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Olhares sobre a crise
Depois dos êxitos nos festivais de Cannes (Fábrica de Nada, de Pedro Pinho, Prémio 

da Crítica) e de Berlim (Colo, de Teresa Villaverde), estreiam agora em Portugal. 
Entrevistas com os realizadores e críticas de Manuel Halpern  PÁGINAS 14 A 18

OS NOVOS FILMES DE TERESA VILLAVERDE E PEDRO PINHO
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Fábrica de Nada, de Pedro Pinho

Jorge Pinheiro Duas grandes retrospetivas PÁGINAS 19 A 21

Karla Suárez e José Manuel Fajardo
Um lugar chamado Lisboa PÁGINAS 7 E 8

Tiago Rodrigues e Jorge Silva Melo  
Novas do teatro PÁGINAS 22 E 23 

Eduardo Lourenço 
‘Premonição’ da guerra colonial PÁGINA 25

J/Educação  O NOVO ANO LETIVO
As perspetivas dos líderes das associações profissionais e sindicais, e de Paulo Guinote  
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Maria José Burki Museu Calouste Gulbenkian Às vezes sombras, 
às vezes luz, assim se chama a exposição que a videasta e artista 
plástica suíça preparou especilalmenmte para o Espaço Projeto 

e Sala Polivalente do Museu Gulbenkian, 
que inclui um filme inédito preparado 
especialmente para a ocasião. O seu trabalho 
consiste em estruturas narrativas simples 
ou a partir da captação de momentos 

expressivos singulares, como obras de projeção simples ou 
múltipla, como In der Nähe, Horizons of the World ou Un Chien 
sur la route... A curadoria é de Leonor Nazaré. Inaugura dia 19 
de setembro.

 Dez espetáculos de dança, teatro e música, e uma série de con-
versas, encontros, ações de formação, filmes e festas compõem a 
programação do Materiais Diversos, a decorrer de 14 a 23 de setembro 
em vários espaços de Minde, Alcanena e Cartaxo. Uma edição que 
"vem reforçar a ligação ao lugar e à comunidade local e regional", diz, 
ao JL, Elisabete Paiva, diretora artística do festival.   

JL: O que podemos esperar da 9.ª edição do Materiais Diversos?
Elisabete Paiva: Uma edição com muitos espetáculos que valorizam 
o lugar onde são apresentados e que envolvem, em várias frentes, a 
comunidade local. É o caso do espetáculo de abertura - Gatilho da 
Felicidade, de Ana Borralho & João Galante -, que parte de um tra-
balho intensivo de cocriação com 12 jovens do concelho de Alcanena 
(entre os 18 e os 24 anos) sobre a sua perspetiva de felicidade, de 
futuro, e do que significa ser-se jovem hoje 
em dia.

Esse trabalho junto da comunidade tem 
sido a grande marca do festival. O que 
destaca da programação deste ano?  
Temos o regresso de uma proposta para 
um público mais jovem - Balada (das vinte 
meninas friorentas), de Margarida Mestre 
-, cujo processo de construção envolveu 
crianças de várias escolas do ensino básico 
do concelho de Alcanena. Na vertente de 
valorização do lugar, vamos apresentar dois espetáculos na Fábrica 
de Cultura, que faz parte do património industrial têxtil da fregue-
sia de Minde: 55, do coreógrafo e bailarino marroquino Radouan 
Mriziga; e Viajantes Solitários, do Teatro do Vestido, que será feito 
dentro de um camião TIR estacionado à porta da antiga fábrica. 
Temos também, desde o ano passado, uma parceria com o festi-
val Bons Sons: durante o Bons Sons, nós programamos dança, no 
Auditório de Cem Soldos, e eles fazem a programação de música do 
Materiais Diversos.

