 20 femininas).
O Orlando Costa [ator] tinha o pé partido e como 
ele tocava muito bem viola, disse-lhe que me podia 
acompanhar em cena, a fazer música, com um pé 
esticado. (risos) E começámos a criar este espetáculo. Ele 
foi melhorando, às tantas já andava de um lado para o 
outro…  Foi um daqueles momentos de graça. E foi aí que 
‘descobri’ e me apaixonei pela escrita de Gil Vicente, um 
dos meus autores portugueses preferidos."

D. Maria, a Louca, de Antônio Cunha 
Encenação de Maria do Céu Guerra
A Barraca, 2011

"É um texto absolutamente brilhante. Passa-se num barco 
onde a D. Maria espera que a vão buscar, depois da chegada 
ao Brasil. O rei, seu filho, não quis levá-la porque tinha medo 
que a chegada real fosse ensombrada pela perturbação da 
mãe, então deixou-a ali alguns dias, sozinha, com uma aia. E 
ali se revê o passado, se reflete sobre o presente, se sente, se 
vive. Mais uma vez, foi pelo texto que me apaixonei."
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o primeiro grupo ‘amigo’ português; 
recebemos todos os prémios; fazíamos 
dois espetáculos por dia porque a sala 
tinha 100 lugares e estava sempre 
esgotada… Depois, começou a haver 
uma atitude de pé atrás relativamente 
à Barraca.

Quando?
Fizemos um último espetáculo no Rato 
por volta de 1985 e depois andámos 
aos caídos até 1989. Tivemos que sair 
do Rato porque o Banco Nacional 
Ultramarino, dono do espaço, requi-
sitou-o e aí começou um período de 
enorme dificuldade em arranjarmos 
um lugar. Esses anos corresponderam 
ao tal tempo de pé atrás, de menos 
amor e mais desconfiança por parte 
das instituições. Não podíamos ter 
apoio porque não tínhamos espaço e 
não podíamos ter espaço porque não 
tínhamos apoio - era uma pescadi-
nha de rabo na boca. A esse boicote 
respondeu Nuno Kruz Abecassis, então 
presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, um homem que não nos era 
de todo próximo, mas que nos ajudou 
a procurar um espaço. Até que nos 
mudámos para o Teatro Cinearte, em 
1989. Mas quando voltámos a atitude 
oficial já era outra.

Em que sentido?
Houve qualquer fio mágico que se 
cortou. E aí começou um período de 
grandes dificuldades que dura até hoje.

Refere-se à falta de apoio financeiro?  
Sim, e de um certo amparo e entusias-

bém pensávamos muito em quem nos 
iria ver. Nunca foi nosso objetivo fazer 
uma peça só porque gostávamos muito 
dela. Pensávamos sempre: O que seria 
bom que o público visse agora? Foram 

anos exaltantes: consideravam-nos 
um grupo especial; viajámos por todo 
o mundo; fomos a primeira companhia 
a ir a Moçambique depois do 25 de 
Abril, convidados oficialmente como 

Maria do Céu Guerra

 Esta semana vi no teatro d’A 
Barraca Erêndira! Sim, Avó…, um 
espetáculo mágico encenado por 
Rita Lello, baseado numa novela 
de Gabriel García Márquez. Numa 
composição arrepiante Maria do 
Céu Guerra veste a pele da avó 
desalmada de Cândida Erêndira, 
mais um retrato extraordinário 
a juntar a uma imensa galeria 
de personagens como Maria 
Parda, Calamity Jane, Maria a 
Louca ou mais recentemente a 
Rosa do filme de António-Pedro 
Vasconcelos Os gatos não têm 
vertigens.

A minha admiração pela 
Céu e pelo teatro d’A Barraca já 
vem de muito longe: espetá-
culos inesquecíveis como Zé 
do Telhado ou Fernão Mentes?, 
escritos e/ou dirigidos por 
Helder Costa. Entretanto, nos 
anos 80 frequentei um curso 
de actores n’A Barraca. Terá 

sido o inicio de uma grande 
cumplicidade.

Algum tempo depois a Céu 
estava connosco na Ilha do Faial a 
viver, num desempenho sublime,  
a solidão de Catarina Dulmo na 
nossa adaptação de Mau Tempo no 
Canal, de Vitorino Nemésio. Foi 
o inicio de uma grande amiza-
de. Em 2008 tive a honra de ser 
convidado para fazer o Creonte 
na sua encenação de Antígona, de 
Sófocles.

A Céu continuou a visitar-nos 
nos Açores e nós continuamos 
a ter o privilégio de filmar o seu 
olhar imensamente cinemato-
gráfico na luz crepuscular do 
Atlântico, em trabalhos como 
Anthero – O Palácio da Ventura, O 
Livreiro de Santiago e mais recen-
temente em Escrito no Basalto. 

Mesmo sabendo que a minha 
admiração e a minha amizade 
por Maria do Céu Guerra não ca-
bem nestas palavras alinhavadas 
um tanto à pressa, deixo aqui este 
meu testemunho. Obrigado Céu 

Na luz do Atlântico

Zeca Medeiros

Maria do Céu Guerra Em frente ao cartaz do mais recente  
espetáculo d’A Barraca

Menino de Sua Avó, de Armando Nascimento Rosa
Encenação de Maria do Céu Guerra e Adérito Lopes
A Barraca, 2013

"É uma fantasia teatral sobre a vida e a relação do Fernando 
Pessoa com a sua avó Dionísia Seabra Pessoa, um texto 
escrito para mim e para o Adérito Lopes. Foi um trabalho 
muito importante para mim. Não só porque gosto e 
conheço bem Pessoa, mas porque parecia que estava em 
casa, que aquilo era comigo. Estou mais velha, sou avó, a 
nossa sensibilidade vai mudando… Fazer aquela senhora de 
idade, um bocado maluca, foi muito interessante."

A Liberdade em Bremen, de Rainer Werner Fassbinder
Encenação de Hélder Costa
A Barraca, 1990

"Era uma peça que se desenvolvia em várias cenas curtas 
e, em cada uma delas, entrevia-se a razão que levava uma 
mulher a matar o seu interlocutor. O Fassbinder partiu de 
uma história verídica de uma serial killer para explorar a ideia 
de que esta mulher matava toda a gente que se interpunha 
entre ela e a sua liberdade. É uma peça completamente 
opaca. Permitiu-me trabalhar sobre a opacidade, o que é 
extremamente interessante para um ator, que procura ser 
transparente. 
O cenário era todo em acrílico transparente. Tudo era 
transparente menos ela e aquelas relações. Lembro-me 
com tanta saudade dessa peça por ela não se explicar! Por 
passarmos toda a vida a trabalhar a transparência e de repente 
a qualidade ser posta do outro lado. Como dizia o Julian Beck: 
“Fica uma mancha preta que um dia se tornará branca”."
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mo por parte de instituições, pessoas, 
colegas. Numa primeira fase, essas di-
ficuldades coincidiram com o governo 
de Cavaco Silva (nessa altura em que 
andámos a apanhar bonés). Mas depois 
foi uma atitude generalizada. Nenhuma 
porta se abriu com uma frase, um bater 
de pé. Foi sempre difícil, penoso, e 
fomos sempre obrigados a trabalhar 
em condições muito más durante 
muito tempo. Agora são as dificuldades 
dos apoios.

Que abrangem a maior parte das 
companhias?
Não. A Barraca é das companhias 
históricas que menos apoios teve desde 
sempre, e agora mais. Não consigo 
concordar com uma política que deci-
de corrigir os erros do governo anterior 
com um apoio percentual sobre os 
montantes concedidos pela política 
anterior. Isso é fazer a política anterior. 
Espero que as novas medidas corrijam 
e desfaçam verdadeiramente as polí-
ticas anteriores. Do ponto de vista d’A 
Barraca, é preciso repôr as condições 
que tínhamos antes de começarem as 
perseguições políticas e as crises. A 
Barraca sofre quebras de orçamento 
desde bastante antes da chamada crise.

Isso tem-se refletido no vosso 
trabalho? 
Quando olho para trás, penso que me 
fechei dentro de um teatro que queria 
fazer e acabei a fazer o teatro que me 
deixaram fazer - não como queria fa-
zer. Fiz coisas com menos brilho, me-
nos divulgação, menos contratação… 
Por causa destes últimos 30 anos, fica a 
sensação de uma vida dedicada a uma 
atividade que não chega a cumprir-se.

Como vai a ‘saúde’ do público d’A 
Barraca?
Atualmente, é absolutamente pro-
porcional à divulgação que se faz. 
Quando temos meios para pôr anún-
cios nos jornais e na televisão, há 
um boom na altura da estreia. É um 
brilho a que o público quer perten-
cer. Hoje, são poucas as pessoas que 
querem ver determinada peça porque 
lhes interessa. O público é atraído por 
razões que têm muito mais a ver com 
o social - é a lógica do evento, na qual 
o Estado e os privados têm inves-
tido. E nisso o público do teatro sai 
empobrecido porque não se constitui 
como evento. O público regular é 
cada vez menor e o dos eventos cada 
vez maior.

APRENDER TEATRO 
Acha que o teatro é subvalorizado hoje 
em dia? 
Era muito importante o teatro ter um 
lugar na escola. A aprendizagem e a 
prática do teatro têm em si qualidades 
indispensáveis ao desenvolvimento 
humano. Enquanto a escola não assu-
mir o teatro como uma disciplina tão 
importante como a educação visual, a 
educação física ou a educação musical, 
dificilmente chegaremos a um homem 
mais capaz, mais perfeito. 

Porquê?
Nenhuma outra disciplina consegue 
desenvolver e atribuir ao ser humano 
qualidades como a capacidade de 
se exprimir em público; perder a 

timidez ou aprender a canalizá-la 
para outros caminhos que não os da 
comunicação; aprender a errar, sem 
medo. E nenhuma outra disciplina 
ensina as Humanidades da mesma 
maneira que o teatro: deixando-as 
passar por nós, e não apenas como 
uma coisa teórica, que está do lado de 
fora de cada um. O teatro é também a 
iniciação ao outro. Temos que apren-
der a viver com os outros, a descobrir 
os outros. É uma grande escola para 
entender o maravilhoso dos outros. 
Não só pormo-nos no ‘lugar de’ mas 
‘olharmos para’. 

Atualmente é professora no Instituto 
para o Desenvolvimento Social, em 
Carnide. Fala por experiência própria? 
Sim. Lembro-me sempre de um 
período em que dei aulas de teatro 
numa escola do Barreiro, na década de 
1980, durante a intervenção do FMI. 
No fim do ano, os miúdos disseram-
-me: estamos nesta escola com estes 
colegas desde o 1.º ano e não nos 
conhecíamos, foi nestas aulas de teatro 
que nos tornámos próximos, amigos. 
Devia haver teatro desde o 1.º ano até 
ao 12.º. Tenho a certeza de que haveria 
cidadãos melhores porque tinham tido 
possibilidade de - sem pressa nem 
pressão - conhecerem-se melhor a si 
próprios e aprenderem o outro.

Talvez houvesse também mais gente a 
ir ao teatro...
Não é isso. Não digo isto para criar 
mais público de teatro, nem para 
pôr os atores a ensinar nas escolas. É 
para formarmos pessoas melhores. 
Gostaria que fosse um assunto para ser 
pensado em conjunto, por professores, 
pedagogos, profissionais do teatro, etc. 
Que se levasse a sério uma arte que tem 

30 séculos e que sempre influenciou a 
Humanidade. Não se pode prescindir 
do teatro.

O que é, para si, o teatro?
Peso e leveza. Peso porque é drama, 
densidade, um mergulho muito fundo. 
E é a leveza de estar em cena e conse-
guir chegar (quase) àquilo que sonhá-
mos fazer. São momentos de beleza 
extraordinários. Para mim, o teatro é 
leveza no sentido literal - um voo.

O que tem aprendido com esse ‘voo’ 
que dura há mais de cinco décadas? 
O teatro deu-me tudo. Outra profissão 
dar-me-ia com certeza um melhor 
ordenado mas não o conhecimento que 
o teatro me dá. Cada peça é um grande 
mergulho e uma enorme aventura. 
Não é o lugar-comum de viver muitas 
vidas. É poder estar dois meses (na 
pior das hipóteses) a analisar e a 
viver um processo, escrito por um 
grande autor, de uma ou de várias 
personagens a viverem uma vida num 
contexto completamente diferente do 
nosso - é de uma riqueza incalculável. 
Não é como ler um livro. É analisar 
cada frase e deixá-la passar pelo 
nosso corpo, pela nossa experiência. 
No início somos só nós, mas passado 
um tempo houve um processo que fez 
com que fosse possível vermos as coi-
sas pelos olhos daquela outra pessoa. 
Vamos mudando de olhar dentro do 
próprio processo. E essa possibilidade 
de estar sempre a mudar a quali-
dade, a direção, a sensibilidade do 
nosso olhar tem sido de uma grande 
riqueza. Às vezes, penso: uma vida 
inteira e fiz só isto... Mas isto - o 
teatro - acaba por ser a coisa mais 
rica, fantástica e múltipla que poderia 
ter feito.J

 A primeira vez que vi e ouvi 
falar da Maria do Céu Guerra 
foi no rescaldo das lutas 
académicas de 1962. Escrevi 
sobre ela numa crítica para a 
Vértice e elogiei o brilho da sua 
representação num espetáculo 
do grupo da Faculdade de 
Letras, seguramente uma 
grande atriz do futuro. Parti 
para o exílio, por motivos 
políticos, e quando voltei – com 
o 25 de Abril – Luís de Lima, 
que me conhecia do CITAC, 
convidou-me para participar 
como autor e assistente de 
encenação na montagem de 
Liberdade, Liberdade. Os atores 
que me acompanharam eram 
João Perry e Maria do Céu 
Guerra. Finalmente conhecia 
a miúda da poesia e depois 
atriz que eu ia seguindo no seu 
percurso. 

Em 1976, convidou-me 
para encenar uma peça n’A 
Barraca: Histórias de fidalgo-
tes e alcoviteiras, baseado em 

textos de Gil Vicente e Ruzante. 
Correu bem. Voltei a diri-
gir e começámos a fazer este 
grupo A Barraca que já tem 
mais de 40 anos de existência 
e de sistemática orientação 
cultural e progressiva, criativa 
e imaginativa. O trabalho e a 
qualidade da Céu estão mais 
que reconhecidos nacional 
e internacionalmente. Não 
é qualquer um que ganha o 
prémio UNESCO com O Pranto 
de Maria Parda. Mas, como 
verdadeira pessoa do teatro, 
começou também a oferecer a 
sua qualidade a dramaturgias, 
encenação, direção de uma 
escola de teatro, e participação 
solidária e fraterna às lutas de 
vários povos pela liberdade 
e independência. Da defini-
ção do nosso teatro "Ser culto 
sem ser elitista e ser popular 
sem ser populista", chega-se 
facilmente à definição "para a 
sociedade ser culta, é neces-
sário que a cultura se interesse 
pela sociedade!"

Grande beijo, Maria do Céu. 
E a luta continua.

O brilho do teatro

Hélder Mateus da Costa

Rita Lello Filha de Maria do Céu Guerra na primeira peça em que a mãe a dirigiu 
(Antígona, n'A Barraca, 2008) 

Maria do Céu Guerra e Mário Viegas "Todos os espetáculos que fiz com o Mário 
foram de uma enorme leveza"

Em família Maria do Céu Guerra com os filhos Rita Lello (mãe do seu neto Vasco) e 
Mário Guerra
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Helena Simões
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CINEMA
Manuel Halpern

Shay, na idade de todas as 
descobertas, com toda aquela ânsia 
de revolta adolescente, almeja a 
grande libertação que corresponde 
a uma Londres idealizada. Numa 
viagem de comboio a Londres, para 
fazer um recado ao pai, conhece 
Vivian, que lhe apresenta os Clash. 
Os Clash começam por representar 
assim, simbolicamente, uma liber-
tação através da música. Mas que 
tem consequências secretas. Shay é 
a prova da eficácia da doutrinação 
ideológica de Strummer

London Town
Um conto de fadas punk

 Inglaterra, final dos anos de 70. 
O país conservador está à beira 
da ebulição. A sociedade torna-se 
cada vez mais dividida. Fecham 
minas, fábricas, empresas. 
Margaret Thatcher propõe uma 
revolução neoliberal. A classe 
trabalhadora sente-se lesada e 
protesta. Os protestos também 
se fazem com música. Os mais 
jovens aderem aos sons mais 
pesados do movimento punk. 
Os Sex Pistols gritam anarquia, 
mas não parecem saber ao certo 
de que estão a falar, é apenas 
um desabafo inconsistente. Os 
Clash, pelo contrário, aliam 
um punk mais sofisticado, com 
influência do reggae, a letras 
fortemente políticas, com um 
cunho ideológico de esquerda. 

Joe Strummer torna-se uma 
espécie de pastor punk, com uma 
mensagem urgente de denúncia 
e de incitação à revolta. Nas ruas 
travam-se conflitos, entre punks, 
skinheads e a polícia. Strummer 
mantém-se firme na sua causa, 
inspirada em Che Guevara e na 
guerrilha da América Latina.

Este é o ambiente que se vive 
em London Town, de Derrick Borte, 
um filme em que o ambiente vale 
mais do que tudo o resto. Mas, 
curiosamente, em vez de se centrar 
na lendária figura do músico-guer-
rilheiro, escolhe uma pequena his-
tória local, que serve para fazer de 
Strummer, mais do que um ídolo, 
um super-herói. 

London Town conta a história de 
Shay, um rapaz de 15 anos, de um 

subúrbio de Londres apresentado 
como uma espécie de parvónia, 
onde nada se passa, onde não 
chegam notícias. Shay vive com a 
irmã mais nova e com o pai, dono 
de uma loja de pianos, que tem de 
fazer um part-time como taxista 
para pagar as contas e sustentar a 
família. A mãe, uma cantora rock, 
abandonou a família e estabeleceu-
-se numa comunidade hippie, em 
Londres, onde se dedica ardua-
mente ao trinómio sexo, drogas & 
rock'n'roll. 

A vida de Shay complica-se 
após um grave acidente do pai. E, 
perante a ameaça de ser enviado 
para a casa da sua avó, na Escó-
cia, a sua responsabilidade adulta 
ganha proporções absurdas. Entra 
numa feroz luta pela sobrevi-
vência, entre o pai e a mãe, com 
muto punk-rock pelo meio. Chega 
mesmo a conhecer Joe Strummer. 
E é Strummer, o falado super-he-
rói, que de alguma forma acaba por 
lhe salvar a vida. É assim um filme 
idolátrico, que eleva ao estatuto de 
semideus uma das maiores figuras 
da música britânica das décadas de 
70 e de 80. E um eficaz libertador 
de raiva e adrenalina. De tal forma 
que London Town até se converte 
num feel good movie.

É um daqueles filmes cheios de 
fragilidades - os atores não são ex-
cecionais, o argumento tem arestas 
demasiado redondas, com soluções 
algo banais. Mas nada disso impor-
ta. Porque, em compensação, traz 
uma grande dose de adrenalina, 
rara de conseguir no cinema, que 
faz com que se saia do cinema a 
querer fazer uma revolução, nem 
que seja musical. Um filme para ser 
visto bem alto.J

› LONDON TOWN
de Derrick Borte, com Jonathan Rhys Meyers, 
Natascha McElhone, Tom Hughes, 92 min

London Town Joe Strummer é o herói de uma fábula política

 Carlos Avilez continua a sua ação 
de encenador e pedagogo da práti-
ca de teatro na Escola Profissional 
de Teatro de Cascais, e, desta vez, 
para o exercício de fim de curso, 
que para além dos finalistas integra 
igualmente os alunos dos 1º e do 2º 
anos e, claro, atores profissionais, 
elegeu o monumental romance 
Os Irmãos Karamazov (1880), de 
Fiódor Dostoievski (1821-1881). 
Tarefa quase impossível dado a 
enormidade desta obra-prima, não 
só pelas 770 páginas – na versão 
portuguesa da editora Relógio d’Á-
gua –, mas pelo imenso conteúdo 
metafísico, teológico, existencial 
e da complexa natureza humana 
com suas contradições. 

Se é de facto uma escolha de 
dificuldade máxima, é igualmen-
te de enorme importância dar a 
conhecer, aos jovens profissionais 
de teatro e ao público também de 
jovens que o espetáculo natural-
mente convoca, um autor conside-
rado – com Tolstoi – o gigante da 
literatura que por excelência defi-
niu os limites da forma do romance 
contemporâneo e trouxe para a voz 
humana, através das personagens 

que criou, as grandes questões fi-
losóficas sobre a visão de mundo, o 
papel do homem, do livre arbítrio, 
da escolha entre o bem e o mal. 
Georges Steiner, que justamente 
refletiu sobre os antagonismos 
entre os dois romancistas, conside-
ra as suas obras pertencentes ao 
terceiro e último grande momento 
da literatura mundial, depois do 
momento das tragédias gregas e do 
momento shakespeariano.

Concretizar um espetáculo de 
teatro a partir de um romance, 
sobretudo deste, a empreender 
uma constante busca do real, exige 
uma dramaturgia muito cuidada na 
escolha (e rejeição) dos episódios a 
incluir; creio, que Graça P. Corrêa, 
dramaturgista, ganhou a apos-
ta, apoiando-se na adaptação de 
Jacques Copeau e Jean Creoué, a 
exibir uma estrutura que mantém 
o espectador sempre informado 
sobre uma trama densíssima, sem 
precisar de se socorrer de um 
narrador.

Dostoievski sempre constituiu 
um desafio para os encenadores 
que o têm adaptado diversas vezes 
ao teatro. Porém, creio que em 

Portugal esta é a primeira vez que 
os Irmãos Karamazov sobem ao 
palco: o militar e colérico Dmítri, o 
visionário e cético Ivan, o místico e 
asceta Alexei, o celerado e epilético 
Smerdiakov, juntamente com 
seu libertino pai, Fiódor, e ainda 
as duas belas mulheres, a orgu-
lhosa Katerina e a manipuladora 
Gruchenka, surgem bem definidas 
nesta produção do TEC. Também 
em resultado de uma justa escolha 
de atores e de seus tipos físicos 
para em tão pouco tempo, cerca 
de duas horas, poderem transmitir 
a essência das suas personagens e 
as relações que estabelecem umas 
com as outras. E se é certo que 
Dmitri, Ivan, Smerdiakov, Gru-
chenka e até Katerina ficam bem 
definidas, Alexei (e a sua relação 
com Lise) e o próprio Fiódor têm 
menos tempo para se revelarem. 

Quanto à cenografia de Fernan-
do Alvarez não fechou o espaço, 
pelo contrário, abriu-o para 
mostrar a alma das personagens 
e dar lugar às cenas coletivas tão 
importantes, como é o caso da reu-
nião de camponeses no mosteiro 
do benévolo monge Zocima – 

Carlos Avilez e as suas equipas 
estão de parabéns por mais uma 
empresa conseguida.J

› OS IRMÃOS KARAMAZOV
de F. Dostoievski, versão dramatúrgica de 
Graça P. Correa, a partir da adaptação de 
Jacques Copeau e Jean Creoué, com tradução 
de Júlio Magalhães e do romance original com 
tradução de Maria Franco, encenação Carlos 
Avilez, cenografia e figurinos Fernando Alvarez, 
coreografia Natasha Tchitcherova, voz Ana 
Ester Neves, contexto histórico Ana Coelho, 
desenho de som surround Hugo Neves Reis, 
com Henrique Carvalho, José Condessa, Luís 
Rizo, Miguel Amorim, Renato Pino, Sérgio 
Silva, Teresa Côrte-Real e Ruy Carvalho. Com 
os finalistas e os alunos do 1º e 2º da Escola 
Profissional de Teatro de Cascais.

Teatro Municipal Mirita Casimiro, terça 
a sábado às 21h30 e domingo às 16h. Até 3 
de agosto.