São, de alguma forma, festivais irmãos.
Somos. Temos uma identidade muito próxima. Embora a especi-
alidade do Bons Sons seja a música e o nosso espectro seja mais 
alargado ao teatro, à dança, à performance, há o mesmo cuidado 
de escutar com atenção a energia do lugar e as expectativas da po-
pulação, sobretudo de uma camada jovem, mas não só. As pessoas 
destas regiões periféricas merecem ser valorizadas por eventos 
que se organizam de forma a dialogar com elas e com o que é a 
identidade do local. Exemplo disso é a formação de voluntários ou 
a captação de 'embaixadores' do festival, práticas que temos desde 
a primeira hora.

Dos dez espetáculos só há dois de produção internacional. A 
valorização da criação nacional também faz parte da identidade do 
Materiais Diversos?  
Sim, temos esse cuidado de apoiar a criação nacional. Daí termos 
duas estreias de duas duplas de jovens artistas: Nova Criação, de 
Filipe Pereira e Teresa Silva, e Antropocenas, de Rita Natálio e João 
dos Santos Martins. Por outro lado, sendo um festival que não está 
numa grande cidade, parece-me muito importante criar circuitos 
que traçem diagonais com os grandes fluxos da criação nacional. 
Por isso fomos buscar espetáculos como o Viajantes Solitários, o 
Romance, da Lígia Soares, ou o brother, do Marco da Silva Ferreira, 
que, se não fosse no âmbito do festival, dificilmente viriam a esta 
região. J CAROLINA FREITAS

Elisabete Paiva  
(Materiais Diversos) 

Para, e com, as pessoas

ÓPERA EM ÓBIDOS

A Cerca do Castelo de 
Óbidos recebe um ciclo 
de concertos de música 
lírica, com solistas, coros 
e a Orquestra das Beiras, 
dias 16 e 23 de setembro. O 
concerto composto por dois 
Intermezzos, Il Maestro di 
cappella e La Serva Padrona, 
no dia 16, às 21 e 30, conta 
com a intrepretação da 
Orquestra Filarmonia das 
Beiras, sob direção do 
Maestro António Vassalo 
Lourenço.  No dia 23, pelas 
21 e 30, a Gala de Ópera, 
com excertos de Mozart, 
Verdi e Rossini interpretados 
pela soprano Alexandra 
Bernardo, o barítono 
Armando Possante, os coros 
Coral Nascente e Alma Nova 
e a Orquestra Sinfónica 
Juvenil, com a direção de 
Bernardo Marques. 

MUSCARIUM#3 
REGRESSA A SINTRA

O Festival MUSCARIUM, 
de artes perfomativas em 
Agualva-Cacém-Sintra, 
regressa para a sua 3ª 
edição, decorre de 18 de 
setembro a 1 de outubro. 
A edição deste ano 
arranca com B Fachada, 
no Jardim de uma casa 
privada em Cabriz, Sintra, 
às 19 hroas. A 19, a partir 
das 17 e 31, ao longo do 
percurso Lisboa-Sintra-
Cacém, no comboio CP, 
é possível ouvir a música 
de Homem em Catarse. 
Ao longo do festival, 
em divresos espaço do 
concelho ainda é possível 
ouvir Open House @ 
Amas, Evaristo, Agora 
Também Sou Água, Them 
FlyingYing Monkeys, 
L’Veltro, entre outros.

30 ANOS  
DE ENCONTROS  
DA IMAGEM

O festival Encontros da 
Imagem celebra o seu 30.º 
aniversário com um vastís-
simo programa de exposi-
ções em Braga, Vila Nova 
de Famalicão, Guimarães e 
no Porto, para ver de 15 de 
setembro a 29 de outubro. 
O arranque acontece esta 
sexta-feira, 15, às 18, com a 
abertura da Estação Galeria 
Encontros da Imagem 
e da Galeria da Estação 
CMB, onde se inauguram 
mostras de fotografia de 
Dafna Tal, Delphine Burtin, 
Eui-Jip Hwang, Maria Sturm, 
Anna Jornet Puig, Tânia 
Dinis, Rea Papadopoulou, 
Anja Bohnhof, Jacek Fota, 
Pablo-Martín Córdoba e 
António Guerra. No sábado, 
16, abrem ao público as 