Os Irmãos Karamasov, em Cascais

Rui de Carvalho em Os Irmãos Karamazov, pelo Teatro Experimental de Cascais e 
finalistas da Escola Profissional de Teatro, com encenação de Carlos Avilez

sólida interpretação de Luís Rizo 
–, ou à fulgurante cena da taberna 
onde Gruchenka declara seu amor 
a Dimitri e recusa o oficial polaco 
Mussialovich – Sérgio Silva seguro 
e aprumado. Os figurinos, a par 
dos elementos cenográficos, refe-
rem o contexto histórico da Rússia 
rural dos finais do século XIX, em 
tempos de crise.

É sempre um prazer rever Ruy 
Carvalho em palco, e neste caso a 
emprestar apoio e exemplo de peso 
aos jovens atores. A sua nobreza 
quiçá retirou perversidade a Fió-
dor, que motivou o parricídio, tan-
to pelos pensamentos como pelas 
ações dos seus filhos, à exceção de 
Aliosha, esse para quem “o paraíso 
está escondido dentro de cada um 
de nós”.
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Pedro Melo Alves

 Estreando-se em projetos de rock de fu-
são, deu início à carreira militando pelos 
círculos do jazz de improvisação. Passou 
para o curso de Composição na Escola 
Superior de Música de Lisboa, que ainda 
frequenta, e integra, como baterista, os 
grupos The Rite of Trio e Catacombe, para 
além de compor para espetáculos de teatro 
e dança. Em 2016, com 25 anos, sagrou-se 
vencedor da segunda edição do Prémio de 
Composição Bernardo Sassetti, com um 
conjunto de composições que 
são editadas este ano, pela 
Nischo, no seu primeiro disco 
em nome próprio: Pedro Melo 
Alves’ Omniae Ensemble.

Uma conquista que, se-
gundo o compositor, “apesar 
de já ter passado mais de 
meio ano desde a escrita e de 
ser anunciado o vencedor, 
ainda continua a soar hoje a 
qualquer coisa de surreal”. 
O baterista natural do Porto 
submeteu três temas ori-
ginais, “UBI”, “Phelia” e 
“Onírea” ao júri do concurso, 

constituído pelos também músicos de jazz 
Carlos Martins, Mário Laginha e Carlos 
Azevedo, através dos quais “impressio-
nou profundamente com os seus padrões 
rítmicos únicos e texturas sonoras”. Em 
Omniae Ensemble, Pedro Melo Alves 
apresenta-os no formato de septeto, bem 
como a duas composições de Sassetti 
orquestradas por si: “Reflexos, Movimento 
Circular” e “Da Noite”.

O resultado é uma gravação que 
procura, de acordo com o 
próprio, “criar contextos 
para a música improvisada 
que vêm de uma ótica mas 
próxima da música com-
posta, no sentido de trazer 
desafios mais letrados, mais 
completos, mais pensados 
de raiz, não querendo, com 
isso, abafar a espontanei-
dade e as possibilidades que 
a música improvisada, no 
seu cariz de momento, possa 
ter.” É a união dessas duas 
frentes que Pedro Melo Alves 
assume como seu desafio: “É 

muito fácil um dos lados abafar o outro, e 
ficar-se sujeito às limitações implícitas de 
cada um dos polos. Conjugar os dois num 
balanço que seja só potenciador é de uma 
fragilidade gigantesca”.

Ponto de equilíbrio cujo aperfeiçoa-
mento é assumidamente facilitado pela 
sua formação (“visto que eu até tenho um 

background, antes do curso de composi-
ção, mais ligado à música improvisada”), 
e através do qual presta reverência tanto 
ao “tempo do big band, de organização 
e pensamento mais próximos da músi-
ca afro-americana” quanto ao “proto-
-jazz de perspetiva mais contemporânea 
e europeia”. Viria a citar Count Basie 
e Duke Ellington de um lado, ou John 
Hollenbeck e Steve Lehman do outro, mas 
o principal agradecimento é reservado 
ao próprio Bernardo Sassetti, “fonte de 
inspiração inesgotável, que tem um lugar 
muito especial para mim enquanto pessoa 
e enquanto músico”, a quem dedica, por 
último, esta sua edição debutante.

Mas este ponto alto da carreira como 
líder de banda, frisa, “é só o início”, já que 
“este grupo e este projeto que surgi-
ram inicialmente por causa do concurso 
felizmente não se fecharam sobre este 
contexto”. O septeto que constitui Omniae 
Ensemble está, neste momento, entre 
concertos por todo o país, estando uma 
digressão europeia em planeamento. Fru-
to, garante Pedro Melo Alves, do trabalho 
de “um grupo de músicos muito ávido e 
recetivo a novas propostas e desafios, e 
que se recusa a parar por aqui”. Uma con-
vicção que é rematada com uma incerteza, 
ainda que temperada de esperança, para 
o futuro: “espero que não seja ingénuo 
pensar que este é só o primeiro passo, e 
que coisas bastante mais arrojadas e mais 
frescas se sigam nos próximos tempos”. J 
PEDRO HENRIQUE MIRANDA 

Pedro Melo Alves 
Escrita jazz para Sassetti

› Pedro Melo Alves
PEDRO MELO 
ALVES' OMNIAE 
ENSEMBLE
Nischo Records

resultados. Agora, porém, passados 
quase 30 anos, já não é o primor do 
estúdio, que tudo determina, mas a 
verdade de uma gravação ao vivo. 
No final da Paixão, “somos atingi-
dos pelo modo como a personagem 
de Jesus, muito mais humana do 
que na [anterior] ‘Paixão de São 
João’, é poderosa e subtilmente 
desenhada”, escreve o maestro.

“Como sempre, a música é o 
lugar para encontrar Bach, ele mes-
mo”, a sua natureza, o seu caráter, 
a sua humanidade. “O seu esforço 
reside em dar voz aos outros – aos 
protagonistas, à multidão (...) -, 
mas a sua voz também está sempre 
presente, no fervor, na empatia 
com os que sofrem, com Jesus, o 
homem inocente. É sempre possível 
encontrá-lo no seu sentido de 
justiça", mas, acima de tudo, “no 
modo como corta a turba histérica 
de vingança, durante a cena do 
julgamento de Jesus, com um coral 
expressivo, indignado, de profunda 
contrição”.

“Duvido que exista uma só 
‘opera seria’ do período, que se 
compare em intensidade e drama, 
em dilema moral, às duas paixões 
sobreviventes de Bach, que ele 
transmite de modo tão pungente”, 
escreve Gardiner. A característica 
diferenciadora de Bach, diz, era a 
sua capacidade de escrever música 
que alivia, que consola. As palavras 
podem escapar ao seu sentido, 
à realidade que encerram. Pode 
parecer pouco. Mas é tudo, a vida 
em si mesma, uma possibilidade de 
redenção.J  

MARIA AUGUSTA GONÇALVES

Com Gardiner tudo se materiali-
za. O coro surge inequívoco, sólido, 
seja na imensidão, que o composi-
tor impõe, seja na intimidade que 
exige, por vezes em sussurro, quase 
em silêncio. Os “obbligatos” da or-
questra estão de tal modo associa-
dos ao texto, que parecem emergir 
dele, e o mais ínfimo dos gestos faz 
diferença. Os recitativos parecem 
duos, entre a voz e os instrumentos. 
E cada verso, cada palavra sai refor-
çada no seu sentido, revela-se em 
som, em textura, em cor, reforça o 
significado, apela à compreensão.

E há a dor. Sempre a dor. A tris-
teza. A consciência da morte. E há 
essa ária, de apelo à misericórdia, 
tão magoada, tão exigente, “Er-
barme dich”, tão bem interpretada 
pela contralto Eleanor Minney (com 
a violinista Kati Debretzeni). E há 
ainda o tenor James Gilchrist, como 
Evangelista, e o baixo Stephan 
Loges, como Jesus. E extraordiná-
rios solistas vindos do próprio coro: 
as sopranos Hannah Morrison, Zoë 
Brookshaw e Charlotte Ashley, o 
contratenor Reginald Mobley, o te-
nor Hugo Hymas, os baixos Ashley 
Riches, Alex Ashworth e Jonathan 
Sells.

Esta é a segunda vez que Gar-
diner grava a “grande paixão” de 
Bach e, de novo, com os melhores 

Bach”, de Gardiner, constitui um 
precioso guia, que se detém em 
momentos chave do drama: o coro 
inicial, como um “enorme retábulo 
de Veronese ou Tintoreto”; o final 
da primeira parte, quando Jesus é 
arrastado para o julgamento, e o 
duplo coro assume as contradições 
da ação; o silêncio da morte; as 
mais subtis mudanças, muitas vezes 
impercetíveis à superfície, mas que 
se casam entre o texto e a música e 
acabam por estabelecer toda a dife-
rença. Em suma, o modo como Bach 
transporta cada ouvinte para dentro 
da ação. Nada acontece por acaso.

é capaz de elaborar todo o sofri-
mento que o corpo pode conter. “O 
manuscrito [original]  é um milagre 
de caligrafia”, que traduz uma 
“fenomenal elegância e fluência”, 
característica da escrita de Bach, 
nos seus 40 anos, escreve John Eliot 
Gardiner, regente, autor de Music 
in the Castle of Heaven – a portrait of 
Johann Sebastian Bach, no livro de 
mais de cem páginas que acompa-
nha esta “Paixão de São Mateus”.

A investigação atual admite que 
a obra tenha sido planeada por volta 
de 1725, em Leipzig, para o ciclo 
anual de cantatas. A estreia, porém, 
só se verificou na Sexta-feira Santa 
de 1727 (ou 1729), na Igreja de São 
Tomé, na cidade da Saxónia. Bach 
regressou recorrentemente à obra, 
que compôs sobre libreto de Pican-
der, com base no Evangelho de São 
Mateus. Mas não se conhece registo 
de alguma interpretação, após a 
morte de Bach, até 1829, quando 
Felix Mendelssohn a retomou. 
“Teve de ser um judeu a devolver ao 
mundo a maior das obras cristãs”, 
terá dito o criador de Elias e das 
Canções sem palavras, de acordo 
com as memórias do cantor e ator 
Eduard Devrient, que fez a parte do 
Evangelista, com Mendelssohn, no 
resgate de 11 de março de 1829.

O ensaio “A Grande Paixão de 

 Esta é uma leitura tão perfeita 
quanto se pode desejar da Paixão 
segundo São Mateus, de Johann 
Sebastian Bach. Perfeita, pelo fas-
cínio que em si mesmo transporta, 
pelo que revela, pela abordagem 
musical, tão perspicaz, tão certa, de 
cada instante da obra. E o objetivo 
jamais terá sido diferente. A direção 
é de John Eliot Gardiner. Gravada 
ao vivo na catedral de Pisa, em 
Itália, no outono do ano passado, 
“esta Paixão” culmina um circuito 
de mais de seis meses de concertos, 
com apresentações em mais de uma 
dezena de cidades, quase sempre 
em locais de culto, num apuro 
extremo da cumplicidade entre 
músicos e regente, com o Coro 
Monteverdi e a orquestra English 
Baroque Soloists, que fundou. O 
“cunho” do maestro pressente-se a 
cada instante: a energia, a clareza e, 
acima de tudo, a interiorização da 
obra, do seu texto e da sua profunda 
relação com a música. A noção de 
que aqui se relata a morte de uma 
pessoa, a morte de Jesus.

Esta é também a paixão que tem, 
no seu percurso, a interpretação 
em Bruxelas, em 23 de março de 
2016, em nome das vítimas dos 
ataques ao aeroporto e ao metro da 
capital belga. Esta é a grande paixão 
que obriga a pensar, deixa sentir, 

CLÁSSICA

Uma possibilidade de redenção

› Monteverdi Choir  
Trinity Boys Choir, English 
Baroque, Soloists 
John Eliot Gardiner
PAIXÃO DE SÃO MATEUS, 
JOHANN SEBASTIAN BACH
2CD Soli Deo Gloria
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A L M A D A

Galeria Municipal de Arte de Almada
Av. Nuno Álv. Pereira 74ª. Tel.: 212 724 724
2ª A 6ª, DAS 10H ÀS 12H30 E

DAS 14H ÀS 18H; SÁB., DAS 14H ÀS 18H

E Flavors
Exposição de fotografia de Bruno Saavedra.
até 18 de agosto

A N A D I A

Museu do Vinho Bairrada
Av. Engenheiro Tavares da Silva. 231 519 780
E Obra Gravada de 
Arpad Szenes e Vieira da Silva
até 17 de setembro

A N G R A D O H E R O Í S M O

Museu de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800
E Almanaque do Camponez
até 3 de setembro

B R A G A

Museu Nogueira da Silva
Av. Central 61. Tel.: 253 601 275
E Da Coleção em Braga - 
Que Sais-Je?: Livros 
e Edições de Artista
até 27 de agosto

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
M Maria Gadú: Guelã
4 de agosto – 22h
M Criolo
11 de agosto – 22h

B R A G A N Ç A

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

E Graça Morais: O Medo
até 15 de setembro
E Disruptive Order
Exposição e instalação de Dvora Morag.
até 15 de setembro

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

E Quando as Periferias São Centros: 
a Indústria de Tecelagem e das Sedas
até 15 de setembro

C A L D A S D A R A I N H A

Biblioteca Municipal 
R. Vitorino Fróis. Tel.: 262 841 728
2ª E SÁB., DAS 13H30 ÀS 19H; 3ª A 5ª, DAS 10H ÀS 18H

E Relíquias da Biblioteca 
Municipal das Caldas da 
Rainha - Coleção Caldense
até 30 de setembro

Centro Cultural e Congressos 
R. Dr. Leonel Sotto Mayor. Tel.: 262 094 081
E World Press Cartoon 2017
até 10 de agosto

C A S C A I S

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

E Paula Rego: Historias & Segredos
até 17 de setembro

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

E ESBAL 3.27
Exposição coletiva de artes plásticas 
dos alunos da Faculdade de Belas Artes.
até 27 de agosto
E Modos do Olhar
Exposição de pintura de Noronha da Costa.
até 10 de setembro
E Exposição de Fotografia 
de Marta Hipólito
até 1 de outubro

Cidadela de Cascais
4ª A DOM., DAS 11H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 18H

E Quadradinhos Portugueses: 
Olhares & Estilos
até 3 de setembro

C A S T E L O B R A N C O

Alcáçova do Castelo
M Festival 7 Sóis 7 Luas: 
AYWA (Marrocos, França)
5 de agosto – 21h45

C H A V E S

Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso
Av. 5 de Outubro, 10. Tel.: 276 340 501
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 19H

E Da Coleção em Chaves: 
Corpo, Abstração e 
Linguagem na Arte Portuguesa
Obras em depósito da Secretaria de 
Estado da Cultura na Coleção de Serralves.
até 15 de outubro

C O I M B R A

Colégio da Trindade
Lg. da Trindade
E Condemnados à Pena Última
até 30 de outubro

Convento São Francisco
Av. da Guarda Inglesa 3. Tel.: 239 857 190
M Dar a Ouvir. 
Paisagens Sonoras da Cidade
até 24 de setembro

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

E Mostra de Fotografia e Fernando Alegre
até 17 de setembro

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
R. das Parreiras. Tel.: 239 801 160
E O Azeviche. O Sagrado e o Profano
até 31 de dezembro

Vários Espaços da Cidade
E Homenagem a José Afonso
10, 11 e 12 de agosto

E L V A S

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

E Ana Rito: Pele e Pedra
até 31 de setembro

É V O R A

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
até 17 de setembro

Casa de Burgos
R. de Burgos, 5. Tel.: 266 769 450
2ª A 6ª, DAS 9H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 17H30

E Artes à Rua:
O Dualismo da Malagueira
Exposição de fotografia 
de José Manuel Rodrigues
até 30 de setembro

Fundação Eugénio de Almeida
Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 18H

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

Igreja do Salvador
Tel. (info.): 266 769 450
E Lugares Sagrados: 
as Cubas do Sul de Portugal
Exposição de fotografia de Luís Ferro. 
até 29 de setembro

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

3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Legado Francisco 
Barahona Fernandes
até 31 dezembro
E Llave del Romance Mudo de 
la Vida de San António de Padua
até 31 de dezembro

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
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Perspetivas 8º56´53.6”W | 37º00´03.3”N

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

E Metamorphosis: 
Cenários em Azul e Branco
até 3 de setembro

Fortaleza de Sagres acolhe exposição coletiva em que o Promontório constitui o epicentro artístico à escala global. Até 3 de setembro

B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  d e  É v o r a
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

G O N D O M A R

Lugar do Desenho. Fund. Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªa 6ª, das 14h30 às 18h30; 
sáb. e dom., das 14h30 às 17h30

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Teatro Municipal da Guarda
R. batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E Render-se à Evidência. Clear Statement
até 31 de agosto
E Por Isso Mesmo Ela Procurou 
Toda a Beleza na Madeira, no 
Barro, no Papel, na Tinta, na Lã
até 31 de agosto

G U I M A R Ã E S

Casa da Memoria
av. Conde de margaride 536. Tel.: 253 424 716
E Pergunta ao Tempo
até 1 de outubro
E Memento (Lembra-te)
até 15 de outubro

Centro Cultural Vila Flor
av. d. afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
E O Lugar onde o 
Património Mundial Brilha
até 12 de agosto

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

E 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

Paço dos Duques
R. Conde d. henrique. Tel.: 253 412 273
Todos os dias,das 10h às 18h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

Palacete Santiago
Pç. de santiago. Tel. (info.): 253 423 910
Todos os dias, das 10h às 17h30

E Viarco Express
até 22 de setembro

L A M E G O

Museu de Lamego
Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
2ª a dom., das 10h às 18h

E Museu de Lamego: Since 2017
até 31 de março 2018

L E I R I A

Museu da Imagem em Movimento
Lg. de s. Pedro. Tel.: 244 839 675
Todos os dias, das 9h30 às 17h30

E A História Que Se Quer Contar
instalação de Filmes em papel para lanterna 

de projeção de eunice Gonçalves duarte.
até 27 de agosto

L I S B O A

Arquivo Nacional Torre do Tombo
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª a 6ª, das 9h30 às 19h30; sáb., das 9h30 às 12h30

E Vergílio Correia (1888-1944): 
Um Olhar Fotográfico
até 28 de setembro
E Abolição da Pena de 
Morte e Cidadania Europeia
até 31 de julho 2018

Atelier-Museu Júlio Pomar
R. do Vale, 7. Tel.: 215 880 793
3ª a dom., das 10h às 18h

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
até 1 de setembro
E Árabes e Islão na Literatura e no
Pensamento Portugueses (1826-1935)
até 1 de setembro
E A Diáspora da Palavra: 
Obras de Autores Portugueses 
Impressas Fora de Portugal 
no Séc. XVI (1501-1520)
até 8 de setembro
E Periódicos Musicais Portugueses
até 8 de setembro
E Jazz em Portugal: 100 Anos 
de Xim Xim Xim Pó Pó Pó Pó
até 15 de setembro
E Alexandre Cabral (1917-1996):
Vida e Obra de um Resistente

até 21 de outubro
E Os Carmelitas no Mundo Português
até 18 de novembro

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
av. 5 de outubro, 6. Tel.. 21 354 0923
E Fórmulas Naturalistas 
da Arte Moderna
até 3 de setembro

Carpintarias de São Lázaro
R. de são Lázaro, 72. 
4ª a sáb., das 15h às 19h

E Shadows
exposição do artista chileno alfredo Jaar.
até 3 de setembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do império. Tel.: 213 612 400
3ª a dom., das 10h às 18h

E Raio X de uma Prática Fotográfica
exposição de fotografia de 
arquitetura de Fernando Guerra.
até 15 de outubro
M MasterFest II - Festa Russa
obras de s. Rachmaninov, 
s. Prokofiev e d. schostakovich.
4 de agosto – 21h
M MasterFest III - Festa Romântica
obras de J. brahms, G. bottesini e a. dvořák.
7 de agosto – 21h
M MasterFest IV - 
Festa de Encerramento
obras de L. van beethoven, 
G. bottesini, G. Cassadó, e. dohnányi.
10 de agosto – 21h

Cordoaria Nacional
av. da Índia. Tel.: 213 637 635
2ª a 6ª, das 10h às 18h; sáb. e dom., das 10h às 20h

E Da Coleção Em Lisboa - O Olhar do
Artista: Obras da Coleção de Serralves
até 6 de agosto
E Van Gogh Alive - The Experience
dom., a 5ª, das 10h às 20h; 6ª, das 10h às 20h

até final de agosto
E Terracotta Army, Guerreiros de Xian
até 30 de setembro

Culturgest
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

Fund. Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª a dom.. das 10h às 18h; enCeRRa 2ª e FeRiados

E Geraldo de Barros: Fotoformas e Sobras
até 17 de setembro
E Carlos No: Exílio
Reflexão plástica sobre os conceitos de casa,
habitação, abrigo, perda, deslocação e ausência.
Casa-aTeLieR VieiRa da siLVa

até 17 de setembro

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª a dom., das 10h às 18h

E Emily Wardill
até 28 de agosto
E Tudo se Desmorona. Impactos 
Culturais da Grande Guerra em Portugal
até 4 de setembro
E Matéria Abstrata
mostra de pintura e cerâmicas de helmut Federle.
até 18 de setembro
E Portugal em Flagrante - 
Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
E Louis Legrand (1863-1951)
Uma seleção de livros em exposição 
na galeria dedicada ao século XiX.
até 30 de setembro

E Escultura em Filme. 
The Very Impress of the Object
até 2 de outubro
M Jazz em Agosto 2017: Sudo Quartet
2 de agosto – 21h30
M Jazz em Agosto 2017: Starlite Motel
3 de agosto – 21h30
M Jazz em Agosto 2017: 
Pascal Niggenkemper
4 de agosto – 18h30
M Jazz em Agosto 2017: 
Larry Ochs: The Fictive Five
4 de agosto – 21h30
M Jazz em Agosto 2017: 
Pedro Sousa & Pedro Lopes
5 de agosto – 18h30
M Jazz em Agosto 2017: Human Feel
5 de agosto – 21h30
M Jazz em Agosto 2017: Dave Douglas
6 de agosto – 21h30

Fundação Portuguesa das Comunicações
R. do instituto industrial. Tel.: 213 935 000
2ª a 6ª, das 10h às 18h; sáb., 14h às 18h

E Now and Ever | Oliveiras
exposição de fotografia de Renée Gagnon.
até 30 de setembro

Galeria das Salgadeiras
R. da atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881
3ªa sáb., das 15h às 21h

E Internato
exposição de fotografias de antoine Pimentel.
até 14 de setembro

Jardim da Estrela
M OutJazz 2017: Kiloco + DJ Zenoção
06 de agosto - 17h
M OutJazz 2017: MO Francesco 
Quintetto + DJ SFNK
13 de agosto - 17h

MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
av. brasília, Central Tejo
Todos os dias, das 12h às 20h. enCeRRa 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
3ª a dom., das 10h às 19h

E Pedro Neves Marques. 
Aprender a Viver com o Inimigo
até 17 de setembro
E Ser e Estar. Vídeos da Coleção Berardo
até 15 de outubro

Museu de Arte Popular
av. brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª a dom., das 10h às 18; 
sáb. e dom., enCeRRado das 13h às 14h

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro
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Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Do Carnaval à Luta Livre. 
Máscaras e Devoções Mexicanas
até 1 de outubro

Museu de Lisboa – Torreão Poente
Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 20H

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

Museu do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H; 6ª, DAS 10H ÀS 12H

E Tanto Mundo
Exposição de fotografia de João Martins Pereira.
até 10 de setembro
E Desta Canção Que Apeteço:
Obra Discográfica de 
José Afonso 1953//1985.
até 24 de setembro
E Laços – Mais do que Viajar
Exposição retrospetiva do 
repórter fotográfico Nuno Lobito.
até 22 de outubro
E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018
A Arquitetos do Imaginário III
Ciclo de cinema de animação 
japonesa do Studio Ghibli.
DOM., ÀS 18H

6 a 27 de agosto
M Taiwan Chorus
12 de agosto – 17h

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª, DAS 14H ÀS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Arqueologia em Portugal: 
Recuperar o Passado – 2016 
até 6 de agosto
E Um Museu, Muitas
Coleções! Testemunhos da 
Escravatura. Memória Africana
até 30 de setembro
E Lusitânia dos Flávios. 
A Propósito de Estácio e das Silvas
até 1 de outubro
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa
até 31 de dezembro
E Loulé: Territórios, 
Memórias, Identidades
até 30 de dezembro 2018
P Peça por Peça
Oficina de teatro para crianças dos 6 aos 14 anos. 
7 a 11 de agosto

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E La Lechuga: Custódia da 
Igreja de Santo Inácio de Bogotá
até 3 de setembro
E Madonna: Tesouros dos 
Museus do Vaticano
até 10 de setembro
E O Jardim das Tentações
Exposição de esculturas de Bela Silva.
até 1 de outubro
E Desenhar para Gravar: Séculos XVI-XIX
até 15 de outubro
E Obra Convidada: Retrato de 
Monsieur e Madame Thomas Germain
Obra de Nicolas de Largillierre, pertencente 

ao Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa.
até 24 de setembro

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Love Vs Power? Infrações: 
Luisa Coder + José Russel
até 20 de agosto
E Susana Anágua: Desterro
até 27 de agosto
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 29 de outubro
E A Sedução da Modernidade 1850-1910
até 15 de abril 2018
M Noites de Verão 2017: Ricardo Rocha
4 de agosto – 19h30
M Noites de Verão 2017: Gigi Masin
11 de agosto – 19h30

Museu Nacional do Azulejo
R. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

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

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança
até setembro
E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
até 30 de setembro
E Entre-Ato Modernista: o Teatro 
e a Dança na Obra de António Soares
até 31 de dezembro

Museu Nacional dos Coches
Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H. ENCERRA À 2ª FEIRA

M Essex Youth Orchestras
4 de agosto – 17h

Padrão dos Descobrimentos
Av. Brasília. Tel.: 213 031 950
E Racismo e Cidadania
até 3 de setembro

A A Construção 
de um Símbolo
Documentário de 
Edgar Medina (2015).
2ª A 5ª, ÀS 15H30; SÁB. E

DOM., ÀS 11H30 E 15H30
até 12 de março 2018

Palácio de São Bento
R. de São Bento. 
Tel. (Iinfo.): 213 919 625
E Morte à Morte! 
150 Anos da Abolição
da Pena de Morte em
Portugal (1867-2017)
até 29 de dezembro

Palácio 
Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. 
Tel.: 213 620264
TODOS OS DIAS (EXCETO

À 4ª FEIRA), DAS 10H ÀS 18H

E Fikl. Encenações
Portuguesas
até 30 de agosto

Panteão Nacional
Campo de Santa Clara. Tel.: 218 854 820
E Manuel de Arriaga e a 
Construção da imagem da República
até 12 de novembro

Ruínas do Carmo - 
Museu Arqueológico do Carmo
Lg. do Carmo.
E Novos Olhares sobre o Côa -
Exposição de Gravura Contemporânea
até 30 de agosto

Sociedade Nacional de Belas-Artes
R. Barata Salgueiro, 36. Tel.: 213 138 510
2ª A 6ª, DAS 12H ÀS 19H

E Finalistas de Pintura 
Belas-Artes ULisboa 15’16
até 25 de agosto

Teatro Villaret
Av. Fontes Pereira de Melo, 30ª. Tel.: 213 538 586
T Mais Respeito Que Sou Tua Mãe!
De Hernán Casciari. 
Interpretação de Joaquim Monchique.
5ª A SÁB., ÀS 21H30; DOM., ÀS 18H

até 20 de agosto

L U z M O U R ã O

Museu da Luz
Lg. da Igreja de N. Sra. da Luz. Tel.:  266 569 257
E À Luz de Uma Nova 
História: Arqueologia nos 
Novos Caminhos da Água
até 3 de dezembro

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
M Aguarelas no Palácio 
Nacional de Mafra, Paulo Ossião
até 10 de setembro
T Memorial do Convento
De José Saramago. Produção Éter.
5 de agosto: representação teatral seguida de 
uma “Sopa da Pedra” no Refeitório Conventual.
5 e 19 de agosto – 18h

M Recital de 6 Órgãos
6 de agosto – 16h

M O N T A R G I L

Anfiteatro de Montargil
M Festival 7 Sóis 7 Luas:
Jeunesse II Du 7sóis Orkestra
4 de agosto – 22h
M Brava 7luas Band (Cabo Verde)
12 de agosto – 22h

N A z A R é

Museu Dr. Joaquim 
Manso - Museu da Nazaré
R. D. Fuas Roupinho – Sítio. Tel.: 262 562 801
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 12H30 E DAS 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

O E I R A S

Fábrica da Pólvora de Barcarena
Estrada das Fontaínhas. Tel.: 214387460
M AYWA (Marrocos, França)
4 de agosto – 22h
M Brava 7luas Band (Cabo Verde)
11 de agosto – 22h

P E N I C H E

Fórum da Parreirinha
R. dos Hermínios 1.
M Essex Youth Orchestras
2 de agosto – 22h

P E S O D A R é G U A

Museu do Douro
R. Marquês de Pombal. Tel.: 254 310 190
TODOS OS DIAS, DAS 10H ÀS 18H

E Plataforma de Fotografia 
Ci.CLO: Unidade e Divisão
até 29 de agosto

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
A a u d i o v i s u a l  »  C c o l ó q u i o s  /  c o n f e r ê n c i a s  »  D d a n ç a  » E e x p o s i ç õ e s »  M m ú s i c a »  M D m u l t i d i s c i p l i n a r e s »  N C n o v o  c i r c o  »  P p e d a g o g i a »  T t e a t r o

C P F ,  n o  P o r t o ,  a p r e s e n t a  H u m a n o ,  D e m a s i a d o  H u m a n o .
S e l e c ç ã o  d a  C o l e ç ã o  N a c i o n a l  d e  F o t o g r a f i a

Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, DAS 14H ÀS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Peças em Peças: 
do Figurar e do Trajar
até 30 de setembro
E 2 em 1 Jovens e Criadores
até 1 de outubro
E Testemunhos da Escravatura:
Memória Africana no
Museu Nacional do Traje
até 30 de dezembro
E Revisitando 1977: 
O Ano de Abertura do 
Museu Nacional do Traje
até 31 de dezembro
P Férias de Verão
Ateliers de férias de verão com 
passeios e atividades pela manhã 
e jogos, brincadeiras e artes plásticas 
pela tarde. Destinado a crianças 
dos 3 aos 9 anos. Inscrições prévias.
28 de agosto a 1 de setembro, 
4 a 8 de setembro
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

G O N D O M A R

Lugar do Desenho. Fund. Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªa 6ª, das 14h30 às 18h30; 
sáb. e dom., das 14h30 às 17h30

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

G U A R D A

Teatro Municipal da Guarda
R. batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E Render-se à Evidência. Clear Statement
até 31 de agosto
E Por Isso Mesmo Ela Procurou 
Toda a Beleza na Madeira, no 
Barro, no Papel, na Tinta, na Lã
até 31 de agosto

G U I M A R Ã E S

Casa da Memoria
av. Conde de margaride 536. Tel.: 253 424 716
E Pergunta ao Tempo
até 1 de outubro
E Memento (Lembra-te)
até 15 de outubro

Centro Cultural Vila Flor
av. d. afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
E O Lugar onde o 
Património Mundial Brilha
até 12 de agosto

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

E 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

Paço dos Duques
R. Conde d. henrique. Tel.: 253 412 273
Todos os dias,das 10h às 18h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

Palacete Santiago
Pç. de santiago. Tel. (info.): 253 423 910
Todos os dias, das 10h às 17h30

E Viarco Express
até 22 de setembro

L A M E G O

Museu de Lamego
Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
2ª a dom., das 10h às 18h

E Museu de Lamego: Since 2017
até 31 de março 2018

L E I R I A

Museu da Imagem em Movimento
Lg. de s. Pedro. Tel.: 244 839 675
Todos os dias, das 9h30 às 17h30

E A História Que Se Quer Contar
instalação de Filmes em papel para lanterna 

de projeção de eunice Gonçalves duarte.
até 27 de agosto

L I S B O A

Arquivo Nacional Torre do Tombo
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª a 6ª, das 9h30 às 19h30; sáb., das 9h30 às 12h30

E Vergílio Correia (1888-1944): 
Um Olhar Fotográfico
até 28 de setembro
E Abolição da Pena de 
Morte e Cidadania Europeia
até 31 de julho 2018

Atelier-Museu Júlio Pomar
R. do Vale, 7. Tel.: 215 880 793
3ª a dom., das 10h às 18h

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
até 1 de setembro
E Árabes e Islão na Literatura e no
Pensamento Portugueses (1826-1935)
até 1 de setembro
E A Diáspora da Palavra: 
Obras de Autores Portugueses 
Impressas Fora de Portugal 
no Séc. XVI (1501-1520)
até 8 de setembro
E Periódicos Musicais Portugueses
até 8 de setembro
E Jazz em Portugal: 100 Anos 
de Xim Xim Xim Pó Pó Pó Pó
até 15 de setembro
E Alexandre Cabral (1917-1996):
Vida e Obra de um Resistente

até 21 de outubro
E Os Carmelitas no Mundo Português
até 18 de novembro

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
av. 5 de outubro, 6. Tel.. 21 354 0923
E Fórmulas Naturalistas 
da Arte Moderna
até 3 de setembro

Carpintarias de São Lázaro
R. de são Lázaro, 72. 
4ª a sáb., das 15h às 19h

E Shadows
exposição do artista chileno alfredo Jaar.
até 3 de setembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do império. Tel.: 213 612 400
3ª a dom., das 10h às 18h

E Raio X de uma Prática Fotográfica
exposição de fotografia de 
arquitetura de Fernando Guerra.
até 15 de outubro
M MasterFest II - Festa Russa
obras de s. Rachmaninov, 
s. Prokofiev e d. schostakovich.
4 de agosto – 21h
M MasterFest III - Festa Romântica
obras de J. brahms, G. bottesini e a. dvořák.
7 de agosto – 21h
M MasterFest IV - 
Festa de Encerramento
obras de L. van beethoven, 
G. bottesini, G. Cassadó, e. dohnányi.
10 de agosto – 21h

Cordoaria Nacional
av. da Índia. Tel.: 213 637 635
2ª a 6ª, das 10h às 18h; sáb. e dom., das 10h às 20h

E Da Coleção Em Lisboa - O Olhar do
Artista: Obras da Coleção de Serralves
até 6 de agosto
E Van Gogh Alive - The Experience
dom., a 5ª, das 10h às 20h; 6ª, das 10h às 20h

até final de agosto
E Terracotta Army, Guerreiros de Xian
até 30 de setembro

Culturgest
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

Fund. Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª a dom.. das 10h às 18h; enCeRRa 2ª e FeRiados

E Geraldo de Barros: Fotoformas e Sobras
até 17 de setembro
E Carlos No: Exílio
Reflexão plástica sobre os conceitos de casa,
habitação, abrigo, perda, deslocação e ausência.
Casa-aTeLieR VieiRa da siLVa

até 17 de setembro

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª a dom., das 10h às 18h

E Emily Wardill
até 28 de agosto
E Tudo se Desmorona. Impactos 
Culturais da Grande Guerra em Portugal
até 4 de setembro
E Matéria Abstrata
mostra de pintura e cerâmicas de helmut Federle.
até 18 de setembro
E Portugal em Flagrante - 
Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
E Louis Legrand (1863-1951)
Uma seleção de livros em exposição 
na galeria dedicada ao século XiX.
até 30 de setembro

E Escultura em Filme. 
The Very Impress of the Object
até 2 de outubro
M Jazz em Agosto 2017: Sudo Quartet
2 de agosto – 21h30
M Jazz em Agosto 2017: Starlite Motel
3 de agosto – 21h30
M Jazz em Agosto 2017: 
Pascal Niggenkemper
4 de agosto – 18h30
M Jazz em Agosto 2017: 
Larry Ochs: The Fictive Five
4 de agosto – 21h30
M Jazz em Agosto 2017: 
Pedro Sousa & Pedro Lopes
5 de agosto – 18h30
M Jazz em Agosto 2017: Human Feel
5 de agosto – 21h30
M Jazz em Agosto 2017: Dave Douglas
6 de agosto – 21h30

Fundação Portuguesa das Comunicações
R. do instituto industrial. Tel.: 213 935 000
2ª a 6ª, das 10h às 18h; sáb., 14h às 18h

E Now and Ever | Oliveiras
exposição de fotografia de Renée Gagnon.
até 30 de setembro

Galeria das Salgadeiras
R. da atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881
3ªa sáb., das 15h às 21h

E Internato
exposição de fotografias de antoine Pimentel.
até 14 de setembro

Jardim da Estrela
M OutJazz 2017: Kiloco + DJ Zenoção
06 de agosto - 17h
M OutJazz 2017: MO Francesco 
Quintetto + DJ SFNK
13 de agosto - 17h

MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
av. brasília, Central Tejo
Todos os dias, das 12h às 20h. enCeRRa 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
3ª a dom., das 10h às 19h

E Pedro Neves Marques. 
Aprender a Viver com o Inimigo
até 17 de setembro
E Ser e Estar. Vídeos da Coleção Berardo
até 15 de outubro

Museu de Arte Popular
av. brasilia. Tel.: 213 011 282
4ª a dom., das 10h às 18; 
sáb. e dom., enCeRRado das 13h às 14h

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro
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Museu de Lisboa
Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Do Carnaval à Luta Livre. 
Máscaras e Devoções Mexicanas
até 1 de outubro

Museu de Lisboa – Torreão Poente
Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 20H

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

Museu do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H; 6ª, DAS 10H ÀS 12H

E Tanto Mundo
Exposição de fotografia de João Martins Pereira.
até 10 de setembro
E Desta Canção Que Apeteço:
Obra Discográfica de 
José Afonso 1953//1985.
até 24 de setembro
E Laços – Mais do que Viajar
Exposição retrospetiva do 
repórter fotográfico Nuno Lobito.
até 22 de outubro
E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018
A Arquitetos do Imaginário III
Ciclo de cinema de animação 
japonesa do Studio Ghibli.
DOM., ÀS 18H

6 a 27 de agosto
M Taiwan Chorus
12 de agosto – 17h

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª, DAS 14H ÀS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Arqueologia em Portugal: 
Recuperar o Passado – 2016 
até 6 de agosto
E Um Museu, Muitas
Coleções! Testemunhos da 
Escravatura. Memória Africana
até 30 de setembro
E Lusitânia dos Flávios. 
A Propósito de Estácio e das Silvas
até 1 de outubro
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa
até 31 de dezembro
E Loulé: Territórios, 
Memórias, Identidades
até 30 de dezembro 2018
P Peça por Peça
Oficina de teatro para crianças dos 6 aos 14 anos. 
7 a 11 de agosto

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E La Lechuga: Custódia da 
Igreja de Santo Inácio de Bogotá
até 3 de setembro
E Madonna: Tesouros dos 
Museus do Vaticano
até 10 de setembro
E O Jardim das Tentações
Exposição de esculturas de Bela Silva.
até 1 de outubro
E Desenhar para Gravar: Séculos XVI-XIX
até 15 de outubro
E Obra Convidada: Retrato de 
Monsieur e Madame Thomas Germain
Obra de Nicolas de Largillierre, pertencente 

ao Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa.
até 24 de setembro

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Love Vs Power? Infrações: 
Luisa Coder + José Russel
até 20 de agosto
E Susana Anágua: Desterro
até 27 de agosto
E Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 29 de outubro
E A Sedução da Modernidade 1850-1910
até 15 de abril 2018
M Noites de Verão 2017: Ricardo Rocha
4 de agosto – 19h30
M Noites de Verão 2017: Gigi Masin
11 de agosto – 19h30

Museu Nacional do Azulejo
R. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

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

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança
até setembro
E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar
até 30 de setembro
E Entre-Ato Modernista: o Teatro 
e a Dança na Obra de António Soares
até 31 de dezembro

Museu Nacional dos Coches
Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H. ENCERRA À 2ª FEIRA

M Essex Youth Orchestras
4 de agosto – 17h

Padrão dos Descobrimentos
Av. Brasília. Tel.: 213 031 950
E Racismo e Cidadania
até 3 de setembro

A A Construção 
de um Símbolo
Documentário de 
Edgar Medina (2015).
2ª A 5ª, ÀS 15H30; SÁB. E

DOM., ÀS 11H30 E 15H30
até 12 de março 2018

Palácio de São Bento
R. de São Bento. 
Tel. (Iinfo.): 213 919 625
E Morte à Morte! 
150 Anos da Abolição
da Pena de Morte em
Portugal (1867-2017)
até 29 de dezembro

Palácio 
Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. 
Tel.: 213 620264
TODOS OS DIAS (EXCETO

À 4ª FEIRA), DAS 10H ÀS 18H

E Fikl. Encenações
Portuguesas
até 30 de agosto

Panteão Nacional
Campo de Santa Clara. Tel.: 218 854 820
E Manuel de Arriaga e a 
Construção da imagem da República
até 12 de novembro

Ruínas do Carmo - 
Museu Arqueológico do Carmo
Lg. do Carmo.
E Novos Olhares sobre o Côa -
Exposição de Gravura Contemporânea
até 30 de agosto

Sociedade Nacional de Belas-Artes
R. Barata Salgueiro, 36. Tel.: 213 138 510
2ª A 6ª, DAS 12H ÀS 19H

E Finalistas de Pintura 
Belas-Artes ULisboa 15’16
até 25 de agosto

Teatro Villaret
Av. Fontes Pereira de Melo, 30ª. Tel.: 213 538 586
T Mais Respeito Que Sou Tua Mãe!
De Hernán Casciari. 
Interpretação de Joaquim Monchique.
5ª A SÁB., ÀS 21H30; DOM., ÀS 18H

até 20 de agosto

L U z M O U R ã O

Museu da Luz
Lg. da Igreja de N. Sra. da Luz. Tel.:  266 569 257
E À Luz de Uma Nova 
História: Arqueologia nos 
Novos Caminhos da Água
até 3 de dezembro

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
M Aguarelas no Palácio 
Nacional de Mafra, Paulo Ossião
até 10 de setembro
T Memorial do Convento
De José Saramago. Produção Éter.
5 de agosto: representação teatral seguida de 
uma “Sopa da Pedra” no Refeitório Conventual.
5 e 19 de agosto – 18h

M Recital de 6 Órgãos
6 de agosto – 16h

M O N T A R G I L

Anfiteatro de Montargil
M Festival 7 Sóis 7 Luas:
Jeunesse II Du 7sóis Orkestra
4 de agosto – 22h
M Brava 7luas Band (Cabo Verde)
12 de agosto – 22h

N A z A R é

Museu Dr. Joaquim 
Manso - Museu da Nazaré
R. D. Fuas Roupinho – Sítio. Tel.: 262 562 801
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 12H30 E DAS 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

O E I R A S

Fábrica da Pólvora de Barcarena
Estrada das Fontaínhas. Tel.: 214387460
M AYWA (Marrocos, França)
4 de agosto – 22h
M Brava 7luas Band (Cabo Verde)
11 de agosto – 22h

P E N I C H E

Fórum da Parreirinha
R. dos Hermínios 1.
M Essex Youth Orchestras
2 de agosto – 22h

P E S O D A R é G U A

Museu do Douro
R. Marquês de Pombal. Tel.: 254 310 190
TODOS OS DIAS, DAS 10H ÀS 18H

E Plataforma de Fotografia 
Ci.CLO: Unidade e Divisão
até 29 de agosto
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Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, DAS 14H ÀS 18H; 4ª A DOM., DAS 10H ÀS 18H

E Peças em Peças: 
do Figurar e do Trajar
até 30 de setembro
E 2 em 1 Jovens e Criadores
até 1 de outubro
E Testemunhos da Escravatura:
Memória Africana no
Museu Nacional do Traje
até 30 de dezembro
E Revisitando 1977: 
O Ano de Abertura do 
Museu Nacional do Traje
até 31 de dezembro
P Férias de Verão
Ateliers de férias de verão com 
passeios e atividades pela manhã 
e jogos, brincadeiras e artes plásticas 
pela tarde. Destinado a crianças 
dos 3 aos 9 anos. Inscrições prévias.
28 de agosto a 1 de setembro, 
4 a 8 de setembro
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P O N T A D E L G A D A

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

Ponte de Sor
Anfiteatro da Zona Ribeirinha
M Festival 7 Sois 7 Luas: 
Jeunesse II du 7Sóis Orkestra
5 de agosto – 22h

P O R T I M Ã O

Teatro Municipal de Portimão
Lg. 1.º de Dezembro. Tel.: 282 402 470
T Noivo Por Acaso
Texto de Frederico Pombares, Henrique Dias 
e Roberto Pereira. Encenação de Henrique Dias.
Interpretação de Fernando Mendes, Carla
Andrino, Patricia Tavares e Frederico Amaral.
3 a 26 de agosto – 22h

P O R T O

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M João Roque: Roque
3 de agosto – 22h
M Golden Slumbers
4 de agosto – 22h
M Concerto de Encerramento 
do 9º Estágio D’Ouro
Pela Orquestra D’Ouro, sob a 
direção musical de Rafa Agulló Albors.
5 de agosto – 21h30
M Aga Kiepuszewska
5 de agosto  - 22h
M Buda Power Blues
10 de agosto – 22h
M We Find You
11 de agosto – 22h
M 2nd Floor
12 de agosto – 22h

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

E Humano, Demasiado 
Humano. Seleção da Coleção 
Nacional de Fotografia
até 20 de agosto
E Este Espaço Que 
Habito, Integrar pela Arte 
até 17 de setembro
E Contratempo, Olívia da Silva
até 17 de setembro
E O Tesouro da Abissínia
Exposição de fotografia de pedro Mesquita.
até 17 de setembro
E Projeto 17
Exposição de fotografia dos alunos 
finalistas do Departamento de Artes 
da Imagem da ESMAD de 2017.
até 22 de outubro

Culturgest Porto
Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª A SÁB., DAS 12H30 ÀS 18H30

E Alberto Carneiro – Um 
Campo Depois da Colheita para 
Deleite Estético do Nosso Corpo
até 1 de outubro

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

E Há Luz no Parque 2017
até 28 de agosto
E Julie Mehretu: Uma História 
Universal de Tudo e de Nada
até 3 de setembro
E Splitting, Cutting,
Writing, Drawing, Eating… 
Gordon Matta-Clark
até 3 de setembro
E FOTOestruturalismo: 
a Composição da Página 
Enquanto Conceito
até 10 de setembro
E A Curiosidade Como 
Elemento Pedagógico - 
Projeto Com Escolas 2016-2017
até 10 de setembro
E Nick Mauss: Intricate Others
até 24 de setembro
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
D Catabrisa
Coreografia de Joana Providência. 
Interpretação de Filipe Caldeira.
2, 3, 8, 9, 10 de agosto – 21h30
M Negra Branca
4 e 5 de agosto – 22h
M Live Low
11 e 12 de agosto – 22h

Museu da Misericórdia do Porto
R. das Flores, n.º 15. Tel.: 220 906 960
TODOS OS DIAS, DAS 10H ÀS 18H30

E Exposição Tesouros do Palácio
Nacional de Mafra. Da Casa da 
Livraria de Mafra para o MMIPO 
até 31 de agosto

Museu Nacional de Soares dos Reis
R. de Dom Manuel II 44. Tel.: 223 393 770
E Cidade Global – 
Lisboa no Renascimento
até 27 de agosto

Palácio da Bolsa
R. de Ferreira Borges. Tel.: 223 399 000
E A Coleção no Palácio da 
Bolsa: Ângelo de Sousa, João 
Machado e Zulmiro de Carvalho
até 24 de setembro

S. MAMEDE DE INFESTA

Casa-Museu Abel Salazar
R. Dr. Abel Salazar, s/n. Tel.: 229 039 827
E D’Après Abel Salazar
até 8 de setembro