exposições de Lydia Panas 
(às 14, no Salão Medieval), 
de Andreas Tschersich, Pawel 
Starzec, Loic Vendrame, 
Jacquie Maria Wessels, 
John Paul Evans e Roberto 
Fernández Ibánez (às 15, no 
Edifício do Castelo), de Jon 
Gorospe (às 16, no Museu 
Nogueira da Silva), de João 
Tabarra e Nuno Ramalho (às 
17, na Casa dos Crivos), entre 
outras. O fim-de-semana 
de inaugurações culmina 
no domingo, 17, com 10 
Trabalhos: Retrospetiva 
2009-2016, de Catarina 
Loura, Fernando Brito, 
João Mota da Costa, Tânia 
Cadima, Catarina Osório de 
Castro, Nuno Andrade, David 
Infante, Rafael Malhado, José 
Carlos Duarte, Nuno Barroso, 
entre outras. A cerimónia 
oficial de abertura está 
marcada para as 17 horas, no 
Convento de São Francisco. 

2 * destaque
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“

¶ Inaugurações de exposições, 
visitas guiadas, conferências 
e lançamentos de livros 
compõem a programação do 
Bairro das Artes, uma iniciativa 
da Associação Isto não é um 
Cachimbo que assinala a rentrée 
dos muitos espaços de arte 
contemporânea situados na 
sétima colina de Lisboa, entre 
o Rato e o Cais do Sodré. Na sua 
8.ª edição, são 37 as galerias, os 
museus, as livrarias e outros 
espaços ligados à arte que 
aderiram ao certame, a decorrer 
no próximo dia 21 entre as 19 e 
as 23 horas. 

Entre as 19 inaugurações, 
estão Atrito, exposição de 
originais de um livro de 
desenhos e textos de viagem 
de André Carrilho, na galeria 
Abysmo; Coyote Ugly, mostra 
coletiva de Alexander Harding, 
Jaime Welsh, Manuel Tainha, 
Megan Visser, Rafael Escardo, 
Raquel Melgue, Sónia Baptista 
e Ted Targett, na Alecrim 50; 
Júlio Pomar e Pedro Cabrita 
Reis: Das pequenas coisas, um 
'diálogo' entre os dois artistas 
no Atelier-Museu Júlio Pomar; 
How can I help you?, uma 
abordagem à vida por detrás 
dos call centers na Índia e nas 
Filipinas, de José Sarmento 
Matos, no Espaço Santa 
Catarina; RATTON 30 ANOS: 
Azulejo para Arquitectura 1987 
> 2017, na Galeria Ratton; ou 

A rentrée do ‘Bairro das Artes’

Lifeline series, exposição de Rui 
Soares Costa na Galeria das 
Salgadeiras. 

Há visitas guiadas na 
Biblioteca Camões, à exposição 
coletiva Alice-Helena-
Isabel-João-Marco, de Alice 
Geirinhas, Helena Nogueira-
Silva, Isabel Ribeiro, João 
Concha e Marco Moreira; no 
Museu Arpad Szenes – Vieira 
da Silva, à coleção do museu; 
na Oficina Irmãos Marques, à 
mostra Raiz, de Gezo Marques, 
Bete Marques e José Aparício 
Gonçalves; ou no Museu 
Nacional de História Natural e 
Ciência, ao Laboratório de cores 

de Bettina Vaz Guimarães, com 
a presença da artista pelas 18 
horas.