S A N T O T I R S O

Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea
R. Unisco Godiniz, 100. Tel.: 252 830 400
3ª A 6ª, DAS 9H ÀS 17H30; SÁB., 
DOM. E FERIADOS, DAS 14H ÀS 19H

E Robert Schad: Entre Tempo
até 1 de outubro

SÃO JOÃO DA MADEIRA

Museu do Calçado
R. Oliveira Júnior. Tel.: 256 200 204
3ª A 6ª, DAS 9H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 18H; 
SÁB., DAS 10H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 18H; 
DOM., DAS 10H30 ÀS 12H30 E DAS 14H30 ÀS 18H

E Anastasia Radevich. Formas de Arte
até 30 de setembro

S I N T R A

Quinta da Regaleira
Tel.: 219 106 656
M Marco Coelho Quarteto
3 de agosto – 18h
M Jazz na Quinta: Serginho
10 de agosto – 18h

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
Av. Heliodoro Salgado. Tel.: 219 236 10
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 20H; SÁB. E DOM., DAS 14H ÀS 20H

E Caprichos de Goya
Exposição de gravuras de Goya.
até 10 de setembro
E Escrita Íntima
até 3 de setembro

S T A .  M A R I A D A F E I R A

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

E Nucha Cardoso: Desenho in/contido
até 9 de setembro

T O M A R

Convento de Cristo
Tel.: 249 315 089
E Carrilho da Graça: Lisboa
até 15 de setembro

T O R R E S V E D R A S

Galeria Municipal de Torres Vedras
Pç. do Município. Tel.:  261 334 042
2ª A SÁB., DAS 09H30 ÀS 19H

E Viagem no Alfazema e Choupal
Exposição de fotografia de Eduardo Gageiro.
até 15 de setembro

Teatro-Cine de Torres Vedras
Av. Ten. Valadim 19. Tel.: 261 338 131
M André Miguel Santos & MOB Ensemble
5 de agosto – 22h

M Chão da Feira
12 de agosto – 22h

V I A N A D O C A S T E L O

Museu de Artes Decorativas
Lg. de S. Domingos. Tel.: 258 809 305
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 18H; SÁB., E DOM., 
DAS 10H ÀS 13H E DAS 15H ÀS 18H

E Da Coleção em Viana - Um Realismo
Cosmopolita: Uma Exposição em
Torno do Grupo KWY
até 3 de setembro

V I L A F R A N C A D E X I R A

Museu do NeoRealismo
R. Alves Redol, 45. Tel.: 263 285 626
3ª A 6ª, DAS 10H ÀS 19H; SÁB., DAS

15H ÀS 22H; DOM., DAS 11H ÀS 18H

E Carlos de Oliveira: 
a Parte Submersa do Iceberg
até 29 de outubro

VILA NOVA DE FOZ CÔA

Museu do Côa
R. do Museu. Tel.: 279 768 260
E Novos Olhares sobre a Arte do Côa
até 30 de setembro

V I L A R E A L

Centro Histórico
T Dragonologia
5 de agosto – 11h
T O Onírico Interior
6 de agosto – 11h
T Brimborions
12 de agosto – 11h

Pç. do Município
T Fire Sculptures - Noite de Luz e Fogo
4 de agosto – 22h
T Insekto
11 de agosto – 22h

Teatro de Vila Real
Al. de Grasse. Tel.: 259 320 000
M Memória de Peixe
2 de agosto – 19h
M Noiserv
5 de agosto – 22h
M Hot Air Balloon
9 de agosto – 19h
M Raquel Tavares
12 de agosto – 22h

V I L A V I Ç O S A

Castelo de Vila Viçosa
Tel.: 268 980 128
E A Capela de Nossa Senhora 
dos Remédios de Vila Viçosa
até 8 de outubro

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
A a u d i o v i s u a l  »  C c o l ó q u i o s  /  c o n f e r ê n c i a s  »  D d a n ç a  » E e x p o s i ç õ e s »  M m ú s i c a »  M D m u l t i d i s c i p l i n a r e s »  N C n o v o  c i r c o  »  P p e d a g o g i a »  T t e a t r o

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

S A G R E S

Fortaleza de Sagres
Tel.: 282 620 140
E Perspetivas
8º56´53.6”W| 37º00´03.3”N
Exposição coletiva de vários artistas 
provenientes dos 5 continentes, 
em que o Promontório de Sagres 
constitui o epicentro de uma
manifestação artística à escala global.
até 3 de setembro
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À MARGEM... EDUARDO LOURENÇO

Foi decerto O Segundo Sexo que a tornou mais famosa, não só em França como em todo o mundo, pelo menos ocidental - 
embora outros livros seus, de vários géneros, incluindo o romance Os mandarins (Prémio Goncourt), para a sua celebridade 
tenham também contribuído. Como ainda mais contribuiu a sua vida muito cheia e controversa, sobretudo a sua profunda 
e singular ligação a Jean-Paul Sartre, a comum intervenção intelectual, política e social, de décadas e nas mais diversas 
situações, sempre assumindo assinalável visibilidade e importância. Em 1960 Simone de Beauvoir publicou um dos seus 
volumes de memórias, La Force de l'Âge, e é dessa altura este excelente ensaio inédito sobre uma figura - ou duas figuras - 
que marcaram o século XX e cujas obras têm resistido ao tempo

Simone de Beauvoir ou o avesso de Deus

N
…será preciso ver todo o caos que há 
nesta luz, caos que nunca cessou por-
que estamos sempre no caos…  

Simone de Beauvoir

Não pretenda o leitor que alguém 
lhe diga quem é Simone de Beauvoir 
(SB). Ela não é senão quem se fez 
através de decisões e obras que de 
cada vez puseram em causa a tota-
lidade da sua figura. A autora destes 
ensaios não é ainda a célebre autora 
do Segundo Sexo mas um satélite bri-
lhante de um mundo igualmente em 
criação que é o de Sartre, seu mestre, 
seu condiscípulo e seu amigo.
Desta dependência de J. P. Sartre nem 
ela mesma nem os leitores anónimos 
se podem dispensar, mas no caso de 
SB tal referência é ao mesmo tempo 
o signo de um acordo supremo sem 
sombra de subordinação. Deste 
milagre, pois é um milagre, dá-nos 
SB a mais lúcida e calorosa análise no 
recente volume das suas Memórias 
- A Força da Idade – que é ao mesmo 
tempo o mais profundo e penetran-
te retrato de Sartre. Sob a pluma, 
habitualmente gelada, desta eterna 

agregée de filosofia, esse encontro 
adquire, sem que ela o queira, as pro-
porções de um mito, o mito mesmo 
que a existência de SB constitui e dá 
ao seu perfil uma linha original: o da 
Mulher que pela primeira vez numa 
história humana vivida até agora sob 
a categoria do “masculino” pro-
nuncia uma palavra feminina que, 
paradoxalmente, a arranca à sua boa 
consciência milenária de “conversa 
só para homens”.

A autora destes três ensaios é 
uma Simone de Beauvoir que não 
pronunciou ainda esta “palavra fe-

minina”. A simples leitura o poderia 
confirmar, mas é ao mesmo tempo 
claro que esta prosa sem hesitações, 
com durezas de diamante, toda 
entregue ao papel de advogada exis-
tencialista, antecipa o perfil intelec-
tual e humano da autora do Segundo 
Sexo.  Toda a experiência pessoal 
e cultural que nesta última obra se 
transfundirá, no essencial, já faz 
parte da SB que tem atrás de si três 
romances e dois ensaios filosóficos. 
Não falemos da vida, no essencial 
também, segundo ela mesma, já 
decidida, pois, por estranho que pa-
reça, SB crê, como o cria Péguy, sem 
se referir à psicanálise, que o mais 
importante acontece muito cedo, 
aos dez anos, talvez antes, aos três 
ou aos quatro. Destas experiências 
decisivas, os nossos três ensaios  só 
recolhem o eco abstrato, mas os lei-
tores das Memórias conhecem hoje 
o itinerário (ou a profusão deles) 
que conduziu ao rio transparente e 
rápido das ideias aqui referidas como 
“puras ideias”. 

Aparentemente a aventura inte-
lectual e humana de SB é banal, mas 
basta enunciá-la para se ver como 
ela teria que conduzir a autora do 
Segundo Sexo (1949) e dos Mandarins 
(1954), à assunção radical da "con-
dição feminina como liberdade". Aos 
18 anos a jovem SB dá-se conta que 
“jamais ela sacrificaria o mundo a 
Deus”. O enunciado desta crise de 
consciência é mais importante que 
a crise mesma. É de uma polémica 
que se trata, mas de uma polémica 
absoluta. Toda a romancista está já 
contida nesta polémica e a sua vida 
intelectual procurará, com a mesma 
absoluta seriedade e decisão, a con-
formidade com o Mundo que ela vai 
sacrificar a Deus. Nós não perdemos 
senão o que somos. A rapariga sus-
tentada por um absoluto de Fé per-
derá com ela a forma mesma da sua 
existência como absoluto em todos 
os planos: social, moral, intelectual. 
Esta liquidação não se fez num dia, é 
a história mesma da sua adolescência 
tão admiravelmente reconstruída 

nas Memórias de uma Rapariga da 
Sociedade. 

Perder Deus é antes de tudo para a 
jovem Simone de Beauvoir ter visto o 
Mundo (o seu mundo, antes de tudo) 
em oposição com a imagem ou a ideia 
de Deus. Em casa, no colégio, na 
rua, a interferência desse Deus é em 
primeiro lugar a aparição da hipocri-
sia.  Para ela todos os gestos estão em 
contradição com essa afirmação, esse 
reino de Deus, na estrita sociedade 
burguesa de antes da Grande Guerra. 
Do ponto de vista de Deus, a jovem 
Simone julga o Mundo. De resto esse 
Deus é nessa sociedade, teoricamen-
te, antes de mais, um julgamento do 
Mundo. Uma consciência exigente 
não pode admitir essa contradição 
senão escolhendo um dos termos e 
o Mundo aparece a uma consciência 
exigente justamente como aquilo 
“que não pode ser sacrificado”.

“Les jeux sont faits”. A partir desse 
momento, em nome de uma pureza 
e de uma sede de verdade que são, 
aliás, a sombra (a não ser que seja o 
mesmo corpo…) da antiga harmonia, 
SB sentir-se-á de novo em paz con-
sigo mesma. Aqui se revela o traço 
fundamental da sua personalidade: a 
consequência, o caráter, que daí em 
diante sustentarão sós um mundo 
que perdeu toda a garantia divina. As 
consequências totais deste terramoto 
pessoal só mais tarde aparecerão com 
a lucidez necessária, mas obscu-
ramente o comportamento ético e 
mental vão organizar-se no quadro 
de um mundo onde não há outra 
resposta que a do mesmo Mundo. O 
universo dos tabus morais subordi-
nados a uma Transcendência inexis-
tente desaparece como as histórias 
do Pai Natal. E ao mesmo tempo, 
num espírito que não suporta o vazio 
por não ser vulgar, a reflexão, e já, 
a literatura, apresentam-se como 
o único substituto possível, o único 
liame desse Mundo que não pode ser 
sacrificado mas que visivelmente é 
aspirado pelo Nada.

O que nós invocamos em termos 
abstratos descreve-o Simone de 
Beauvoir em quadros de uma riqueza 
inegável em A Força da Idade. O seu 
repúdio pelo mundo garantido por 
Deus, esse mundo que guardava  os 
seus ambíguos valores nos bancos 
divinos mas se destruía nas trinchei-
ras, será compensado pela entrada na 
Sorbonne, pela “iniciação” humana 

Esta prosa sem 
hesitações, com 
durezas de diamante, 
toda entregue ao 
papel de advogada 
existencialista, antecipa 
o perfil intelectual e 
humano da autora do 
Segundo Sexo

Perder Deus é antes 
de tudo para a jovem 
Simone ter visto o 
Mundo (o seu mundo, 
antes de tudo) em 
oposição com a imagem 
ou a ideia de Deus

“
Simone de Beuavoir e J.P. Sartre ‘A visão dele é uma visão trágica; a dela é uma visão serena’
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total na vida ardente, paroxística e 
ingénua ao mesmo tempo, do Bairro 
da Boémia secular. Aqui as ideias e os 
atos oferecem à escolha de cada um 
a possibilidade quase normal de se 
unirem numa vertigem exaltante que 
o futuro converterá em nostalgia. A 
“libertação” de SB, porém, será du-
rante quase todo o tempo de estudos 
uma espécie de aventura sonâmbula, 
em suma, a inversão da sua antiga 
vida de jovem da alta sociedade, mas 
no fundo insatisfeita e só negativa-
mente liberta. No plano intelectual 
a reconstrução do mundo segundo 
a exigência profunda que a sua vida 
antecipa parece-lhe ilusória ou fútil. 
Na Sorbonne reina nos anos 30 um 
idealismo vagamente espiritualista 
sem opções vitais e concretas que a 
possam interessar. A Filosofia não 
lhe dá aquilo que ela perdera. Pelo 
menos, aquela.

O milagre produzir-se-á já depois 
de terminado o curso, no tempo, en-
tre todos exaltante, da preparação do 
mais difícil exame da tradição uni-
versitária francesa: o de “agrégation” 
em Filosofia. O que os Brunschvicg, 
os Bréhier e outros não alcançaram ia 
realizá-lo o grupo de jovens colegas, 
na verdade extraordinário: Politzer, 
Aron, Nizan, Sartre. Foi a revelação, 
sagrada como todas e como todas 
iniciática, misteriosa. Esses jovens 
turcos celebravam divindades que 
a Sorbonne menosprezava: Hegel, 
Marx, entre os principais. Em 
breve seria a grande revelação da 
Fenomenologia que levará Sartre a 
Berlim, esse Sartre que será no meio 
da constelação o primus inter pars, o 
confidente, o desde sempre esperado. 
Desta efervescência, deste novo nas-
cimento, no meio de um mundo que 
começava a tingir-se de esplendores 
apocalípticos, mas que esse grupo 
de “intelectuais puros” só mais tarde 
(exceto Nizan) conhecerá, se ocupam 
as páginas centrais da Idade Madura. 
O leitor aí encontrará o que nós só 
de passagem podemos aludir, uma 
descrição colorida e já nostálgica dos 
momentos de fervor supremo que a 
vida pode oferecer.

Sartre vai ocupar o centro da vida 
de Simone de Beauvoir. Ela o repete 
sem complexo algum e com tranquilo 
orgulho. Mas só ocupa esse centro 
por ter sido aquele que a colocou no 
centro de si mesma. Ele é o prodigio-
so camarada sempre em perpétua ba-
talha de ideias, mas é supremamente 
aquele que situa os outros no sistema 
que eles mesmos se dão. Nenhum 
elogio mais nobre e mais profundo 
será jamais prestado a Sartre que o 
que se contem nessa confissão de SB. 
Isto basta para explicar o respeito e 
as dedicações que Sartre mereceu 
sempre de todos quantos de perto 
o trataram. Com mais profundeza e 
consequência que Gide, “libertador” 
na identidade, Sartre será para uma 
geração inteira esse “que a colocará 
no sistema que ela mesmo se deu”.

Na História das Ideias 
Contemporâneas, que não é a 
mesma da Filosofia, Sartre e 
Simone de Beauvoir figuraram em 
certo momento uma espécie de 
Janus existencialista. Na realidade, 
nem como temperamento, nem 

como estilo mental são verdadei-
ramente complementares. Sartre 
é uma natureza genial, tumul-
tuosa, a todo o momento capaz 
de suspender o aparente sistema 
que o encerra ou de o recomeçar. 
Temperamentalmente esse génio 
alimenta-se em vivências obscuras 
muitas vezes próximas do patoló-
gico. As experiências de A Náusea 

são de Sartre antes de serem de 
Roquentin. O olhar que nodifica ou 
perante o qual subitamente tudo se 
converte em pura matéria incapaz 
de significações é o seu mesmo, 
que a reflexão salva num plano 
mais alto, explicando-o. A visão de 
Sartre é organicamente uma visão 
trágica. Mas a de SB, ao contrá-
rio, é organicamente uma visão 
serena. Ela mesmo se confessa um 
ser extremamente dotado para a 
felicidade. O sentimento trágico, 
igualmente presente nela é deriva-
do, como que uma conclusão, uma 
interiorização consequente de que 
“todos os homens são mortais”. 
Porém, mesmo sob o fundo desta 
“verdade primeira” Simone alude 
muitas vezes à morte como a um 
esplendor, quase à maneira do 
romântico Rilke, coisa que Sartre 
não fará.

Uma coisa é certa: se no plano 
de sensibilidade as divergências são 
fáceis de assinalar, no das ideias a 
identidade é profunda e aqui a dívida 
de SB é evidente. De resto, salvo no 

Segundo Sexo, obra profundamente 
pessoal, as questões não são aborda-
das de face, mas de viés, polemica-
mente. Estes quatro ensaios são disso 
um bom testemunho, tanto mais 
irrecusável quanto é certo que SB de-
fende menos um existencialismo pre-
viamente definido do que a imagem 
desfigurada que dele ofereciam nos 
anos 48 alguns adversários. À acu-
sação sumária de pessimismo pode 
SB responder com uma crítica hábil 
da Sabedoria das Nações e provar, 
nesta matéria que não é de verdadeira 
prova, que tal Sabedoria inculca, ela, 

uma imagem da condição humana 
de uma negrura sem remédio. Pela 
mesma ocasião, dialeticamente, a 
autora de Pyrrus e Cineas mostrará 
o profundo conformismo, o álibi 
inconsciente que essa Sabedoria 
oferece ao instinto de demissão 
humana. Simone de Beauvoir arranca 
[desenterra] com tanta mais eficácia 
todas as máscaras desse “derrotis-
mo” quanto ela é consciente de as já 
as ter superado do interior em nome 
de um Existencialismo que começou 
por elevá-las ao máximo.

O interesse mais real destes 
ensaios para quem conhece as ten-
tações últimas do Existencialismo 
sob a forma sartreana reside no 
que há de paradoxal na proposi-
ção “viril”, “humanista” de uma 
sabedoria que não é uma à maneira 
clássica por não poder referir-se a 
um mundo prévio de valores, mas 
que tem na consciência aguda dessa 
ausência o seu ponto de honra. 
SB ilustra ad homine a posição do 
escrito de Sartre O Existencialismo é 
um Humanismo e fá-lo mesmo com 
uma serenidade menos crispada 
que a do autor de O Ser e o Nada, na 
medida exata em que a reflexão de 
Sartre é para ela ponto de partida 
enquanto nele, apesar das aparênci-
as, se conservou sempre como pon-
to de suspensão. Intelectualmente 
SB é uma natureza mais dogmática 

que Sartre e caracteriologicamente 
um ser menos atormentado. Só a 
reflexão a expulsa de um projeto vi-
tal naturalmente feliz ao propor-lhe 
como evidência suprema da situação 
humana uma Morte tão absoluta e 
inexorável quanto ela o pode ser. 
Este horizonte final destrói na raiz 
toda a ilusão humana, mas por isso 
mesmo instala o homem em um 
Nada a partir do qual ele mesmo se 
criará. É um tal fim final que faz de 
Homem e liberdade duas realidades 
sinónimas. 

Mas o que sob a pluma de Sartre 
jamais deixou de ressoar como 
modo trágico é assumido pela pena 
de Simone de Beauvoir  sob o modo 
heróico. Diferença de acento mas 
importante e que vem de longe, do 
tempo de O Ser e o Nada, cuja on-
tologia ambígua, mas notoriamente 
pessimista, foi interpretada por SB 
como filha do “espírito de sério”, 
isto é, de um espírito cuja categoria 
fundamental é o Necessário. Ora 
este Necessário, “a morte de Deus”, 
o convertera para ela em simples 
ilusão. Em seu lugar triunfa, ou 
fabrica-se, um reino idêntico à nossa 
realidade, puro projeto humano cuja 
estrutura se chama Liberdade. Esta 
liberdade tem para Sartre o reflexo 
do Nada que ela expulsa pelo seu 
aparecimento sem jamais o eliminar. 
O Homem, segundo Sartre, é seme-
lhante ao Deus cartesiano, criador 
omnipotente das próprias “verda-
des eternas”, mas como no mesmo 
Descartes esta Liberdade, de estatuto 
ambíguo, é mais potente pela sua 
negatividade – neste campo é toda 
poderosa – que pela sua positiva 
realidade. 

Eu crio os meus obstáculos, diz 
Sartre, e por aí instituo a minha 
existência como necessidade. Que 
eu me recuse a ser aquele para quem 
a montanha é obstáculo e a minha 
existência como liberdade toma 
figura de gente. Há um ressenti-
mento fabuloso nesta conceção 
sartreana. Ou, se se prefere, uma 

ferida sem cura provocada nele pela 
simples Existência. O olhar de Sartre 
é um olhar feito objeto pelo Mundo, 
um insuportável e atroz objeto. Só 
no Fausto de Fernando Pessoa há 
passagens semelhantes às que Sartre 
consagrou ao “olhar” no Ser e o 
Nada. Mas em vão elas se procu-
rariam em Simone de Beauvoir. 
Esta ausência marca melhor que a 
analogia das Ideias a diversa glosa da 
Existência como Liberdade.

Só a referência ao contexto global 
da experiência humana e crítica de 
SB pode aclarar esta notória distin-
ção de tom. Ao ler estes ensaios, o 
leitor desprevenido não pode deixar 
de notar até que ponto as reflexões 
de SB estão impregnadas da mais 
extrema exigência de “absoluto”. 
Nem o estilo, nem o conteúdo desta 
filosofia teoricamente “ambígua” 
têm nada de ambíguo. Em cada linha 
a decisão e a mais alta dificuldade 
ética aparecem como o horizonte 
autêntico desta moralista implacável. 
O mistério desta aparente contra-
dição parece-nos claro. A “antiga” 
Simone, apaixonada de um “absolu-
to” reconhecido como ilusório, rejei-
tou o conteúdo mas guardou a forma. 
A “nova” conversa sartreana conser-
vou a mesma necessidade vital de 
um “mundo harmonioso”, mas real. 
Ela vive o “existencialismo” com ri-
gores de jansenista. Poucas páginas o 
mostram melhor que as dedicadas ao 
processo de Brasillac. Em esquema, 
podemos dizer que Sartre encontra a 
existência como liberdade a partir da 
vivência de um mundo sem sentido 
algum, enquanto SB faz a experi-
ência da “liberdade” a partir de um 
universo harmonioso (o da Religião 
e da sua Mitologia social) posto em 
causa pelo Mundo. O que a suposição 
de Deus justifica de harmonia a título 
de “direito divino”, deve a existência 
como liberdade institui-lo, mas é 
sempre a primitiva recomposição do 
mundo, sempre a mesma necessi-
dade de um “mundo arrumado” que 
abre caminho através da reflexão 
de Simone de Beauvoir. Exigência 
da paixão ou exigência do intelecto 
cada leitor decidirá por si. Mas não 
será surpreendente que no estilo das 
ideias desta pensadora jansenista um 
ibérico sardónico reconheça a marca 
do “eterno feminino”.J

* Texto datável do início de 1960. Eduardo 
Lourenço diz ser ele um esboço a traços muito 
largos de um ensaio que enviou a Urbano 
Tavares Rodrigues para publicação na 
revista Europa e que ele perdeu. Urbano, em 
devido tempo, disse-nos que o ensaio acabou 
por não ser publicado por o manuscrito 
estar ainda em sua casa quando de uma 
rusga da PIDE, na qual lhe levaram "papéis 
às montanhas". Ainda nos finais de 1960 
escreverá a EL pedindo-lhe, em nome da 
Editora Minotauro, um prefácio para o livro 
de Simone de Beauvoir  L'Existencialisme 
est la Sagesse  des Nations, "que já está a ser 
traduzido e pensamos lançar em Janeiro. Daí 
uma certa urgência... até 20 de Dezembro". 
Com esse fim,  EL escreve nove páginas de 
um texto que intitulou inicialmente "Simone 
de Beauvoir ou a Filosofia como Paixão 
Rigorosa - A Mulher ao Nível das Ideias", 
texto que nunca considerará concluído e não 
enviará a Urbano.  JOÃO NUNO ALÇADA

À esqª, SB e Sartre, à dtª, a escritora  e, em baixo, Sartre em Portugal, quando aqui esteve, em 1975, para seguir mais de perto 
o que então se chamava ‘processo revolucionário’

Sartre vai ocupar o 
centro da sua vida. Ela 
o repete sem complexo 
algum e com tranquilo 
orgulho. Mas só ocupa 
esse centro por ter sido 
aquele que a colocou no 
centro de si mesma

“

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:44)



J 2 a 15 de agosto de 2017  *    jornaldeletras.pt LIVROS  ideias * 25
José Eduardo Franco
As obras de Manuel Antunes
e de José Augusto Mourão

Padre Manuel Antunes e frei José Augusto Mourão Obras a não esquecer, em duas coletâneas de textos

tornou-se professor da Faculdade 
em 1957 e foi-o até dois anos antes 
da sua morte, em 1985 - com um 
saber e uma capacidade pedagó-
gica absolutamente invulgares. 
História da Cultura Clássica foi a 
cadeira mais importante que mi-
nistrou, tendo passado pelas suas 
aulas magistrais no Anfiteatro I 
milhares de alunos de vários cur-
sos de Letras e até de faculdades 
vizinhas, como a de Direito.

Antes, já se distinguira 
designadamente pela sua 
vastíssima colaboração na revista 
(dos jesuítas), a Brotéria...
Sim, como seu diretor e redator 
escreveu centenas de artigos 
sobre educação, cultura, filosofia, 
classicismo, psicologia, críti-

ca literária, política, teologia e 
economia, assinados quer com o 
seu nome, quer com pseudóni-
mos - 126 (126!) os conhecidos. 
Foi o o autor português que mais 
recorreu à pseudonímia, pela 
necessidade sentida de iludir a 
censura da ditadura ou pela ideia 
de diversidade autoral. De facto, 
a Brotéria foi frequentemente 
incomodada pela Censura e vários 
textos foram proibidos ou 'rasu-
rados' pelo temível lápis azul. Por 
exemplo, artigos de autores como 
Barata Moura, Miller Guerra, 
Bento Domingues, Lindley Cintra, 
sobre temas e correntes em voga 
na Europa e no mundo. 

E o que justifica o título que deu a 
um dos livros que publicou sobre 
ele, Um pedagogo da democracia?
Justica-o o facto de Manuel 
Antunes ter tido um papel dis-
creto, mas importante, mrmente 
no período de transição para a 
democracia, não só pelo que es-
creveu em favor de uma sociedade 
democrática e aberta à Europa e 
ao mundo, mas também por se 
ter tornado conselheiro informal, 
mas muito ouvido, de algumas 
figuras decisivas da formação 
do nosso regime democrático, 
com especial destaque para o 
Presidente Ramalho Eanes, que o 
condecorou no final da sua vida. 
E teve também um papel concili-
ador e atenuador de conflitos em 
contextos tensos dos anos 60 e  70. 

Como preparou a volumosa Obra 
Seleta de José Augusto Mourão e o 
que o motivou a fazê-lo?
Tendo convivido e trabalhado 
de perto com frei Mourão (como 
costumávamos chamar-lhe), 
acompanhei, com a minha colega 
Cristina Costa Gomes, seus co-
muns amigos, os anos dolorosos 
de sofrimento devido a um cancro 
que o conduziu a uma morte 
premtura, aos 54 anos, quando 
ainda poderia dar muito à cultura 
portuguesa. Ficámos depositários 
do seu computador pessoal, ten-
do-lhe prometido, no seu leito de 
morte, que tudo faríamos para não 
deixar cair a sua obra no esqueci-
mento. Foi a partir que reunimos 
os textos publicados nesta Obra 
Seleta. Alguns ainda estavam 
em “carne viva”, a ser trabalha-
dos. Foi muito trabalhoso apurar 
alguns dos seus textos e dar-lhe 
a forma final que agora aparece 
nesta edição. Mas sentimos que 
era um dever de justiça reunir os 
textos dispersos que revelam um 
pensamento original, profundo, 
mas nem sempre compreendi-
do pelos seus contemporâneos. 
Tolentino Mendonça fez, neste 
sentido, logo no dia do seu fa-
lecimento, uma justa avaliação, 
de forma muito acertada: “Um 
dia, quando se fizer a história do 
catolicismo português que nos é 
agora contemporâneo, há de ver-
-se, em toda a clareza, que um dos 
seus atores magistrais foi, afinal, 
um frade e poeta, quase clandes-
tino, que morreu esta manhã em 

Lisboa. Chamava-se José Augusto 
Mourão, e pertencia à Ordem dos 
Dominicanos.” 

Qual a relevância da sua obra?
Ficará na história como uma figura 
peculiar e fecunda do pensamen-
to português contemporâneo, 
com destaque para o seu papel 
na introdução da semiótica entre 
nós. A sua importante intervenção 
intelectual, cultural, religiosa e 
cívica deixou um legado inspi-
rador para a história da reflexão 
de marca interdisciplinar em 
Portugal. Estamos diante de um 
filósofo-teólogo das palavras e da 
vida, tudo abarcando num afã de 
questionamento permanente. E 
pela via criadora da pergunta es-
tabeleceu um diálogo inédito entre 
os grandes pensadores da cultura 
ocidental e das suas margens, 
desde os protofundadores clássicos 
da filosofia até aos mais recentes 
autores que compõem o horizonte 
hermenêutico mais mediático da 
epistemologia das ciências sociais e 
humanas modernas. 

Tem um pensamento que se poderá 
considerar 'complexo'...
Complexo, sim, que lida tanto com 
as ferramentas da exegese teológi-
ca, como se arrisca na hermenêu-
tica semiótica pelas novas regiões 
voláteis do hipertexto e da literatu-
ra digital. Os seu textos são corpos 
vivos que assumem novas quali-
dades à medida que os contextos 
se alteram e que o cortejo dos seus 
diferentes leitores se modifica, com 
diferentes olhares e leituras que 
os enriquecem com novas inter-
pretações. Este reconhecimento 
da condição não estagnada, nem 
estagnante de qualquer interpre-
tação, mas sujeita à erosão e à re-
composição do tempo, será talvez 
a grande mensagem que se pode 
extrair do exercício hermenêutico 
que funda a novidade do contri-
buto intelectual de José Augusto 
Mourão. O seu pensamento acaba 
por constituir, contemporanea-
mente, um grito, uma revolta, uma 
resistência contra os fundamenta-
lismos hermenêuticos de qualquer 
texto. J

 Portugal, a Europa e a Globalização 
- A Anatomia do Tempo Presente e a 
Política do Futuro,  do padre Manuel 
Antunes (1918/1985), e Obra 
Seleta de Frei José Augusto Mourão 
(1947/2011) são duas importantes 
obras que acabam de ser editadas, 
reunindo textos fundamentais dos 
dois destacados pensadores, que 
muito refletiram sobre Portugal e o 
mundo contemporâneo, mormente 
na sua relação com as grandes cor-
rentes literárias e de pensamento. 
Sobre o que são e representam estas 
obras e os seus autores, ouvimos 
José Eduardo Franco, organizador 
e coordenador destas coletâneas de 
textos, um "trabalhador" incansá-
vel da nossa cultura, estudioso da 
história das Ordens Religiosas e es-
pecialista nas duas ordens católicas 
onde se formaram (Antunes jesuíta, 
Mourão dominicano) e a que per-
tenceram aqueles autores - Franco 
a quem se deve essencialmente, 
entre muito mais, a edição da Obra 
Completa do Padre António Vieira.

Jornal de Letras: O que o levou a 
revisitar o legado do padre Manuel 
Antunes (MA), depois de já ter 
coordenado a edição crítica da sua 
Obra Completa em 14 volumes, 
editada pela Gulbenkian, e a 
preparar esta seleção de textos seus 
sobre temas políticos e de relações 
internacionais?
José Eduardo Franco: Muitas das 
suas reflexões são de uma atuali-
dade impressionante. Ele legou-

-nos um pensamento muito sagaz 
e avançado sobre Portugal e a 
Europa na relação com o mundo 
em processo de globalização. A 
reflexão antuniana está paten-
te num número significativo de 
textos, alguns deles com carácter 
prospetivo, que ainda hoje podem 
ser lidos com grande proveito e ser 
usados como grelha de leitura para 
alguns problemas que subsistem 
no século XXI. Aliás, MA soube 
antecipar, nos anos 60 e 70 do 
século XX, com uma argúcia e 
lucidez extraordinárias, derivas 
e desfechos da vida portuguesa e 
internacional. Vale a pena lê-lo de 
novo, nomeadamente o seu célebre 
livrinho Repensar Portugal, in-
cluído nesta obra, do qual Lindley 
Cintra dizia que devia estar na 
mesa de cabeceira de todos os polí-
ticos como uma espécie de cartilha 
ética obrigatória.

Porque é que Manuel Antunes foi 
assim tão marcante e ainda hoje 
é tâo admirado e recordado pelos 
que foram seus alunos e os que 
com ele conviveram?
De facto, deixou marcas indelé-
veis na estruturação do pensa-
mento em muitos dos seus alunos 
e concitou, em torno de si, o que 
costumo chamar uma verdadeira 
escola de admiração -  pelo 'con-
teúdo' e o estilo da sua docên-
cia de décadas na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa. 
Convidado por Vitorino Nemésio, 

› Padre Manuel Antunes
PORTUGAL, A 
EUROPA E A 
GLOBALIZAÇÃO
Bertrand Editora, 462 pp., 18,80 
euros

› José Augusto Mourão
OBRA SELETA
Imprensa Nacinal/Casa da Moeda, 
1592 pp., 40 euros

José Eduardo Franco O ‘incansável’ 
estudioso e organizador
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No jardim das delícias

Foi em 1504 que o 
artista holandês, 
Hieronymus Bosch, 
pintou o seu extra-
ordinário tríptico “O 
Jardim das Delícias”, 

patente no Museu do Prado, que 
funciona hoje como uma espé-
cie de premonição do que pode 
suceder à humanidade, desta vez 
num futuro muito próximo. No ano 
passado, Leonardo DiCaprio, autor 
do notável documentário sobre o 
perigo das alterações climáticas, 
Before the Flood, confidenciava que 
essa obra de Bosch, pendurada na 
parede do seu quarto de criança, 
lhe invadia o espírito nos momen-
tos de maior preocupação. 

Também eu, num livro de 
2008 (O Regresso da América, 
Ed. Esfera do Caos) me referi a 
Bosch. Num mundo em que os 
Estados e os povos procurassem 
enfrentar sozinhos, como parece 
pretender Donald Trump, as 
alterações climáticas entraríamos 
numa época sombria sem paralelo 
na história humana: “O abismo 
ontológico, de um mundo a 

mudar a olhos vistos, a tornar-se 
cada vez mais hostil para a vida 
humana, com o passar dos anos 
daria lugar a uma crise moral sem 
paralelo na memória dos homens. 
Um Inferno moral pior do que as 
visões de Dante, ou os quadros de 
Hieronymus Bosch!”.

Voltei a experimentar as 
visões de Bosch ao ler um 
importante artigo de David 
Wallace-Wells, publicado em 
10 de julho, na revista New York 
Magazine, sob o título “The 
Uninhabitable Earth” Pode ser 
acedido através do Google, ou, 
diretamente: http://nymag.com/
daily/intelligencer/2017/07/
climate-change-earth-too-hot-
for-humans-annotated.html). O 
artigo recolhe os resultados das 
leituras e das conversas do autor 
sobre os últimos conhecimentos 
obtidos no domínio das ciências 
climáticas. Tal como seria de 
esperar, a realidade é muito pior 
do que aquilo que os relatórios e 
artigos revelam. 

Muitos investigadores são 
motivados por um escrúpulo, 

uma “reticência científica”, que 
os levam a moderar a linguagem 
e a fazer reserva de algumas 
teses, sempre à espera de uma 
prova mais forte. Só que os dados 
empíricos revelam que o perigo é 
uma realidade e que a velocidade 
dos seus indicadores está a 
acelerar num ritmo vertiginoso. 
O colapso sistémico do ambiente 
e do clima pode tornar inabitáveis 
largas regiões do planeta já nos 
próximos anos e décadas, abrindo 
caminho para uma luta selvagem 
pela sobrevivência. Isso, aliás, já 
está a suceder em largas zonas 
do Médio-Oriente. A guerra da 
Síria é também intensificada 
pela vulnerabilidade ecológica 
do território que serve de campo 
de batalha. Como foi também o 
caso dos massacres no Ruanda, 
em 1994, ou da guerra infinita no 
Sudão meridional.

Portugal está a sentir na carne a 
mudança climática. Em 1981, uma 
onda de calor era uma raridade. 
Hoje é o novo normal. Em todos 
os estudos, Portugal está no pior 
canto geográfico da Europa para 

enfrentar o futuro. Há mesmo 
cenários que antecipam conflitos 
na Europa para evitar ondas de 

VIRIATO SOROMENHO -MARQUESECOLOGIA

O Jardim das Delícias, de H. Bosch  ‘O colapso sistémico do ambiente e do clima 
pode tornar inabitáveis largas regiões do planeta’

Portugal está a sentir 
na carne a mudança 
climática. Em 1981, 
uma onda de calor era 
uma raridade. Hoje é o 
novo normal. Em todos 
os estudos, estamos no 
pior canto geográfico 
da Europa para 
enfrentar o futuro

“ refugiados da Península Ibérica 
para o Norte da Europa! Quem 
julga que a discussão do pacote de 
leis sobre floresta é um assunto 
para aprovar e esquecer ainda não 
percebeu nada. Hoje a proteção do 
território e a adaptação do país às 
alterações climáticas que já não 
podem ser evitadas (mesmo uma 
subida da temperatura de 2 graus 
centígrados vai lançar o mundo 
num estado de emergência durante 
décadas) devem constituir o fulcro 
de coordenação das políticas 
públicas nacionais. Portugal deve 
fazer tudo para uma resposta 
de cooperação compulsória na 
Europa e no Mundo ao desafio da 
crise ambiental e das alterações 
climáticas. Mas, não podemos 
deixar de começar por arrumar a 
casa.J

 Miguel Carvalho, 46 anos, é 
um (bom) jornalista que se tem 
distinguido na investigação, 
grande repórter da revista Visão, 
cuja redação integra desde final 
do ano 2000 - na delegação do 
Porto, 'tripeiro' de gema que é 
e não quer deixar de ser. Tendo 
publicado também poesia, a 
sua condição de repórter com 
preocupações sociais e políticas, 
atento e interveniente contra 
abusos e injustiças, de linguagem 
apurada, teria que chegar 
também, naturalmente, ao 
'meio' livro, permitindo alargar 
e aprofundar o seu sério trabalho 
na imprensa. E, assim, publicou 
títulos como Aqui na terra, Lúcio 
Feteira (uma investigação de 
fundo sobre o industrial cuja 

secretária, e uma das herdeiras, 
foi assassinada no Brasil, 
correndo ainda um processo 
em que um dos acusados é o ex 
deputado Duarte Lima), e A última 
criada de Salazar, entre outros - 
um deles Álvaro Cunhal - íntimo e 
pessoal. Agora, Miguel Carvalho 
deu a lume este Quando Portugal 
ardeu, "histórias e segredos da 
violência política pós 25 de Abril", 
sobre o qual o ouvimos.  

Jornal de Letras: Qual a razão 
deste livro?
Miguel Carvalho: Para mim, 
o jornalismo só faz sentido se 
continuar a ser um ofício de 
claridade, assumindo que o 
passado tem longa duração. Nesse 
sentido, a ideia foi garimpar 

muito do que poderia estar 
esquecido ou silenciado dos 
chamados “tempos de brasa”. 
Apesar de os capítulos iniciais 
contarem a história de duas das 
vítimas da violência política 
das primeiras horas e meses 
de revolução, concentrei-me, 
sobretudo, na rede bombista 
de extrema-direita, nos seus 
bastidores, protagonistas e 
ramificações, um tema hoje 
completamente esquecido, mas 
que prova, como diz o João Paulo 
Guerra, que a nossa democracia 
não assenta propriamente em 
brandos costumes. 

Porquê?
Porque essa rede teve altas 
cumplicidades a nível político, 
militar, religioso e internacional 
que os tribunais optaram por, 
em grande parte, absolver ou 
ignorar. Graças a uma certa 
amnésia histórica - ou anestesia, 
não sei bem - algumas biografias 
permanecem, ainda hoje, 
imaculadas, perdurando uma 
espécie de narrativa oficial 
sobre aqueles primeiros anos. 
Durante quase duas décadas 
acumulei quilos de literatura, 
recortes, dossiês, relatórios e 
panfletos sobre o pós-revolução 

e a contrarrevolução, juntando-
lhe umas boas resmas de 
documentação inédita e o 
testemunho de protagonistas 
daquele período conturbado, 
alguns dos quais quebraram um 
silêncio de mais de 40 anos.  

E o que o levou a mergulhar nesse 
passado? O que há ainda para 
desvendar?
Muito. É claro que as principais 
figuras políticas e militares 
daquele tempo já nos deixaram 
as suas memórias, escrevendo 
ou reescrevendo versões e 
condicionando, de algum modo, 
as narrativas sobre a época. Pela 
minha parte, quis, sobretudo, 
contar histórias subterrâneas, 
histórias que estavam enterradas 
ou esquecidas, uma espécie 
de lado B do disco rachado do 
PREC. Quis ouvir quem, apesar 
de ainda hoje permanecer longe 
dos holofotes ou até fora do país, 
esteve por dentro de muitos 
episódios e acontecimentos que, 
pelo menos em parte, ajudam a 
colocar em perspetiva a tese de 
que estivemos à beira de uma 
ditadura de esquerda e a de 
que o 25 de Novembro de 1975 
foi o princípio da pacificação e 
normalização do regime. 

Miguel Carvalho
‘Uma espécie de lado B
do disco rachado do PREC’

Miguel Carvalho
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› Miguel Carvalho
QUANDO PORTUGAL 
ARDEU
Oficina do Livro, 560 pp.,  
18,80 euros

A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

“

Dei-me a perguntar, ao ler Marcello Duarte 
Mathias sobre Aldo Moro, como foi possível 
esquecer-se tão rapidamente esse episódio 
tremendo da recente história italiana. Para 
a minha geração, esse assassínio, entre o 
previsível e o inesperado, constituiu um 
motivo muito sério de reflexão e de dúvi-
da. E o certo é que as cartas escritas nesse 
ignóbil cárcere correspondem à interroga-

ção suprema sobre as situações limite entre a violência e o absurdo. 
E ainda hoje, quando nos lembramos, “renasce a controvérsia, 
nunca verdadeiramente extinta, sobre as responsabilidades políticas 
e morais imputáveis pelo seu assassínio, até porque muitos pontos 
continuam por esclarecer”. Para as Brigadas Vermelhas, Moro paga-
va com a vida pelo “compromisso histórico” que defendia, abrindo 
as portas ao eurocomunismo de Berlinguer – e assim “personificava, 
talvez melhor que ninguém, o espírito reformista que todo o bom 
revolucionário abomina”. 

As cartas dessa prisão são impressionantes 
e deixam-nos cheios de pensamentos contra-
ditórios. Leonardo Sciascia considerou que o 
cativeiro terá libertado a vítima dos cons-
trangimentos político-partidários… Nunca se 
saberá o que ocorreu verdadeiramente. Moro 
insiste para que procedam à sua libertação 
em troca dos elementos das Brigadas presos… 
Indubitavelmente, o que há é o drama de uma 
violência cega. Só um terço da correspondên-
cia chegará, no entanto, aos seus destina-
tários, o que é um pormenor macabro. Mas 
notamos a “sobriedade do tom”, a “ternura 
e o afeto” para com os seus, a insistência na 
coerência do caminho político antes traçado, 
a lucidez perante o inexorável desenlace pre-
visto, e “a fé religiosa que nunca o abandona 
e à qual se entrega sem reservas”. 

Hoje o terrorismo mudou de feição, mas 
mantém o mesmo ódio à humanidade. “O seu 
rosto multiplicou-se, atuando agora à escala 
planetária”. Aldo Moro é o “símbolo e uma 
peça da engrenagem”, que acaba a pagar “por 
aqueles seus correligionários que o deixarão 
morrer, vítima afinal – supremo paradoxo 
– de um equívoco. O espírito de concilia-
ção face à cegueira sectária”. O retorno do 
trágico não é aqui uma figura de estilo ou 
uma questão de voga intelectual… E os dias de 
hoje continuam a reservar-nos um estranho 
espaço ocupado pelo esquecimento ou pela 
desatenção relativamente a Aldo Moro, ao seu 
testemunho, à sua vida e à sua tragédia.

Em Caminhos e Destinos – A Memória dos 
Outros – II – Ensaios e Crónicas (D. Quixote, 
416 pp., 19,90 euros), Marcello Duarte Mathias dá-nos um conjunto 
multifacetado de reflexões, que nos obrigam a conceder especial 
atenção ao mundo contemporâneo. Se comecei pelo texto sobre Aldo 
Moro, fi-lo uma vez que constitui uma espécie de pedra angular 
nesta obra, onde o autor afirma, mais uma vez, as qualidades de ana-
lista atento aos acontecimentos e às pessoas. Diarista e memorialista 
de primeira água, entre nós como quase ninguém mais, o escritor 
manifesta nos textos ora reunidos o domínio indiscutível do ensaio. 
Assim se entende a admiração que nutre por Michel de Montaigne, 
de quem fala a propósito de um precioso “essencial” de Clara Rocha, 
aludindo aos Ensaios como livro de referência: “Nele o autor se 
descreve, dele se emancipa, para nele se voltar a encontrar – inesgo-
tável deambulação à volta de si mesmo”. E há ainda a omnipresença 
tutelar de Camus. “Não há justiça, mas há limites”. E fica bem clara 

a opção perante a distância assinalada por Vergílio Ferreira entre 
Sartre e Camus: “O que separa um do outro é o caminho que vai do 
niilismo à tentativa de o superar”. 

Os textos entrelaçam-se, dando motivos de diversão, para citar 
Auberon Waugh, mas mais do que isso, de compreensão e de conheci-
mento, no sentido da co-naissance de Claudel. É a “segurança de tom 
que nasce do classicismo da forma e da singularidade da sensibilidade, 
sempre tão à flor da emoção” de que Sophia de Mello Breyner é exemplo 
sublime. E lembra-se António Tabucchi a dizer: “No fundo, creio que ao 
escrever, mais não faço do que uma espécie de autoanálise. Deste ponto 
de vista, os meus livros seriam outras tantas etapas de uma reflexão so-
bre mim mesmo que, naturalmente, se oculta evocando outras coisas”…

Falando de diplomacia, de que o escritor é exímio conhecedor e 
praticante, deparamo-nos com o retrato (hoje oportuníssimo) de 
Arthur Schelinger, que "representou à sua maneira o que de melhor 
existe no escol americano: o patriotismo, a firmeza de convicções, o 
entusiasmo criativo, o gosto da descoberta e da partilha, a tolerância 

de espírito, numa palavra, a 'decência' no 
sentido britânico do termo, esse misto de re-
tidão, de compostura e seriedade intelectual". 
No entanto, nesta matéria, para além deste 
perfil ático e exemplar, encontramos, depois 
de uma descrição cheia de humor da querida 
"carreira" (diplomática, já se vê), o relato de 
uma sessão formativa para jovens adidos, em 
que o autor se exime a dar pequenos conse-
lhos óbvios para aspirantes a diplomatas, com 
receio de ser excessivo. 