Para os amantes da arte 
em livro, a Imprensa Nacional 
- Casa da Moeda preparou 
uma feira em torno de Almada 
Negreiros. Um Percurso 
Possível, a STET dedica o dia ao 
lançamento de fanzines (entre 
as 15 e 30 e as 21), e, no âmbito 
da exposição Estudo cromático 
para o azul, de Márcio Vilela, 
a Ocupart aproveita a ocasião 
para fazer o lançamento de uma 
edição de artista seguido de 
uma visita à exposição pelas  
19 horas. J

Bairro das artes Inaugurações, visitas guiadas e lançamentos de livros 
em 37 espaços de arte contemporânea

  Noventa filmes de 32 países fazem a programação do 
Queer Lisboa, que este ano completa duas décadas de 
existência e decorre de 15 a 23 de setembro, no cinema 
São Jorge, e noutros espaços da cidade de Lisboa. Em 
destaque a retrospetiva dedicada à artista multimédia 
de Taiwan Shu Lea Cheang, que em parte será acolhida 
no MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea 
do Chiado. Shu Lea Cheang é conhecida pela sua 
irreverência artística e pela forma como põe em causa 
os estereótipos sociais. Entre as muitas estreias um 
dos filmes mais aguardados é God’s Own Country, do 
britânico Francis Lee, logo na sessão de a abertura. 
Mas sobretudo a antestreia nacional de Quand On A 
17 Ans, de André Téchiné. Um dos convidados mais 
esperados é o ator pornográfico e ativista gay Colby 
Keller, que estará no festival para apresentar o seu 
projeto Colby Does America e para dar uma master class 
de entrada gratuita. O ator e realizador canadiano Yan 
England, também estará em Lisboa, para apresentar o 
filme 1:54, protagonizado por Antoine-Olivier Pilon. 
O Brasil também estará presente em dois grandes mo-
mentos. Por um lado o documentário Entre os Homens 
de Bem, sobre o deputado Jean Wyllys e a sua incessan-
te luta pelos direitos das minorias. Por outro,  na sessão 
de encerramento, a ficção Mãe Só Há Uma, da brasilei-
ra Anna Muylaert. J

Queer Lisboa
Todas as tendências

Livros em festa, 
do Porto a Cascais

 Depois de Paul Auster e Arundhati Roy, que 
abrilhantaram o cartaz, o Festival Internacional 
de Cultura de Cascais prossegue até ao final de 
setembro com diversos motivos de interesse, na Casa 
das Histórias, Casino do Estoril e outros espaços do 
município. Em destaque, no encerramento, dia 30, 
uma conversa entre Eduardo Lourenço e António 
Lobo Antunes. Antes disso, conversas entre Lídia 
Jorge e Rosa Montero (dia 15); Bagão Félix, Francisco 
Louçã e Sandra Navidi (dia 16): Alexandra Lucas 
Coelho e Gonçalo M. Tavares (dia 16); Rodrigo 
Guedes de Carvalho e Clara Ferreira Alves (dia 
17); Selva Almada e Sophie Hannah (dia 22); ou  
Hélia Correia e Nuno Júdice (dia 23) . Há também 
um concerto de Fernando tordo, dia 16, e várias 
iniciativas como uma feira do livro ou sessões de 
cinema ao ar livre. 

Mais a norte, no Porto, segue até dia 17, a Feira do 
Livro, com uma programação muito variada, que 
inclui uma oficina de escrita de Gonlçalo M Tavares 
(dia 17), uma oficina de dança de Marina Nabais e 
Joana Pupo (dia 16) , a peça de teatro de marionetas, 
A Lenda do Milagres das Rosas (dia 12) e ainda uma 
vasta programação dedicada a Sophia de Mello 
Breyner, que inclui muitas iniciativas a pensar no 
público infanto-juvenil.  J

A língua portuguesa, a nossa cultura, em particular a literatura, 
e as de todos os povos que nela se exprimem, a aproximação 
entre os países que a têm como língua materna ou oficial, aquilo 
a que à falta de outra ou melhor designação se chama “lusofo-
nia” –tudo isto está na base do ADN do JL e dos nossos objetivos 
iniciais. Basta ler a nota de apresentação que assino na coluna 

de abertura do nº 1, para ver que assim é. Mas, muito mais, isso resulta evi-
dente dos nossos 1225 números ao longo destes 37 anos de edição ininterrupta, 
sem uma só falha, e de muito do melhor do que calculo, sem rigor, serem cerca 
de 50 mil páginas publicadas. No que constitui, a vários títulos, um caso único 
na cultura e na imprensa portuguesas e de língua portuguesa.

Escrevo estas linhas, porém, fundamentalmente para falar de outra coisa 
que não do acervo ímpar que se ‘guarda’ nas páginas do JL, nem do que teria 
de extremamente gravoso, para não utilizar outra expressão, para aqueles 
objetivos e valores, acabar com o que foi e continua a ser o seu trabalho e/ou a 
sua missão - e até o significado da sua existência e do seu combate. Escrevo-as 
para sublinhar que neste momento há flagrantemente boas condições para 
o país avançar em termos de educação, cultura e “lusofonia”. Atendendo à 
muito positiva evolução do país em termos da situação económica e social, 
bem como do clima de confiança (que nunca foi tão grande) dos portugueses e, 
em certos aspetos, a quem ocupa o poder – e se espera cumpra integralmente 
o que prometeu, mormente em maior apoio e mais investimento, de toda a 
ordem, naqueles setores. Veremos, sob este ângulo, o que nos diz o Orçamento 
do Estado para 2018.

Mais em concreto, quando me referi a “quem ocupa o poder”, estava a 
pensar desde logo no Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Que 
todos sabem ser uma pessoa com especial ligação àquelas três áreas –educa-

ção, cultura, lusofonia –e que não 
tendo funções executivas todos 
sabem igualmente que não se tem 
eximido, e bem, a pronunciar-se, 
a intervir, em diversos domínios, 
pelo menos algumas vezes in-
fluenciando, de modo porventura 
decisivo, a ação do Governo.

E estava a pensar ainda em 
alguns membros do Executivo – e 
mais concretamente ainda, para 
dar um exemplo óbvio – num caso 
em que o Presidente e um mi-
nistro, o da Cultura, como muito 
poucos têm profundas condições 
de conhecimento e razões de 
afetividade para querer fazer o que 
se impõe ser feito num domínio 
que também a mim, e ao JL, é 

profundamente caro: o da desejável/indispensável sempre maior aproximação 
e desenvolvimento da colaboração entre Portugal e o Brasil – a todos os níveis, 
em particular da língua, que é a nossa maior riqueza e o nosso maior patrimó-
nio comum.

De facto, Marcelo tem uma grande ligação ao Brasil, por motivos até fami-
liares, e Luís Filipe Castro Mendes tem-na até porque foi quatro anos cônsul 
de Portugal no Rio de Janeiro, e se soube inserir perfeitamente na vida cultural 
daquele a que, talvez liricamente,  me permito continuar a chamar “país 
irmão”. Profundamente lamentável é que o Brasil atravesse um período tão di-
fícil, dramático mesmo, com a maioria da classe política e das suas figuras mais 
em evidência direta ou indiretamente mergulhadas ou atingidas pela lama de 
uma corrupção generalizada e de alto “coturno”. Lamentável em primeiríssi-
mo lugar para o (e pelo) país e para o (e pelo) povo; lamentável também, à nos-
sa escala, porque dificulta ou impossibilita o aproveitamento daquelas muito 
boas condições do “lado” português para alcançar os referidos objetivos.