Mas não resistimos a lembrar o que ficou 
por dizer sobre esses princípios básicos que 
devem reger as relações entre Estados: a 
regra de ouro – cada país conta consigo mes-
mo; cada país deve todos os dias aprender a 
contar, sempre e somente, consigo mesmo; 
e um país poderá eventualmente, a título 
excecional, contar com os outros, desde que 
estes saibam que ele conta consigo e que, 
nessa medida, terão também de se haver 
com ele, naturalmente, evitando subordina-
ções. Daí que, para o diplomata, às vezes, o 
que impede que aconteça, seja mais impor-
tante do que aquilo que obtém… 

Devo lembrar, aliás, o imprescindível texto 
sobre a diplomacia e a Geração de 70, essenci-
al para se compreender tudo desse tempo – ou 
seja, Portugal e a Guerra Franco-Prussiana, a 
Conferência de Berlim, o Mapa Cor-de-Rosa, 
o Ultimato, os Tratados Luso-Britânico (1891) 
e de Windsor (1899) até à I Grande Guerra – 
com uma preciosa adenda, de que beneficiará 
a edição do Dicionário, que espera ver a luz 
do dia em breve. Sobre o livro de Bernardo 
Futscher Pereira A Diplomacia de Salazar 

(1932-1949), o autor lembra o que um conhecido historiador disse: “A 
História não se aprende, compreende-se”, referindo o equilíbrio da 
análise desses tempos complexos da nossa diplomacia sem a preocu-
pação de ser bom aluno de alguém… E invoco ainda a recordação de 
António Pinto da França, em Angola, e a interessante correspondência 
entre Saint-John Perse e Calouste Gulbenkian, organizada por Vasco 
Graça Moura, onde o mecenas alude a Lisboa com a sua “beleza serena 
e tão comovente” e à amizade com o seu interlocutor como “comuni-
dade de sentimentos assaz excecional e muito preciosa”. 

Ao lermos e relermos, com grande prazer, este livro de Marcello 
Duarte Mathias, em que, a cada passo, nos interpela para que a liber-
dade e a fidelidade não sejam palavras vãs, fica-nos, de novo, a lem-
brança de Camus: “Conservar no coração a lembrança de um mar 
feliz, de uma colina inesquecível, o sorriso de um rosto querido”. J

Entre o previsível e o inesperado

Marcello Duarte Mathias 
dá-nos um conjunto 
multifacetado de reflexões, 
que nos obrigam a conceder 
especial atenção ao mundo 
contemporâneo. (...) E a cada 
passo nos interpela para que 
liberdade e fidelidade não 
sejam palavras vãs

Isso é só o que se costuma chamar 
"a narrativa dos vencedores"?
Sim, a narrativa vencedora 
lembra-nos isso até à exaustão, 
mas ninguém dá resposta ao facto 
de os atentados mais violentos 
e mortais – e foram quase 600 
as ações de terrorismo político 
naquele período – terem sido 
cometidos pela rede bombista 
de extrema-direita no primeiro 
semestre de 1976, matando, 
por exemplo, o padre Max e a 
Maria de Lurdes, em Vila Real, a 
Rosinda Teixeira em São Martinho 
do Campo e dois funcionários da 
embaixada de Cuba. De resto, um 
dos objetivos do livro foi resgatar 
a memória de várias vítimas, 
tentando contrariar a cultura do 
esquecimento.

Há ainda um caminho a fazer em 
termos de memória?
Sem dúvida. Este livro não foi 
escrito por uma cara laroca de 
telenovela ou rosto de telejornal, 
mas vai para a 3ª edição em 
pouco mais de três meses e já 
teve uma dúzia de apresentações 
em vários pontos do país. Quero, 
pois, acreditar que este sucesso 
se deve à avidez dos leitores por 
uma memória mais plural e pela 
necessidade de poder contrastar 
e aprofundar o seu conhecimento 
da nossa História contemporânea. 
Em todas as sessões e tertúlias 
realizadas a pretexto do livro 
vêm ter comigo pessoas que 
não se sentem representadas 
pelas narrativas oficiais deste 
período, até porque, em muitos 
casos, viveram esses tempos e 
sentem que às novas gerações não 
anda a contar-se a história toda 
sobre a construção do Portugal 
democrático. 

Contá-la foi o seu objetivo?
Aqui o jornalismo tem um 
imperativo ético: evitar que 
algumas memórias fiquem 
desprotegidas diante daqueles que 
continuam a negar, a relativizar, 
desfigurar ou adulterar 
determinados acontecimentos em 
nome de um suposto consenso ou 
pacificação do regime. A História 
não é uma via rápida de sentido 
único. Tem muitas estações e 
apeadeiros. E, por vezes, são 
mesmo as estradas secundárias 
que nos aproximam da verdade.J

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:44)



Jjornaldeletras.pt   *   2 a 15 de agosto de 201728 * ideias   ENSAIO

“

O mito de Prometeu
Conhecimento, progresso e inovação

‘Prometeu Acorrentado’, de Tiziano

apologéticas) de muitos 
autores a respeito desta 
personagem, desde Santo 
Agostinho e Tertuliano, que 
lhe atribuíram qualidades 
semelhantes às de Cristo 
Redentor, até aos que, 
como Rousseau, viram 
nele o responsável pela 
perversão do homem, a 
quem o conhecimento tirou 
a inocência original. Por sua 
vez, Goethe, num drama 
inacabado (Prometheus), 
incitou os jovens da sua 
época ao desprezo pela ordem 
estabelecida e pelos valores 
tradicionais do Estado, da 
Igreja e da sociedade.

Hoje em dia, todos 
sabemos que as conquistas 
e avanços da ciência e da 
tecnologia podem esconder 
grandes perigos e ameaças 
e ter consequências 
avassaladoras. Basta 
pensarmos nos efeitos do 
uso indevido da energia 
nuclear ou da manipulação 
genética ao nível da 
reprodução humana e no 
impacto dramático que já 
tiveram (ou poderão ter) 
nas nossas vidas. O célebre 
romance de Mary Shelley 
Frankenstein, or the Modern 
Prometheus, no qual a autora 
descreve as atribulações de 
um investigador que se quer 
equiparar a Deus, tentando 
reproduzir a criação do 
homem, surge como uma 
premonição aterradora.

A lição mais universal que 
podemos extrair do mito de 
Prometeu é a veiculada pela 
célebre tragédia de Ésquilo, 
O Prometeu Agrilhoado, que 
resulta de um compromisso 
assumido entre o deus 
supremo e o aliado dos 
homens: estes terão direito 
a tomar livremente as suas 
decisões e a seguirem na 
senda da inovação e do 
progresso, desde que não 
ponham em causa a ordem 
do mundo. Deste modo, 
Ésquilo empresta ao mito de 
Prometeu uma dimensão que, 
ainda hoje, conserva toda a 
sua atualidade.J

 O progresso e as 
descobertas notáveis que 
se têm vindo a verificar 
no âmbito da ciência, em 
particular no âmbito da 
física, da astronomia, da 
biologia, da bioquímica 
e da biologia molecular, 
bem como o impacto de 
algumas destas descobertas 
no domínio da tecnologia, 
tiveram enormes 
repercussões em todos os 
aspetos das nossas vidas. 
Foram decifrados vários 
dos mecanismos genéticos 
moleculares básicos e 
verificaram-se progressos 
científicos notáveis a nível 
do conhecimento de como 
funciona o cérebro humano. 
Estamos a aproximar-nos 
a passos largos do grande 
objetivo que norteia a 
humanidade, que é o de 
compreender a origem 
do mundo e o lugar que 
ocupamos no universo que 
nos rodeia. O Homem está a 
descobrir mistérios que até 
agora estavam ocultos. Este 
progresso é inevitável, pois 
exprime a procura inata do 
conhecimento por parte do 
ser humano. 

O avanço da ciência 
levanta, no entanto, um 
vasto espetro de questões, 
relativamente às quais a 
nossa sociedade se encontra 
dividida, porque ainda 
não encontrou respostas 
adequadas para cada uma 
delas. Uma das questões 
que tem ocupado os media 
nos últimos tempos gira à 
volta do recente projeto de 
regulamentação da lei sobre a 
maternidade de substituição 
ou reprodução medicamente 
assistida (RMA), ao qual 
estão também associadas 
as chamadas “barrigas 
de aluguer”. Esta questão 
traz à luz um assunto que 
se me afigura da máxima 
importância, que é a de saber 
se há ou não limites éticos 
para a aplicação, nas várias 

esferas da vida humana, das 
descobertas da ciência.

A reflexão sobre 
estes temas traz-me 
invariavelmente à lembrança 
uma das mais famosas 
histórias da mitologia grega: 
o mito de Prometeu, cujo 
tema principal é a luta entre 
os homens e os deuses. Este 
mito conta a história do 
despertar da consciência, 
questiona o conceito de 
inovação e de progresso, e 
coloca a questão dos limites 
do conhecimento.

Prometeu, era 
descendente dos Titãs Jápeto 
e Clímene, os quais, por sua 
vez, eram filhos de Gaia (a 
Terra) e de Úrano (o Céu). 
Tornou-se o grande aliado 
dos homens na luta contra o 
poder despótico de Zeus, e 

pagou bem caro essa aliança. 
Noutras versões, terá 
sido, mesmo, o criador da 
humanidade a partir de um 
bloco de argila misturado 
com água, ao qual insuflou 
vida. Conta o mito, que nos 
é transmitido, entre outros, 
por Hesíodo (séc. VIII a. 
C), que Prometeu ludibriou 
Zeus durante um sacrifício 
ritual em que se procedia à 
divisão das partes de uma 
vítima imolada, induzindo-o 
a escolher a pior parte 
do animal (os ossos e 
as gorduras), deixando 
a melhor parte para os 
homens. 

Ao dar-se conta do 
engano, Zeus vingou-se, 
privando a Humanidade do 
dom civilizacional do fogo, 
pois estava consciente de que 
o conhecimento dessa técnica 
os poderia levar a desafiar o 
poder dos deuses. Prometeu, 
no entanto, conseguiu entrar 
secretamente no Olimpo 
e furtar uma centelha do 
fogo celeste, que depois deu 
aos homens. Então, Zeus 
ordenou a dois Gigantes que 
capturassem o Titã e que o 
levassem para o cume mais 
alto do Cáucaso, onde foi 
acorrentado por Hefesto a 
um rochedo, e enviou uma 
águia, que ia todos os dias 
devorar-lhe o fígado que 
continuamente se refazia, a 
fim de que o suplício nunca 
acabasse.

Independentemente das 
diversas interpretações 
de que tem sido objeto, 
Prometeu passou a simbolizar 
a revolta contra todas as 
formas de despotismo. São 
inegáveis as semelhanças 
com a tradição bíblica, em 
que a serpente libertou 
o homem da ignorância, 
dando-lhe a comer o fruto 
da árvore da sabedoria. Mas, 
ao tomar conhecimento do 
bem e do mal, o homem 
perdeu a sua inocência e foi 
escorraçado do paraíso.

Ao longo dos tempos, 
várias têm sido as posições 
(condenatórias ou 

Independentemente das 
diversas interpretações 
de que tem sido objeto, 
Prometeu passou a 
simbolizar a revolta 
contra todas as formas 
de despotismo

As conquistas e 
avanços da ciência e 
da tecnologia podem 
esconder grandes 
perigos e ameaças 
e ter consequências 
avassaladoras

Marília P. Futre Pinheiro

Face aos enormes progressos da ciência, a autora - profª catedrática da Faculdade de Letras de Lisboa, especialista em Grécia 
Antiga, sua cultura e literatura - coloca a questão “de saber se há ou não limites éticos para a (sua) aplicação, nas várias 
esferas da vida humana”, exemplificando com a maternidade de substituição e as chamadas “barrigas de aluguer”. E a 
propósito dessa questão recorda e escreve sobre o mito de Prometeu, cujo tema principal é a luta entre os homens e os deuses
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HETERODOXIAS POLÍTICAS
André Freire

Democratizar a Europa

isso é um mito, e que não podemos 
esperar nunca que seja democrática 
como um Estado porque isso extravasa 
a sua natureza. Mas aqueles que, como 
eu e os autores do livro em análise, 
pensam que é urgente e necessário re-
formar democraticamente a UE, sabem 
que um dos obstáculos principais para 
o fazer são os entraves institucionais: é 
preciso unanimidade de todos os países 
para reformar os tratados. 

Stéphanie Hennette et al não só 
reconhecem o problema do défi-
ce democrático na Europa como 
afirmam que o mesmo se agravou 
significativamente com a crise 
financeira internacional e a crise 
das dívidas soberanas, e sobretudo 
com as respostas políticas da UE a 
esses fenómenos4. Nomeadamente, a 
chamada "governação da zona euro", 
de que o Eurogrupo (dos ministros 
das finanças da zona euro) é uma das 
instituições chave, agravou signi-
ficativamente o problema do défice 
democrático: "Nascido sob a égide 
da informalidade e da opacidade, o 
Eurogrupo (…), funciona à margem 
dos tratados europeus, não tendo de 
prestar contas ao PE, nem, a fortiori, 
aos Parlamentos nacionais. Pior 
ainda, as instituições – do BCE à CE, 
passando pelo Eurogrupo e pelas ci-
meiras da zona Euro (…) – funcionam 
segundo variáveis cuja combinação 
muda com cada política, consoante 
se fala dos 'memorandos' da troika, 
das 'medidas corretiva' solicitadas 
aos Estados no âmbito do Semestre 
Europeu", etc. 

Formou-se assim, segundo os 
autores, uma espécie de governa-
ção tecnocrática ("ângulo morto dos 
controlos políticos, numa espécie de 
buraco negro democrático") composta 
em larga medida pelas altas burocracias 
europeias e nacionais, e por membros 
dos executivos da zona euro. Mais: essa 
"autocracia pós democrática" "leva-nos 

80). A representação dos países seria 
proporcional ao seu peso populacional. 
O cenário 1 asseguraria maior eficácia 
da AZE, o cenário 2 asseguraria maior 
respeito pelo pluralismo político. A 
AZE disporia de capacidade de agenda 
setting na zona euro, ao participar na 
formação da agenda das cimeiras da 
zona euro e do Eurogrupo. Disporia 
ainda de capacidade legislativa para 
"promover a convergência das políticas 
económicas e fiscais, como o cresci-
mento duradouro e o emprego"; bem 
como de instrumentos de controlo das 
políticas de convergência e de condi-
cionalidade (memorandos, etc.). Em 
caso de desacordo com o Eurogrupo, a 
AZE teria a última palavra em matéria 
de orçamento da zona euro e de taxas 
e bases tributáveis de IRC na EU. Dado 
o quadro político democrático atual, 
permitir ainda colocar em minoria as 
forças pró-austeridade na zona euro, 
e em qualquer caso democratizaria a 
zona Euro.

Que balanço final para esta pro-
posta? Claramente positivo, a vários 
níveis. Primeiro, estão de parabéns 
os autores e as editoras por darem à 
estampa uma proposta tão bem argu-
mentada e defendida, além de extre-
mamente oportuna!  Segundo, parece-
-me muito positiva a combinação de 
saberes técnicos com o empenhamento 
político de intelectuais públicos. Os 
autores assumem que a proposta visa 
colmatar seja o défice do Presidente 
Hollande neste domínio, seja o défice 
da própria França5. E a França não 
é e não será nunca um proponente 
qualquer neste domínio... Terceiro, 
a proposta demonstra claramente 
que é possível democratizar a Europa 
sem cair no armadilha do imobilismo 
institucional ditada pela dificuldade da 
reforma dos tratados. 

Do lado menos positivo temos, por 
um lado, a reforma democrática da 
UE à margem dos tratados, tal como 
faz a atual governação da zona euro. 
Claro que isto resulta dos problemas 
institucionais da UE, não dos autores, 
mas é um problema... Por outro lado, a 
composição da AZE baseada estrita-
mente nas dimensões populacionais 
dos países, à revelia das soluções de 
tipo federal, as quais favorecem as mi-
norias (vide o próprio PE). Finalmente, 
esta reforma não é uma reforma geral 
democrática das instituições europeias, 
apenas da governação económica da 
zona euro. Seja como for, o debate está 
lançado, e iniciado. E bem! J

Sobre o conceito e o perfil de intelectual político, 
ver o recente livro de Rui Bebiano (2017), Tony 
Judt – Historiador e Intelectual Público, Lisboa, 
Edições 70 
  Ver Freire, André (organizador) (2015), O 
Futuro da Representação Política Democrática, 
Lisboa, Nova Vega, especialmente capítulos 1, 
6 e 7, e Rodriguez-Aguillera de Prat, Cesáreo 
(2016), The European Democratic Deficit.The 
response of the Parties in the 2014 elections, 
Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, nomeadamente as 
«n» referências inclusas
  Ver Freire, André, et al (2017), «Workers’ 
EU Political Alignments during the Great 
Recession», Transfer: European Review of 
Labour and Research, 1st Online 24-5-2017
  Ver Ver Stéphanie Hennette et al, op. cit., pp. 
9-19 e 51-57;   Ver Stéphanie Hennette et al, op. 
cit., pp. 12 e 47-49

 Um conjunto de cientistas sociais e 
juristas franceses, entre os quais o ce-
lebérrimo Thomas Piketty, assumindo 
simultaneamente o papel de estudio-
sos e de intelectuais públicos1, lançou 
recentemente um livro que é uma pro-
posta política para a democratização 
da Europa, mais precisamente da Zona 
Euro. Primeiro em França, nas Éditions 
du Seuil, logo depois em Portugal, na 
Temas & Debates: Stéphanie Hennette 
et al, Por um Tratado de Democratização 
da Europa (108 pp., 12,90 euros) O livro 
está ancorado nos saberes técnicos dos 
seus criadores, o direito público, a eco-
nomia, a ciência política e a sociologia, 
mas é sobretudo uma proposta política 
de intelectuais franceses empenhados 
na reforma das instituições europeias. 

O que me proponho fazer é usar o 
livro como mote para discutir a neces-
sidade e os contornos de uma eventual 
(e desejável) reforma democrática 
(profunda) da Europa, até porque tal 
como os autores não me revejo nem 
num refluxo nacionalista, apanágio da 
direita radical soberanista e eurofóbica, 
nem numa cristalização da "autocracia 
pós democrática" (Jürgen Habermas) 
do statu quo, aparentemente do agrado 
da tecnocracia que governa a Europa e 
das forças centristas (Partido Popular 
Europeu, PPE, e boa parte dos Socialistas 
& Democratas Europeus, PSE/S&D) que 
com ela amiúde convergem.  

Já discuti noutro local as razões e 
os caminhos para uma democratiza-
ção da Europa2.  Primeiro, há várias 
instituições políticas ao nível da União 
Europeia (UE) com fraco ou nulo 
pedigree democrático. Por exemplo, 
a Comissão Europeia (CE), o poder 
executivo da UE, não é eleita pelos 
cidadãos diretamente, como acontece 
nos regimes presidenciais, nem é eleita 
parlamentarmente, como acontece nos 
regimes parlamentares ou semipresi-
denciais. A sua muito ténue legitima-
ção democrática advém da sua nomea-

ção pelo Conselho Europeu, onde estão 
representados os chefes de Estado e de 
governo dos países da UE, e pela sua 
aprovação pelo Parlamento Europeu 
(PE), além da ligação adveniente da 
presidência da CE dever ser atribuída 
à lista mais votada para o PE (desde o 
Tratado de Lisboa, 2007). Tudo muito 
ténue, indireto e remoto, ao estilo dos 
regimes liberais (mas não democráti-
cos) do século XIX. 

Segundo, a existência de insti-
tuições políticas com forte pedigree 
democrático, mas com fracos poderes: 
o PE nem está na base da formação do 
executivo da EU, como nos regimes 
parlamentares, nem tem fortes poderes 
legislativos, como os Parlamentos em 
regimes presidenciais. Não é por acaso 
que os eleitores votam tão pouco nas 
eleições para o PE…

Terceiro, a enorme complexidade 
do sistema político da UE dificulta a 
responsabilização das suas instituições, 
seja ela horizontal (isto é, interinstitu-
cional), seja ela vertical (isto é, pelos 
cidadãos). Quarto, as instituições polí-
ticas da UE com pedigree democrático 
têm amiúde que repartir o poder com 
instituições tecnocráticas com fraco ou 
nulo pedigree democrático  (CE, BCE, 
direções-gerais, agências reguladoras, 
grandes corporações, etc.). Por exem-
plo, para a solução do problema do 
BANIF, o primeiro ministro português, 
António Costa, teve de despachar com 
a alta burocracia da Direção-Geral da 
Concorrência... Quinto, a orientação 
neoliberal das políticas europeias, 
sobretudo na esfera económica, e uma 
Europa que em vez de ser um instru-
mento de regulação da globalização 
(visão social-democrata) tem sido uma 
espécie de "cavalo de Troia" da globa-
lização (visão neoliberal), tem levado 
a um crescente divórcio dos cidadãos 
face à UE, sobretudo as classes baixas3.  
Claro que há quem ache que a UE não 
tem nenhum défice democrático, que 

Zona Euro, concluindo claramente pela 
positiva. Registe-se, a este propósito, 
a presença de especialistas em Direito 
Público na feitura da proposta, entre 
eles a própria Stéphanie Hennette. 

Para democratizar a "governação 
da zona euro", os autores propõem a 
criação de uma Assembleia da Zona 
Euro (AZE) composta por membros 
dos parlamentos nacionais dos países 
do Euro (cenário 1: 100 mais 5, para 
assegurar a presença dos pequenos 
países; cenário 2: 320) e do Parlamento 
Europeu (cenário 1: 25; cenário 2: 

Uma Europa que em vez 
de ser um instrumento de 
regulação da globalização 
tem sido uma espécie de 
seu 'cavalo de Tróia', tem 
levado a um crescente 
divórcio dos cidadãos 
face à UE

Para democratizar a 
'governação da zona 
euro', é proposta a criação 
de uma Assembleia da 
Zona Euro composta 
por membros dos 
parlamentos nacionais e 
do Parlamento Europeu

A proposta demonstra 
que é possível 
democratizar a Europa 
sem cair no armadilha do 
imobilismo institucional 
ditada pela dificuldade da 
reforma dos tratados

a sobrestimar as apostas associadas à 
estabilidade financeira e à ‘confiança 
dos mercados’, e a subestimar os pro-
blemas mais suscetíveis de interessar 
diretamente o maior número de pesso-
as, tal como as políticas de emprego, do 
crescimento, da convergência fiscal, da 
coesão social e da solidariedade, etc." 
Daí a necessidade desta proposta de 
Tratado de Democratização da Europa, 
ou melhor: de democratizar a governa-
ção na Zona Euro.

Mas se a chamada "governação da 
zona euro" veio agravar bastante o dé-
fice democrático europeu, a sua acei-
tação pelo Tribunal de Justiça Europeu, 
apesar de estar à margem dos tratados, 
é também a oportunidade encontrada 
pelos autores para reformar democra-
ticamente a Europa/Zona Euro sem 
ter de defrontar-se com os inúmeros 
pontos de veto exigidos pelos processos 
de reforma dos tratados. O capítulo 2 
do livro é todo ele dedicado à questão 
da viabilidade jurídica deste Tratado 
de Democratização da Governação da 
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O ‘raro’ José Sesinando Palla e Carmo

Vasco Vieira de almeida

 Conheci o Zé Palla e Carmo em meados dos anos 
60 através de um amigo comum, o Alain Oulman, 
que me perguntou se haveria um lugar para ele no 
Banco Português do Atlântico, de que eu era então 
diretor-geral. Da sua obra tinha lido os ensaios e 
análises literárias publicadas, se não erro, desde 
1963, em O Tempo e o Modo e no Jornal de Letras e 
Artes, o prefácio a um livro de contos de Graham 
Greene e traduções de H.G. Wells e Somerset 
Maugham.

Eu procurava nessa altura alguém para dirigir 
um departamento de relações internacionais e 
a conversa que tivemos depressa mostrou ter 
encontrado a pessoa certa, pelo que ficou assente 
a sua nomeação. Estabeleceu-se desde logo entre 
nós forte empatia, depois convertida numa amizade 
sem mácula e num convívio intenso até à sua morte; 
e fui descobrindo no Zé uma rara maneira de ser 
(ou estar, diria ele) sensível e discreta, em que o 
conversador culto e estimulante que era escondia 
alguma timidez.