Ainda neste fim de semana me telefonava um anterior Presidente da 
República do Brasil, velho “amigo” e leitor do JL, também a propósito de no-
tícias relacionadas sobre o seu eventual futuro, e falávamos destes temas com 
preocupação. Mas também com a certeza de que, apesar das dificuldades e dos 
obstáculos, é preciso tentar fazer tudo para seguir os caminhos necessaria-
mente convergentes e solidários dos países de língua portuguesa, em particular 
do Brasil e de Portugal.J

O JL, Brasil e Portugal

Apesar das dificuldades e 
dos obstáculos, é preciso 
tentar fazer tudo para 
seguir os caminhos 
necessariamente 
convergentes e solidários 
dos países de língua 
portuguesa, em particular 
do Brasil e de Portugal

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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EU SOU UMA PERGUNTA

QUEM FEZ A PRIMEIRA PERGUNTA?  Quem proferiu a primeira palavra?
Quem chorou pela primeira vez? Porque é tão quente o Sol? Porque se
morre? Porque se ama? Porque há o som e o silêncio? Porque há o tempo?
Porque há o espaço e o infinito? Porque existo eu? Porque existes tu?
— A escritora Clarice Lispector criou uma lista interminável só com
perguntas assim. Há um momento em que percebemos que as perguntas
nos deixam mais perto do sentido, da abertura do sentido, do que as
respostas. Que as respostas são úteis, sim, que precisamos delas para
continuar a viver, mas que a vida transforma as próprias respostas em
perguntas. E não perguntamos necessariamente por nos termos enganado
ou por considerarmos insuficiente a experiência que fazemos. A pergunta
é a grafia da excedência com que a vida se manifesta.
«Eu sou uma pergunta», dizia Clarice. Mesmo se vivemos rodeados
de perguntas, as mais preciosas são, porventura, aquelas que em silêncio
nos acompanham desde o princípio, aquelas que se confundem
com o que somos, como o espinho no troço da rosa ou como a rosa
que, sem sabermos como, floresce no cimo improvável daquela sucessão
de espinhos. Deveríamos dedicar mais tempo a escutar essas perguntas
que pulsam no nosso interior, soterradas no atordoamento dos dias,
omitidas pelo pragmatismo ou pelo medo, adiadas para um momento ideal
que depois nunca é.

UM MODO DE REPRESENTAR O CAMINHO
APRENDI COM UM AMIGO ESCRITOR o que parece ser uma prática
corrente (uma bela prática, diga-se) em algumas literaturas. Perante
uma pergunta, os autores não registam imediatamente a resposta, mas
assinalam uma pausa que permita a respiração, um tempo de silêncio
necessário para decifrar aquilo que se ouviu ou simplesmente para
viver o espanto e o desconcerto que tantas vezes são os nossos perante
a vida que se avizinha.
Certas literaturas parecem valorizar o impacto existencial da pergunta,
que nunca é acolhida de forma mecânica, que nunca nos chega em vão.

E, por isso, coloram o texto com uma quantidade de pontos de suspensão.
— Para onde caminhas?
— ...
— Que vês dessa janela?
— ...
— Ainda haverá tempo?
— ...
Não é que não existam respostas. De facto, elas acabam por surgir.
Mas este modo de representar o caminho que as perguntas fazem no
interior de nós ajuda-nos a olhar para a comunicação humana de outra
forma. Se não dermos à pergunta a possibilidade de nos habitar,
não conseguiremos identificar a resposta que poderia iluminá-la. Se
não soubermos escutar o silêncio do mundo, como seremos capazes
de escutar a palavra?

CALÇAR SANDÁLIAS DE VENTO
PAUL CLAUDEL CONFESSOU QUE TODOS OS DIAS AGRADECIA a Deus
o facto de o poeta Arthur Rimbaud ter existido, pois foi com esse guia
inesperado que aprendeu a quebrar a casca do visível.
Dos escritos de Rimbaud conservo duas imagens. Uma é referente
ao período em que o jovem poeta alugou uma mansarda em Paris,
numa rua sombria sem história. Contudo, teve sorte, pois, apesar
disso, a sua janela estreita dava para o jardim de uma escola com árvores
enormes. Há uma carta dessa época na qual Rimbaud descreve o
momento do amanhecer em que “todos os pássaros iniciam o seu canto
ao mesmo tempo”. E fala, maravilhado, como se de uma necessidade
irrecusável se tratasse, da vontade que então sentia de ficar a olhar
o mundo, a olhá-lo simplesmente, naquela ocasião em que tudo parecia
captado por uma hora indizível. Outra imagem que me vem ao
pensamento é também de uma carta, endereçada a Georges Izambard,
que representa um grito nómada: “Vamos, chapéu, capote, os dois polegares
nos bolsos e saiamos. Avante, estrada.” A pessoa humana não
é apenas o que já é, mas é um poder ser, um ser a caminho, em vias
de, como se estivesse destinada até ao fim a nascer. Por isso, ao lado
dos nossos sapatos, colocados tranquilamente no armário, temos de
guardar umas “sandálias de vento”, pois são elas que nos levam
a compreender que a vida não se cumpre nos mapas, mas no caminho
e na viagem.

Pré-publicação

exclui as grandes interrogações 
sobre as pessoas e a vida, e de 
escritor em que essa problemática 
está em geral muito presente. 
A apresentar o livro, escreve-

 É um dos nossos poetas 
atuais com uma voz própria, 
e que se tem distinguido em 
diversos outros domínios: José 
Tolentino de Mendonça, 51 anos, 
também ensaísta, cronista, 
teólogo, professor e vice-
reitor da Universidade Católica 
Portuguesa. Padre (presbítero), 
doutorado e especialista em 
Ciências Bíblicas, consultor do 
Conselho Pontifício da Cultura, 
capelão da Capela do Rato, a sua 
intensa atividade nestas áreas 
não tem impedido, parece que 
pelo contrário, a realização de 
uma já vasta obra literária e 
ensaística, desde que em 1990 se 
estreou, em poesia, com Os Dias 
Contados - e, além do mais, tem 
somado distinções, sobretudo 
como poeta, mas também como 
cronista, etc.

Agora, na segunda quinzena 
de setembro, vai sair um seu 
novo e diferente livro: O Pequeno 

Caminho das Grandes Perguntas 
(Quetzal, 176 pp., 16,60 euros).  
Que terá a ver em particular com 
as suas vertentes de homem de 
pensamento e de uma fé que não 

se:  "Há um momento em que 
percebemos que são as perguntas 
(e não as respostas) que nos 
deixam mais perto do sentido. 
Sabemos que as respostas são 
úteis, sim, e que precisamos delas 
para continuar a viver - mas 
a vida transforma as próprias 
respostas em perguntas ainda 
maiores. A espiritualidade tem 
de ser uma oportunidade para o 
reencontro com interrogações 
fundamentais, mesmo se 
desacreditadas num quotidiano 
que nos dispersa de forma cada 
vez mais absorvente: Quem sou 
eu? De onde venho? Para onde 
vou? A quem pertenço? Por 
quem ou por que coisa posso ser 
salvo?". 

O JL antecipa algumas 
páginas (três dos "textos") desta 
nova obra de José Tolentino de 
Mendonça, que se pretenderá um 
"itinerário de reinvenção de nós 
mesmos".J

José Tolentino de Mendonça
‘O Pequeno Caminho  
das Grandes Perguntas’

José Tolentino Mendonça
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 PAOLO NOZOLINO, exposição de 20 

fotografias, na Galeria Quadrado Azul, no 

Porto, de 23 de setembro a 16 de novembro. 

O regresso do fotógrafo à cidade depois de 

ter representado Portugal no PhotoEspaña, 

em Madrid. 

 SÃO JORGE, DE MARCO MARTINS, 

é o filme português indicado para os 

Oscars, para a pré-seleção dos nomeados 

para o Melhor Filme em Língua Estrangeira. 

O mesmo filme foi indicado para os prémi-

os Goya, em Espanha,

 "MOEDER", da companhia belga Peeping 

Tom, uma peça que cruza o teatro, a dança 

e o cinema, no Centro Cultural de Vila Flor, 

Guimarães, dia 17 de setembro, às 21H30.