Foi sempre uma pessoa solitária e dividida, 
características que transpôs para os seus escritos. 
Por um lado, o artista, o intelectual empenhado, 
simultaneamente crítico penetrante e autor subtil 
que, aos 22 anos, escreveu com Luís Francisco 
Rebello a peça surrealista A invenção do guarda-
-chuva. Por outro lado, o observador dotado de um 
extraordinário poder de imaginação, agudo sentido 
do ridículo e de ironia, acompanhados de um 
comando absoluto da língua portuguesa, que podia 
desconstruir até ao limite do imaginável.

Ele próprio referiu algures inserir-se “no sector 
daqueles que, pelo menos no plano literário, acham 
que vale a pena reflectir e pronunciar-se sobre o va-
lor da obra alheia (e implicitamente da sua própria) 
(…)”. Mas afirmou também “o cada vez mais claro 
papel crítico do criador”, de que foi nítido exemplo. 
Este facto gerou duas identidades distintas, mas 
inseparáveis e intermutáveis – o José Palla e Carmo, 
ensaísta e poeta, e o seu alter ego, José Sesinando, 
na origem de uma genial forma única de humor, de 
raiz semântica, mas igualmente autor de textos de 
elevado valor literário.

Embora – em boa parte pela natureza e acessibi-
lidade da prosa ou poesia satíricas de Sesinando – a 
obra de Palla e Carmo tenha ficado relativamente na 
sombra, as duas figuras cruzam-se numa teia densa, 
como acontece, por exemplo com a Cantata para o 
nosso tempo que Sesinando me dedicou para eu pas-
sar a canção (o que não tive ocasião de concretizar) 
e de que – pela beleza formal, reveladora de enorme 
musicalidade – retenho por exemplo o melancóli-
co soneto de sabor camoniano “Povo, coração de 
pomba”, publicado na Obra Ântuma:

Olhos fechados, como pomba que não voa
e quêda fica na suave madrugada;
um ar parado, como pomba descansada
que à lentidão da longa espera se afeiçoa;

coração puro, como de ave meiga e boa;
os nervos brandos, desatentos à cilada;
o cérebro imóvel, não pensando já em nada,
como o da pomba, que o sonho não povoa;

assim o povo doce vai na nossa idade
passando o tempo e só curando do momento
e da plumagem, confundindo a felicidade

com a sua imagem e esta com o desalento.
Os caçadores virão, com tiros de verdade,
fazendo eles da parábola alimento.

Ou o excerto do poema “O emigrante”:

Das searas meus desertos dos senhores
dos pobres uns de pão outros de não
das sombras dos silêncios dos temores
de ser-me como sou como os mais são
me exilo para longe
para onde o espanto duma esperança me convida
e o espectro da saudade me não esconde
ser mais incerta a volta do que a ida

Ou ainda os versos inéditos (que, esses sim, pus em 
música):

Saudade do futuro que virá
Saudade além do muro qu’inda há
Nasci para viver
Morri para renascer
Pois minha voz é todos nós
É liberdade
Certeza na incerteza
Firmeza sem firmeza
Só com vontade desta saudade
À portuguesa

Fizemos os dois parte de um grupo, designado 
Bando Português do Atlântico, que integrava entre 
outros, o Augusto Sobral, o Orlando Costa, o Pitum 
Keil do Amaral, o João Esteves da Silva, o Raul 
Hestnes Ferreira, o António Gabriel Vaz e a Guida, 
sua mulher, a Cucha Carvalheiro e o Fernando Assis 
Pacheco.

Ao longo de 20 anos realizámos dezenas de 
happenings memoráveis. Foi o caso, por exemplo, 
da homenagem a um sábio belga inexistente, A. 
Peyradon, realizada na Sociedade de Belas Artes, 
perante numeroso público, convidado pelo Circulo 
Português de Massificação Urbana (em organização).

Verificámos com espanto que boa parte da assis-
tência, que incluía intelectuais conhecidos na época, 
dizia conhecer a sua obra. A sessão terminou com o 
assassinato do homenageado, para comprovar que, 
em Portugal, as únicas homenagens sinceras são as 
póstumas, tendo a notícia do “crime” sido divulga-
da a sério pela então Agência Lusa para a imprensa 
nacional, o que nos trouxe alguns problemas.

O Zé apresentou nessa altura uma tese, 
defendendo não só a autenticidade da obra 
de Peyradon, isto é, a qualidade de ser au-
têntica, mas também a sua hernanicidade, 

José (Sesinando) Palla e Carmo ‘O observador dotado de um extraordinário poder de imaginação, agudo 
sentido do ridículo e de ironia, acompanhados de um comando absoluto da língua portuguesa’

Em título, o nome completo do que que, assinando José Sesinando, foi um excecional colaborador do JL, desde o nosso 
nº 1 (ler coluna de JCV, na p. 3) até praticamente a sua morte, em 1995, aos 72 anos. Mas, claro, foi muito mais do que 
isso. Aqui o evoca, em testemunho imperdível no qual também revela ‘inéditos’ seus, uma figura muito destacada da 
vida portuguesa, em diversos domínios, fundador e lider de um dos principais escritórios de advocacia portugueses, que 
recentemente publicou aliás, como noticiamos, Vasco Vieira de Almeida - Um homem livre - um volume de quase 500 páginas 
que documenta bem a dimensão e riqueza da sua ação e da sua personalidade. Publicamos ainda, em caixa, o que António 
Alçada Baptista escreveu sobre José Palla e Carmo no seu livro A cor dos dias - memórias e peregrinações

 Tenho muitas saudades do José Palla e 
Carmo. Não encontrei ninguém na minha 
vida capaz de ter com as palavras um jogo 
tão rico, tão surpreendente e tão imediato. 
Numa revista que se publicou há muitos 
anos, chamada Almanaque, onde escrevia 
o Cardoso Pires, o Luís Sttau Monteiro e 
outros assim, o José publicou um artigo 
sobre “O Traje”, que eu às  vezes ia reler. 
Lembro-me de duas tiradas. A certa altura 
escrevia: “Garrett vestia calças à ingle-
sa.... E a inglesa ria-se muito de cada vez 
que ele lhas vestia.” Mais adiante fala na 
visita a Portugal dos Doze de Inglaterra. 
Nessa altura, faz uma chamada de fundo 
de página e acrescenta: “Que pernoitaram 
muito provavelmente na Casa dos Vinte e 
Quatro.”

Eu tinha um sobretudo de veludo cotelê 
que tinha mandado fazer com um tecido 
que comprei em Espanha. Era um sobre-
tudo que achava muito chique e que vestia 
com alguma vaidade. Era então presidente 
do Instituto Português do Livro. O José 
encontrou-me com aquele sobretudo e 
disse-me:

- Ó António! Uma das razões por que 

eu gosto de ti é porque levas tudo muito a 
sério. Desde que és presidente do Instituto 
do Livro, até o teu sobretudo cote... lê!

Uma vez na reunião estava o saudoso 
pintor Francisco Relógio. Eu ia falar-lhe 
e o José disse-me: - Vê lá como falas ao 
Relógio. E eu: - Então como é que se fala 
ao Relógio? O José: - Está certo? Depois 
continuou as conversas sobre o Relógio:

- É uma pena. Um tipo com um nome 
que se presta a tanta coisa mas ele, infe-
lizmente, não corresponde. Noutro dia 
encontrei-o e disse-lhe: - Então, onde é 
que vai? Ele respondeu:  - Vou almoçar. 
Eu comentei: - Você já deve estar com a 
barriga a dar horas! Ele: - Não é isso. É que 
já passa das duas horas.

Doutra vez ele estava a pintar um 
painel para o Banco Ultramarino. Disse 
para mim: - Isto dos painéis é uma chatice 
porque a gente deixa as orientações e os  
tipos não fazem nada daquilo que a gente 
manda. Eu disse-lhe: - Mas ó Relógio, 
você  tem obrigação de ser um homem de 
pulso! Ele disse-me, conformado: - Pois é, 
mas não sou. 

As crónicas que fazia no JL eram uma 
delícia. Lembro-me que uma começa-
va assim: “Como Ankara a situação na 
Turquia?”J

O José Palla e Carmo
António Alçada Baptista
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ou seja, a qualidade de ser Hernani.
Encenámos a revista Lieb-hair-ização, sátira 

à descompressão política tentada por Marcelo 
Caetano e transformámos em musical a Ceia dos 
Cardeais, de Júlio Dantas, que não conseguimos 
tornar ainda mais ridícula, apesar de todos os 
esforços feitos.

Levámos também a cabo inúmeros espetá-
culos de crítica ao pretensiosismo nacional. José 
Sesinando produziu então uma enorme torrente 
de letras de canções, até hoje inéditas. Este 
espaço limitado permite-me dar apenas alguns 
exemplos. Lembro a “Valsa Liberal”, de que cito 
duas quadras:
Dona Teresa, os Afonsos e os Sanchos
adoravam no fundo a ralé.
Proibiam o Humanité
mas por fora faziam uns ganchos.

Portugal é um país liberal,
Há quem saiba já ler um papel.
O bom povo é doce como o mel –
oxalá não lhe faça o mel mal.

Ou “Os Marcuses”, de que tiro os versos 
seguintes:

Da dialética só temos luzes?
Fogo não falta cá nos Marcuses.
Subiu o preço nos omnibuses?
Mais à vontade vão os Marcuses

Da Ceia dos Cardeais registo o cantochão inter-
pretado pelos três:

Tomemos nós os três
Pr’a não irmos para a maca
Farinha Trinta e Três
Que o nosso santo papa

Ou o fado do cardeal português:

A prece é a nossa vela
E a crença a nossa barca.
Pois mesmo na viela
Está o nosso Patriarca.

Lisboa das colinas
Altar dos padroeiros
Rebrilha nas batinas
Compradas nos Pinheiros.

José Sesinando foi também o autor da análise 
dedicada ao então Secretariado Técnico da 
Presidência do Conselho e que deu lugar a uma 

valsa de grande êxito. Excertos:

Os antigos fisiocratas
eram todos democratas
e nós sabemos porquê:
laissez faire, laissez passer.
Mas hoje a aristocracia
Provém da tecnocracia
E a vibrante Marseillaise
Deu a vez à mayonnaise

Quando da partida de Mário Soares para o exílio 
em S. Tomé, em que a PIDE no aeroporto agre-
diu violentamente várias pessoas, entre as quais 
meu irmão Pedro, ofereceu-me o livro Situação 
da Arte, com a seguinte dedicatória:

A pé, de carro e de kart
Na Terra, Neptuno e Marte
Sondámos a opinião.
Eis aqui a conclusão:
A Arte tem situação;
A Situação não tem arte.
A gente nem se reparte:
Uns dizem não, outros não.
D. Diniz e D. Duarte
Não teriam outra opção:
Ou se diz isto e nos parte
Alguém a constituição
(como ao Pedro seu irmão)
Ou se não diz e dess’arte
Se conquista a humilhação
De que fala o Roland Barthes
Da auto-alienação.
Espero, Vasco, que se farte
De ler tanto palavrão –
Se viver pr’a si, é Arte.
Viver, pr’a si, é acção.
Revolução e Mozart….
Mozart e revolução…
E então?

Em 1981 mantive com José Sesinando 
uma “polémica” sobre música aqui no JL, que 
assinei sob o nome de Mário Cavaradosso. Na 
resposta, para demonstrar ter descoberto quem 
estava por detrás do pseudónimo, fez a minha 
biografia descrevendo-me como segue: “Mário 
Cavaradosso, embora tendo estado e estando 
tão frequentemente em contacto com o Ouro 
do Reno (e do Tamisa e do Hudson e do Sena), 
nunca se desapiedou de The beggar’s Opera. 
Austero, severo, ri e vigoroso, no entanto de lira 
na cumplicidade ao arquitetar peças melódicas 
processuais (nomeadamente contestações), 

tanto antes como após a devoção 25 de Abril, 
sem contudo haver jamais deduzido, honra lhe 
seja feita, em bargos de interesseiro. A sua posi-
ção tem sido aliás objeto da mais acesa contro-
versação: nos momentos difíceis, enquanto os 
mais bondosos e crentes lhe têm dito ‘Que Deus 
o ajude’, os mais maldosos e malignos disseram 
(e conseguiram) ‘Que Deus o aljube’”.

Nesse artigo – “Acerca da Música” – escre-
veu entre outras observações “teóricas”, que 
“o lied (plural, lieder) caracterizava-se por ser 
cantado por uma senhora de vestido de noite, 
encostada a um piano Bechstein. Por vezes dá a 
impressão de que o piano é que está encostado 
na senhora. O piano é, então, um Steinback”. E 
afirmou que, “quanto a Schubert, chega a haver 
dúvidas sobre a sua verdadeira identidade. 
Presume-se no entanto que ele fosse uma sua 
tia, o que era frequente naquela época”.

No nosso convívio profissional, o Zé repre-
sentou uma lufada de ar fresco na atmosfera 
sisuda daqueles tempos. Entre dezenas cito duas 
histórias típicas. A primeira está ligada à vinda a 
Lisboa de David Rockefeller, figura internacio-
nal, presidente e um dos donos do banco mais 
prestigiado desse tempo – o Chase Manhattan 
Bank.

Entendi que deveria recebê-lo acompanha-
do do Zé, no exercício das suas novas funções. 
Mas preveni-o da importância da reunião e dis-
se-lhe que se preparasse para responder apenas 
breve e profissionalmente às perguntas que lhe 
fossem dirigidas.

A certa altura do meu diálogo com 
Rockefeller, este achou simpático dirigir-se 
a Palla e Carmo, até aí mudo e quedo. Numa 
conversa de circunstância perguntou-lhe a 
certa altura quantas pessoas trabalhavam no 
Banco. Sério e formal como eu tinha pedido, o 
Zé respondeu: “Cerca de 50%”.

A segunda cena deu-se quando os directores 
se me vieram queixar de que, exigindo eu deles 
o cumprimento rigoroso do horário de trabalho, 
o Zé chegava todos os dias muito mais tarde. 
Tendo sido eu pessoalmente a convidá-lo, en-
tendiam que estava a fazer uma discriminação 
inaceitável.

Chamei-o e dei-lhe uma descompostura 
forte. Com um ar sério de alguém ofendido 
respondeu: “Compreendo que estejas zangado 
comigo, mas estás a ser exagerado e injusto – é 
verdade que entro todos os dias mais tarde, mas 
estás a esquecer-te de que saio todos os dias 
mais cedo”.

Que saudades, caro Zé!J

Vasco Vieira de Almeida (a falar) e José Palla e Carmo numa conferência em Tóquio; reportagem, no Diário de Lisboa, da famosa ‘homenagem ao 
sábio Alphonse Peyradon’

1Língua como elemento para ser 
visto; transforma-se em quadro. 
Língua contemplável. Biografia 
do Língua, de Mário Lúcio Sousa, 
escritor e músico.

“Milagrosamente, para aqui, 
pata acolá, pata hoje, pataamanhã, de 
repente, o menino começou a chutar 
o caminho vertical ainda. Descobriu o 
sincronismo. Com os seus movimentos 
toscos, os seus toques descompassados, a 
sua harmonia adquirida no teclado com 
os pés, foi compondo o seu mundo.”

O Língua, no masculino. Personagem. 
Mas a personagem central: a língua. Uma 
língua também sonora. Sons e imagens, 
isto é, música e pintura.

2Erri de Luca. Poesia completa 
editada na Seix Barral: Sólo ida. 
Poesia completa. Tradutor da Bíblia, 

Erri de Luca, nascido em 1950, poeta do 
que é sólido e tocável: “Encontraremos 
marinheiros que nos temem, pastores 
sem pastos, caminhantes sem terra 
debaixo.”

Um poema central, que torna tudo 
claríssimo:

 
Estou esta tarde junto a vocês para 

dizer:
nesta sala estão sentados alguns  

  [assassinos,
ladrões, mentirosos, suicidas
e eu sou irmão do pior
que há num homem,
dentro de mim ou noutro,
como irmão gémeo.
Não sou o juiz do filho do meu pai,
não sou o seu guardião.
Amo quem de forma inesperada  

  [se envergonha
e leva as mãos à cara
e desse modo se limpa.
Esta noite entre nós eu amo o bêbado
que perde o caminho para casa.J

DIÁRIO
GONÇALO M. TAVARES

Erri de Luca
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Quando fiz 21 anos 
parti de Lourenço 
Marques. Além 
da libertação do 
mundo colonial-
salazarista, eu 
desejava viver 
entre escritores 
e artistas, numa 

cidade europeia que tivesse um rio. Um 
rio e grandes museus. Naquela altura a 
Europa era Paris, mas foi Londres que 
escolhi. Foi uma escolha feliz. 

Além da liberdade que alcancei, e o 
rio que me inspirou, e os museus que 
continuo a frequentar, Londres livrou-
me também do visco de um “tem que 
ser” que eu sentia à minha volta, pesado 
de desalento e de renúncia. Cheguei a 
Londres para me deixar deslumbrar. 

Cheguei também com um desejo, 
que era publicar um livro. Eu já tinha 
publicado poemas soltos em revistas 
e jornais, mas isso não era bem a 
mesma coisa. Ter um livro publicado 
ia permitir-me entrar noutro grau de 
convivências. Não me apetecia nada 
ser apenas mais um jovem que também 
escrevia versos. Eu queria ser um poeta 
publicado. E em Londres, tinham-
me dito os meus amigos laurentinos, 
haveria com certeza maneira de o 

conseguir. Não tardei a relacionar-me 
com artistas e escritores e dei de caras 
com algo de inesperado. A cultura 
portuguesa na Inglaterra era pura e 
simplesmente um espaço em branco. 

Tal como em Lourenço Marques, 
continuei a partilhar os poemas que 
ia escrevendo com os meus novos 
amigos portugueses, que também não 
conseguiam ser publicados em Londres. 
Com uma exceção: Alberto de Lacerda. 
O Alberto morava em quartos alugados, 
vivia de biscates literários, mas 
publicava e era bem conhecido no meio 
cultural britânico. 

Por essa altura dei-me igualmente 
conta de outra coisa. Entre os meus 
novos amigos portugueses eu também 
não era visto – como é que eu hei de 
dizer?... não era visto, bem, bem, como 
um poeta português. Eu tinha vindo 
de Lourenço Marques sem ter parado 
em Lisboa, de onde me tinham levado 
no começo da adolescência. Vim do 
Índico para Londres. Cheguei sem rasto 
e sem lastro. E vistos de Lisboa, nessa 
altura, os poetas de Moçambique eram 
outro espaço em branco. Em branco ou 
possivelmente de outra cor.

Comecei a matutar no que seria 
essa coisa de pertencer ou não e a 
que lado. Não matutei durante muito 
tempo. A partir de certa altura senti-
me integrado em Londres, andava por 
toda parte, alojava e acompanhava 
amigos que iam chegando de 

Moçambique e Lisboa e de outros 
pontos da Inglaterra também, ia a 
festas, dava festas, e aí estava o meu 
sentido de pertença. 

Mas estar em Londres não era estar 
em Lisboa, e Moçambique tinha ficado 
para trás. Estar e pertencer são verbos 
que se conjugam bem diferentemente. A 
certa altura lá publiquei o meu livro, um 
livro magro, bem recebido em Lisboa. 
Pronto, quebrou-se o enguiço, pensei 
eu de mim para mim. Mas não. Eu não 
estava lá. Ninguém sabia nada a meu 
respeito. E o livro nem sequer tinha o 
meu nome na lombada. Uma lombada 
vazia. Estreitinha e sem nada escrito. 

Esperei 13 anos seguidos para 
conseguir voltar a publicar. Outro livro 
sem lombada. 

Só que então Abril tinha acontecido 
e eu estava mais longe ainda. Vivia 
em Washington e trabalhava na nossa 
Embaixada.

Às vezes, estando com o Alberto 
falávamos nestas coisas. O Alberto 
que tinha o rasto e o lastro, que tinha 
nome na cena internacional, tinha sido 
convidado para lecionar nos Estados 
Unidos. Manteve sempre residência 
em Londres, passava lá a maior parte 
do tempo mas, aos poucos, deixou 
de pertencer. A distância não ajuda. 
Portugal esqueceu-se dele, e Londres 
foi-se tornando diferente. As coisas 
tinham mudado. O Alberto via-se em 
dificuldades para publicar os seus livros 

A posteridade não tem futuro

Luís Amorim de sousA

Luís Amorim de  Sousa (à esqª), Alberto Lacerda e Mário Cesariny, em Londres, em 1964; Alberto 
Lacerda (à dtª) com Manuel Bandeira, também em Londres, em 1957

Poeta, ficcionista, jornalista, após o 25 de Abril assessor de imprensa nas embaixadas de 
Portugal em Washington, Brasília e Londres, tem-se devotadamente dedicado, nos últimos 
anos, a preservar e divulgar, de variadas formas, a obra e o legado do seu grande amigo, 
também poeta e muito mais, Alberto de Lacerda. Designadamente publicou sobre ele, 
primeiro no Reino Unido e em inglês, o livro In Spitt of All, que agora tem a sua versão em 
português:  Apesar de tudo - Em memória de Alberto de Lacerda. Pedimos-lhe para escrever, 
para o JL, sobre a relação entre ambos e sobre o trabalho que está a desenvolver

e dizia-me: “É um facto. Somos ambos 
poetas confidenciais.” Era uma coisa 
que dizia com um sorriso, mas que o 
magoava bastante. 

Os anos foram passando e o 
Alberto morreu triste. Triste e só na 
sua Londres. Por genuíno sentido 
de partilha e amizade, e não por me 
considerar capaz de lhe assegurar 
posteridade, deixou-me a cuidar de 
tudo o que era seu.

E nessa altura, tudo isso me veio 
à tona. O meu não pertencer bem a 
nenhum lado, a minha falta de jeito, 
tudo isso. Vieram-me à mente as 
amizades e os convívios que mantive 
ao longo da minha vida. Nenhum deles 
foi tão rico como a relação fraterna 
que me ligou ao Alberto. “Ninguém 
sabe de mim como você”, dizia-me 
ele repetidamente. E agora eu tinha 
nas mãos o seu legado e tinha por fim 
voltado a Portugal. 

Não é a posteridade que eu quero dar 
ao Alberto. A posteridade, digo eu, não 
tem futuro. O Alberto achava graça a 
essa frase. Em tudo o que diz respeito 
a tudo o que o Alberto me confiou, o 
que eu desejo é apenas partilhar esse 
legado. E foi um trilho das amizades 
que eu segui. As do Alberto e as 
minhas.

Exposições realizadas em espaços 
que têm a ver com amigos seus 
(Fundação Mário Soares, Fundação 
Arpad Szenes - Vieira da Silva e 
Casa das Histórias Paula Rego) e, em 
Londres, a Biblioteca de Poesia situada 
no Royal Festival Hall, à beira do seu 
Tamisa. Em Nova Iorque e em Oxford, 
realizaram-se outras exposições. 
Vieram evocá-lo poetas, amigos 
de longa data e outros muito mais 
recentes.

Aconteceram mais coisas. Saíram 
livros em Portugal, em Espanha, na 
Inglaterra e nos Estados Unidos. Não 
sei bem como. Saíram. A pouco e pouco 
apareceram poemas seus em tradução. 
Fizeram-se leituras dos seus poemas. 
Obras de arte da sua coleção foram 
incluídas em várias exposições. Outras 
foram doadas a instituições culturais. 
Disquiet, um programa literário 
americano realizado anualmente em 
Lisboa com a colaboração do Centro 
Nacional de Cultura, tem o Alberto 
como figura de referência.

Começa a haver um público nascente 
para o Alberto. Gente que não sabia nada 
a seu respeito mas que foi a exposições e 
ouviu histórias e leu escritos que deixou. 
Gente que se lhe refere simplesmente 
por Alberto. Bom sinal.

Acordo todos os dias, para um dia 
de trabalho dedicado ao seu legado. A 
Mary, sempre a meu lado, trabalha com 
igual afinco. Já devo muito a amigos do 
Alberto que foram, são também amigos 
meus. Penso em tudo isto e lembro-me 
do Alberto muito quieto e a olhar para 
um ponto vago na distância. “Tantos 
poemas na gaveta.” E noutro tom de 
voz: “ Como é essa coisa da posteridade? 
A frase é sua?” 

Depois fazia um sorriso algo traquina 
e acrescentava: “Só há uma coisa que 
lhe peço. Não deixe que me deem uma 
rua. Há sempre o risco da rua ir dar 
direitinha ao Aqueduto Escritor Fulano 
de Tal.”J

Oxford, Junho 2017
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comum a tanta gente. 
Amarante colocou-se 
como encontro de 
espíritos deitados à 
arte de gostar. Havia 
pelas ruas um sorriso 
coletivo, algo quase 
criança, que punha 
amigos em cada abraço

Céu, no Festival MIMO em Amarante

“

Subitamente, experimento a grata sensação de estar entre quem 
nos chega à vida eventualmente para ficar.

Todos me dizem que envelhecer é um processo de solidão. Vamos 
ganhando idade como quem fica sozinho. Perdemos família, perde-
mos amores, passamos. Passam os amigos também. Estou conven-
cido de que se afastam como casais que, mesmo sem crise, apenas 
constatam que se perdeu o entusiasmo. Os amigos acabam também 
sem fúrias. Acabam por cansaço. Talvez o envelhecimento seja 
um cansaço. Cada aspeto da vida se limpa tanto quanto pode para 
que estejamos a centro de cada cuidado, sem nos desperdiçarmos 
ou adiarmos mais. A quem falta tempo não se permite adiamento. 
Talvez os mais velhos saibam que vale menos a pena gastarem-se 
com quem os abandonará de qualquer jeito, não importa o quê.

Sou, afinal, péssimo nesta coisa dos amigos. Considero-os 
assunto solene e distingo-os mal da família, o que me vulnerabiliza 
numa sociedade mais ávida de benefícios do que de comunhão. Por 
outro lado, como propendo para gostar das pessoas, nunca me ha-
bituarei à ideia de pensar a humanidade como um projeto perverso 
ou caduco. Sou sempre disposto a outras pessoas, eventualmente 
a outros afetos, o que me dá a oportunidade de todas as alegrias e 
todas as tristezas ou desilusões. Prefiro, contudo, ser assim. Quem 
se poupa do risco retira-se da felicidade. Não estou preparado para 
abdicar de estar melhor. Envelhecer pode magoar, mas é imperio-
so que não nos vença. Só a morte, não a idade, nos deverá vencer.

Voltei a Amarante para o festival MIMO, alegria com Três Tristes 
Tigres, Ricardo Ribeiro, Rodrigo Amarante ou Manel Cruz, convicto 
de colher frutos frescos nisso do coração. Assim foi. Creio que senti 
ser comum a tanta gente. Amarante colocou-se como encontro 
de espíritos deitados à arte de gostar. Havia pelas ruas um sorriso 
coletivo, algo quase criança, que punha amigos em cada abraço.

Eu, regozijando, voltei de lá com meus frutos, dos quais não 
abdicarei, e a que assim agradeço. Sabem quem são. Jorge, David, 
Elsa, Paula e Paulo, Adelaide, Deusa e Paulo, José. E mais a Daniela 
e o rapaz que pediu para andar com ela, Lu e Sama, Bartilotti 
(tu não pares com isto, por favor), Rodrigo, Manel, Teixeira de 
Pascoaes e Amadeo de Souza-Cardoso.

Para 2018, se o nomadismo me deixar, ninguém me tira do 
MIMO de Amarante. Nem que acampando nas margens do rio, 
a ver como, por vezes, há uma incrível névoa a levantar-se das 
águas. Como uma demasia de alma que se mostra aos mais aten-
tos, aos mais fascinados com a maravilha de viver.J

Entre as maiores glórias de se ser escritor está a 
predisposição dos leitores para se amigarem de 
nós. Uma inclinação para gostarem de quem 
escreve os livros de que gostam, como uma con-
taminação boa que uma obra opera sobre o seu 
autor. Entendidas todas as diferenças, levantadas 
todas as suspeitas, o leitor aproxima-se esperan-
çado do autor. Carrega a esperança de encontrar 
alguém que, quase intuitiva e intimamente, 

possa reconhecer. Por isso, a amizade se põe como eminente, quase 
evidente ou inevitável.

Mais raro é que o autor tenha condições para abrir espaço na 
sua atenção. Não porque lhe falte vontade, mas porque as plateias 
se sucedem, os lugares, cidades infinitas, países, olhares e abraços 
tantos que se torna contingente apenas voltar a casa, procurar uma 
rotina mínima onde reencontre os amigos de sempre, acostumados 
à assiduidade possível. Uma das tragédias deste nomadismo passa 
por impossibilitar qualquer assiduidade. Somos falhos. Perdemos 
as melhores festas, os festivais, as férias conjuntas, não consegui-
mos estar presentes nas longas tristezas. Somos obrigados a partir 
constantemente.

Apresentei o meu livro mais recente em Amarante, há umas semanas, 
a convite do escritor José Gonçalves (autor do romance Filhos de um hu-
manizado sal) e da Associação 
Gatilho. Havia um carinho 
colocado na minha ida à 
cidade que me fez manter o 
compromisso mesmo num 
período em que me ator-
mentam enxaquecas graves, 
provavelmente provocadas 
por uma exaustão violenta. 
Pressenti que as pessoas de 
Amarante a receber-me 
eram mais do que apenas 
leitores simpáticos. Eram 
amigos aos quais eu apenas 
tinha de corresponder. Eram 
já amigos. Alguém com a 
esperança de poder gostar de 
mim depois dos livros.

MIMO Amarante
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PARALAXE
Afonso Cruz

CADERNO  
DE SIGNIFICADOS
Tiago Patrício

 Era um rapaz muito distraído, esquecia-se 
das chaves de casa, perdia os guarda-chuvas 
nos autocarros, o cachecol nas lojas, as luvas 
nos cafés. Por vezes a mãe dizia-lhe:

– Só não perdes a cabeça porque a tens 
agarrada ao pescoço.

Então o rapaz começou a perder partes 
do corpo. Parecia que fazia de propósito 
para contrariar a mãe. Um dia, enquanto 
comia uma torrada, perdeu um dente. E nem 
sequer reparou. A mãe é que deu pela falta 
do dente:

- Fazes ideia quanto custa mandar pôr um 
dente novo?

O rapaz levou a língua ao sítio e compro-
vou, pelo espaço entre os dentes da fren-
te, que lhe faltava alguma coisa. Algumas 
semanas depois perdeu o nariz numa florista 
a quem encomendara um arranjo para ofe-
recer a uma rapariga de quem gostava, o que 
lhe retirou as hipóteses de a conquistar. 

Como um mal nunca vem só, no dia se-
guinte apareceu em casa sem cabelo:

– O que é que te aconteceu, meu filho? 
Isso agora é moda? 

O rapaz levou a mão à careca e confirmou 
que estava lisa. Não era moda nenhuma, 
era mesmo esquecimento. Onde deixaria o 
cabelo?

Mas o pior foi quando perdeu as mãos e os 
braços:

– Uma tragédia, ia pela rua e foi assaltado 
por uns rufias. E por duas vezes, vejam lá 
bem – contou uma prima que vira tudo da 
janela da cozinha.

Sem braços ainda podia andar, mas a mãe 
tinha de o ajudar em todas as tarefas. Mesmo 
assim o rapaz aguentava-se: via televisão, 
bebia por uma palhinha, saía de casa para se 
juntar aos amigos. Até que acabou por per-
der também as pernas, primeiro a esquerda e 
depois a direita. Nessa altura, o avô ajudou-
-o e ofereceu-lhe uma cadeira especial para 
se poder movimentar e a avó também quis 
contribuir e fez-lhe uma roupinha adequada 
à nova fisionomia. De manhã até dava gosto 
vê-lo sair de casa a caminho da escola. O 
problema é que, com o entusiasmo pela nova 
cadeirinha, o rapaz perdeu as estribeiras e 
deixou os olhos irem atrás de uma motori-
zada com sidecar que passava na estrada e 
não deu pelos mesmos rufias que lhe levaram 
a cadeirinha, quase nova, um mimo, um 
dinheirão que aquilo custara. Mas aí a culpa 
não fora do rapaz, tinha sido roubado. 
Quando à cabeça, essa, continua presa ao 
pescoço, valha-nos isso.J

Perdas

Na natureza existem apêndices, vestígios de caudas, 
asas em pássaros que não voam, mamilos nos 
homens. A natureza está repleta de criações inúteis 
a dar alguma razão aos escritores que acham que o 
enredo não faz falta nenhuma. E a nossa memória 
também não escapa a este fenómeno 

“

Muitos escritores tentam, nas his-
tórias que criam, evitar objetos, 
seres ou eventos desnecessários. 
Tudo o que acontece, cada coisa, 
tem um propósito. Se uma perso-
nagem ofender outra, deve haver 
um motivo qualquer para isso. 
Cada movimento deve ser neces-
sário e não contingente.

E há os que pensam o contrário, que o romance pode ser ou 
deve ser um agrupamento aleatório de eventos e emoções. Não 
corre para um futuro predestinado, deixa coisas em aberto, 
personagens que são becos sem saída. Os eventos valem por si e 
não pelo seu destino, pelo seu desenlace. Tolstoi quis fazer isso 
mesmo em Guerra e Paz e, num ensaio publicado em 1968, afir-
ma que escreveu esse livro deliberadamente de forma fragmen-
tária para evitar os finais em que tudo se resolve, todos os nós 
se desatam. Preferiu escrever na ignorância daquilo que fariam 
as suas personagens, 
deixando que elas to-
massem as rédeas dos 
próprios destinos. Para 
ele, não era o desenla-
ce que contava, cada 
episódio teria de ter 
valor intrínseco.

De um modo geral, 
tendemos a olhar para 
a natureza e achar que 
tudo faz sentido, que 
ela é perfeição e har-
monia. Os escritores 
também não esca-
pam a essa tendên-
cia e normalmente 
esforçam-se para 
que nos seus livros 
tudo bata certo, tudo 
sirva um propósito 
que se deslindará ao 
longo da leitura. Mas 
a realidade não é bem 
assim, e na natureza 
existem apêndices, 
vestígios de caudas, 
asas em pássaros que 
não voam, mami-
los nos homens. A 
natureza está repleta 
de criações inúteis a 
dar alguma razão aos 
escritores que acham 
que o enredo não faz 
falta nenhuma. E a 
nossa memória tam-
bém não escapa a este 
fenómeno e muitas 
vezes decoramos, para nossa própria surpresa, coisas que 
consideramos absolutamente inúteis. Algumas belas, é certo, 
mas outras apenas irrelevantes.

Olhando mais uma vez para a natureza, apercebemo-
-nos que estes despojos de algo, alguns contingentes, outros 
obsoletos, coabitam com as coisas necessárias. Uma vez, no 
Pantanal, a ouvir histórias de onças e a beber erva-mate, 
contaram-me um episódio de um búfalo que teve a sorte de 
derrotar uma onça, mas ficou com ela presa nos cornos. A 
sua vitória era também a sua desgraça. Arrastava-se com o 
cadáver pendurado e acabou por definhar e morrer porque 
tinha dificuldade em deslocar-se e em alimentar-se. A natu-

reza parece estar cheia de búfalos destes, que levam cadáve-
res pendurados nos cornos, búfalos que por vezes morrem e 
outras vingam, dependendo da quantidade de peso inútil que 
carregam. O equilíbrio é precário.

Ao olhar para a natureza com alguma atenção, vemos 
excrescências a coabitar pacificamente – pelos campos, pelos 
livros, pelo espaço – com a utilidade. As criações humanas tam-
bém preservam esta coabitação: vemos ruínas no meio de casas 
novas, vemos as pirâmides com os prédios do Cairo ao fundo. 
Vemos esta dança porque nem todas as coisas que deixam de ser 
necessárias desaparecem com o tempo, como seria de esperar: 
por vezes pela beleza, pela memória, outras porque encontram 
alguma utilidade e tornam-se de novo essenciais. A asa que 
deixou de servir para voar, no pinguim, tornou-se uma espécie 
de barbatana. Há velhos edifícios que foram reabilitados e que 
se tornaram outras coisas. E há romancistas que voltam a pegar 
numas personagens abandonada num capítulo esquecido e as 
devolvem à história, agora com uma outra função.

Os romances, 
mesmo quando o seu 
autor deseja que tudo 
seja importante para 
o enredo, têm sempre 
pequenas ruínas 
algures, búfalos com 
onças penduradas 
nos cornos e uma ou 
outra frase surpreen-
dente que as perso-
nagens teimam em 
fazer surgir no papel, 
desafiando a omnipo-
tência do romancista 
que abomina a falta 
de propósito (as per-
sonagens, tal como 
muitos humanos, 
não gostam de ser 
instrumentalizadas e 
preferem ser mais do 
que meras ferramen-
tas a brilhar). Se este 
escritor levantar a 
cabeça, verá à sua 
volta, na sua casa, 
esta coexistência. É 
difícil imaginar um 
lar (mas talvez exista) 
que não seja uma 
mistura entre objetos 
sem função ou que 
já não servem para 
nada, como uma jarra 
com flores ou um 
quadro na parede ou 
uma antiga máquina 
de escrever ou uma 

mancha na parede, e objetos necessários, como garfos e mesas e 
sofás e eletrodomésticos. E também não é raro depararmo-nos 
com o caso de objetos outrora úteis, que por acaso voltaram a 
encontrar algum espaço para si. Um berço que se torna sofá, 
uma panela que se torna candeeiro.

Na maioria dos romances acontece o mesmo, e estes factos 
coabitam, mesmo quando o autor quer obliterar qualquer 
contingência ou inutilidade, ou, pelo contrário, qualquer plano, 
sugestão de propósito ou predestinação. Há, evidentemente, 
excelentes romances em ambos os extremos do espetro, mas 
também pode acontecer que sucumbam com o peso de um 
jaguar ou com a aridez polida das ferramentas.J

O peso dos jaguares

Pintura de Henri Rousseau
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PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

Listas, listas, listas

O animal humano difere dos primatas
Inferiores, na sua paixão pelas listas dos
Dez Melhores.

H. Allen Smith

Todos nós dependemos, 
na nossa vida 
quotidiana, de listas, 
que nos permitem 
vivermos um pouco 
mais organizadamente. 
Listas de compras, 
de endereços, de 
números de telefone, 

de tarefas a realizar ao longo do dia, da 
semana, do mês, de livros a consultar, 
de medicamentos a tomar… Sem listas, a 
vida torna-se uma anarquia e um inferno. 
Como lembram os organizadores dos 
vários volumes do famoso The Book of Lists 
– David Wallechinsky, Irving Wallace 
e Amy Wallace - , “entre 1792 e 1750 A. 
C., Hammurabi, rei da Babilónia, deu ao 
mundo uma lista de 282 leis – um código 
de leis dizendo respeito ao casamento, ao 
roubo, à escravatura e a outras matérias 
civilizadas. Depois”, acrescentam, “cerca 
de 1200 A. C. Moisés conduziu os israelitas 
para fora do Egito, em busca de uma 
pátria. Do topo do Monte Sinai, ‘Moisés 
falou e Deus respondeu-lhe com uma voz’ 
e, quando Moisés desceu, tinha uma lista 
– os 10 Mandamentos, venerados até hoje 
por judeus, cristãos e muçulmanos.”

As listas são, repito, essenciais à vida. 
As listas informam, esclarecem, aju-
dam. Há listas para tudo e para todos os 
gostos: de grandes corredores, de gran-
des amantes, de grandes fumadores, de 
grandes escritores, de grandes músicos, de 
grandes drogados, de grandes solteiros. As 
listas entram pela vida dentro e são, elas 
próprias, vida.

Os organizadores de The Book of Lists – 
em vários volumosos tomos – não se pou-
param a esforços para saberem o que certos 
notáveis deste nosso mundo “escolhiam”: 
os dez (ou 20 ou 30) melhores escritores de 
todos os tempos, os 12 escritores que es-
creviam de pé, os autores que não usavam 
pontuação, os mais interessantes, os mais 
chatos e por aí fora. Por exemplo, num 
levantamento feito, em 1950, pelo Boletim 
da University Press, da Universidade de 
Columbia, listou-se uma quinzena dos 
“clássicos mais chatos do mundo”, entre os 
quais figuravam o romance Moby Dick, de 
Herman Melville, o poema Paradise Lost, 
de John Milton, a Life of Samuel Johnson, de 
James Boswell, o romance Silas Marner, de 
George Eliot, o Ivanhoe, de Walter Scott, 
o Dom Quixote, de Cervantes, o Fausto, 
de Goethe, a Guerra e Paz, de Tolstoi, a 
Recherche du Temps Perdu, de Proust, o 
Das Kapital, de Karl Marx, a Vanity Fair, de 
Thackeray, e o romance famoso, também 
de George Eliot, The Mill on the Floss (O 
Moínho à beira do Floss). A grande George 
Eliot teve a honra única de aparecer duas 

vezes, nesta lista de chatos. E Karl Marx, 
que aqui aparece como chato emérito, 
surge, porém, numa outra lista de “obras 
que mudaram o mundo”. Incluir a Guerra 
e Paz e o Dom Quixote entre os chatos mais 
egrégios do mundo deve fazer solevar-se 
mais do que uma sobrancelha.

Ainda em clave de chatice, o volume 2 da 
Book of Lists publica uma escolha dos “dez 
autores mais chatos de todos os tempos”, 
organizada pelo grande jornalista e humo-
rista americano H. L. Mencken. Querem 
saber quem são? Segurem-se: Dostoiewsky, 
George Eliot, D. H. Lawrence, James 
Fenimore Cooper, Eden Phillpots, Robert 
Browning, Selma Lagerlöf, Gertrude Stein, 
Björnstorne  Björnson e J. W. Goethe. Para os 
menos metidos nestas coisas, informaria que 
Eden Phillpots foi um romancista e drama-
turgo inglês, da região de Dartmoor, que 
publicou 18 romances sobre essa região e que 
era muito admirado por Agatha Christie e 
por Jorge Luis Borges, que várias vezes se lhe 
refere, tendo publicado recensões críticas 
de romances seus e tendo-o incluído na sua 
Biblioteca Pessoal. Quanto a Björnson, cujo 
nome nada dirá à maioria dos leitores de 
hoje, foi um famoso dramaturgo norueguês 
que roubou a Ibsen o Prémio Nobel.

As listas dizem, muitas vezes, mais sobre 
os autores delas do que sobre os listados. 
É, por exemplo, um pouco estranha a lista 
que Henry Miller congeminou para “os dez 

maiores escritores de todos os tempos”: 
Lao-Tzu, Rabelais, Nietzsche, Rabindranath 
Tagore, Walt Whitman, Marcel Proust, Élie 
Faure, Marie Corelli, Dostoiewsky e Isaac 
Bashevis Singer. Além das escandalosas 
omissões, pode estranhar-se, quase tanto, a 
inclusão, nesta lista, de uma escritora como 
Marie Corelli, que só terá a recomendá-la 
ter sido a ficcionista mais vendida do seu 
tempo (segunda metade do século XIX e 
primeiro quartel do século XX), batendo, 
inclusivamente, Conan Doyle, o criador de 
Sherlock Holmes. Misturando cristianismo 
com reincarnação, astrologia e toda uma 
sinistra parafernália mística, a escritora foi, 
por muitos, alçada aos cornos da lua. James 
Agate dizia, contudo, dela, que combinava 
“a imaginação de Poe, com o estilo de Ouida 
e a mentalidade de uma criada de crianças.” 
Por outro lado, a inclusão de um historiador 
de arte, como Élie Faure, poderá, igual-
mente, causar admiração. Outras escolhas 
de Miller são também bizarras, sobretudo 
por se tratar de “os maiores escritores de 
todos os tempos”, que não pelo valor intrín-
seco de cada um dos escolhidos.

Como disse, há listas para todos os 
gostos, como, por exemplo, a lista de 12 
escritores que escreviam de pé. Nela – que 
não inclui o nosso Eça de Queirós, o qual 
também escrevia de pé – encontram-
-se, entre outros, os seguintes autores: 
Lewis Carroll (o autor de Alice no País das 

A Virgem, Santa Ana e o Menino, o postal mais vendido na National Gallery, de Londres; Herman 
Melville (em cima), entre os melhores e os mais ‘chatos’, e Rabelais, dos preferidos de Henry Miller

As listas são essenciais à vida: informam, esclarecem, ajudam. 
Há listas para tudo e para todos os gostos. As listas entram 
pela vida dentro e são, elas próprias, vida

Maravilhas), Benjamin Disraeli, Ernest 
Hemingway, Horace McCoy, Vladimir 
Nabokov, William Saroyan (o do Rapaz do 
Trapézio Voador), Thomas Wolfe e Virginia 
Woolf.

Como disse, há listas para tudo, até 
uma lista de autores que não pontuavam 
de todo ou usavam pouquíssima pon-
tuação (Saramago não inventou nada): 
Guillaume Apollinaire, Gertrude Stein e E. 
E. Cummins (poeta modernista america-
no), entre outros. Lembro-me de, aliás, 
no início da minha adolescência, ter lido 
uma romancista americana, Helen Grace 
Carlisle, que também não pontuava: 
há pólvora que foi descoberta há muito 
tempo.

Somerset Maugham foi um romancista 
e contista de enorme êxito internacional, 
além de um homem de grande frontalida-
de. Quando lhe perguntaram quais “os dez 
melhores romances do mundo”, deu esta 
resposta que profusamente documentou: 
Guerra e Paz, de Tolstoi; Le Père Goriot, 
de Balzac; Tom Jones, de Henry Fielding; 
Pride and Prejudice, de Jane Austen; Le 
Rouge et le Noir, de Stendhal; Wuthering 
Heights (O Monte dos Vendavais), de Emily 
Bronte; Madame Bovary, de Flaubert; 
David Copperfield, de Charles Dickens; Os 
Irmãos Karamazov, de Dostoiewsky e Moby 
Dick, de Herman Melville. Poderia, é cla-
ro, perguntar-se por que não La Cousine 
Bette, de Balzac ou La Chartreuse de 
Parme, de Stendhal, em vez dos escolhidos 
por Maugham, mas cada um escolhe como 
pode e sabe.

No The British Book of Lists, podemos 
também encontrar alguns factos inte-
ressantes. Por exemplo, se consultarmos 
a rubrica “percentagem de pessoas que 
fazem leituras diárias na Europa de 1974”, 
verificaremos que o Reino Unido vem à 
cabeça, com 21%, seguido pela Suécia e 
Dinamarca, com 20%. Em último lugar 
fica a Espanha, com 7%. Portugal nem 
sequer aparece.

Outra consulta interessante é a dos 
postais que mais se vendem, na National 
Gallery, em Londres: muito à cabeça vem 
o famoso cartoon de Leonardo (“A Virgem, 
Santa Ana e o Menino”), que é, por acaso, 
a minha escolha pessoal do quadro mais 
belo do mundo. Vendeu 37 mil exemplares 
em 1979. O segundo da lista foi um Renoir 
(“Os guarda-chuvas”). Em número de 
bibliotecas públicas, o Reino Unido ganha 
também a grande distância, seguido, de 
muito longe, pela Itália.

Poderia dar aqui um infindável número 
de exemplos de listas, mas tenho espa-
ço limitado. Vejamos só mais um, para 
terminar de modo um bocadinho acin-
toso. Colho, de uma longa lista de graffiti 
ingleses, dos anos 70, algumas amostras 
significativas: 1) Prepara-te para te encon-
trares com Deus (trajo de noite, facultati-
vo); 2) As mulheres gostam das coisas mais 
simples da vida – por exemplo, os homens; 
3) A morte é o modo de a natureza dizer 
que abrandemos; 4) Conserva a energia 
– faz amor devagar; 5) Quando Deus fez 
o homem, estava apenas a ensaiar; 6) A re-
alidade é só para as pessoas que não con-
seguem lidar com as drogas; 7) Mantém a 
Grã-Bretanha limpa – mata um turista.J
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