 11ª FEIRA DO LIVRO E DA 
CULTURA DE MEDELLÍN, festival literá-

rio, em Badajoz, até 17 de setembro.

 "O HORIZONTE E A MEMÓRIA", 

digressão musical de Teresa Salgueiro, na 

Casa da Música, Porto, dia 16 de setembro, 

às 21h30. 

FLOR DO BASALTO, DA ESCRITORA 
CABO-VERDIANA MADALENA NEVES, 
SERÁ LANÇADO, PELA ROSA DE 
PORCELANA, NO PRÓXIMO DIA 20,, 
ÀS 18 E 30, NO GRÉMIO LITERÁRIO, 
EM LISBOA.

 TEATRO  DO VÃO estreia "Cock", do 

escritor britânico Mike Bartlett, com ence-

nação de Daniel Gorjão, até 1 de outubro, 

às 21h30. 

 "THE KINGDOWN OF HEAVEN", 

da artista plástica Cristina Rodrigues, uma 

colecção de obras de arte em exposição na 

Catedral de Manchester, dia 17 de setembro, 

às 10h30, com a presença do embaixador 

de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo 

Antunes. 

 NO MUSEU DE LISBOA, "Do 

Carnaval à Luta Livre, Máscaras e Devoções 

Mexicanas", exposição de mais de 250 más-

caras do coleccionador Anthony Shelton, 

até  1 de outubro.

 "A EUROPA: TEMPO DE 
MUDANÇA", ciclo de conferências promo-

vido pela Comissão Europeia, no Auditório 

Adriano Moreira, em Lisboa, dia 21 de setem-

bro, às 17h30. 

 CASA FERNANDO PESSOA apresen-

ta a exposição "Os deuses debruçam-se do 

parapeito da escada", peças de acervo de 

Ferando pessoa, quinta-feira, 14 de setem-

bro, às 18h30.

 "OBRAS PIONEIRAS DA CULTURA 
PORTUGUESA", os clássicos portu-

gueses numa edição composta por dois 

volumes, sob a direção de José Eduardo 

Franco e Carlos Fiolhais, um lançamento do 

Círculo de Leitores, na Biblioteca Almeida 

Garrett, no Porto, com a participação de 

David Justino e Manuel de Novaes Cabral, 

sexta-feira, dia 15 de setembro, às 18h00.

›  b r e v e s ‹
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Só sei que
nada sei.

A denegação do valor do saber humano expressa nesta 

frase atribuída ao filósofo Sócrates, no contexto das suas 

réplicas aos cidadãos atenienses ou em resposta a um 

oráculo que o considerava o homem mais sábio da 

Grécia, é a mais duradoura contribuição de Sócrates 

para a Filosofia Ocidental. Platão, o seu mais dileto aluno 

e defensor, apresenta em Êutifron, Apologia de 

Sócrates e Críton a dialética argumentação do mestre 

com vários interlocutores, tendo como pano de fundo o 

dramático processo que o opôs à cidade de Atenas e 

que resultaria na sua condenação, encarceramento e 

execução. As três obras são integradas num único volu-

me da coleção Biblioteca de Autores Clássicos, 

com tradução, introdução, notas e posfácio de José Trin-

dade Santos, numa edição da Imprensa Nacional.

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

© 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 07:42)



J6 * destaque   jornaldeletras.pt   *   13 a 26 de setembro de 2017

Festival de Veneza
O monstro de Del Toro papou o Leão

José Vieira Mendes

 O realizador mexicano Guillermo 
del Toro ganhou o Leão de Ouro 
com The Shape of Water, mas um 
dos grandes vencedores desta 
Veneza 74 foi o francês Xavier 
Legrand, com Jusqu’a la Garde, que 
ganhou Leão do Futuro e Melhor 
Realizador. O israelita Samuel Moz, 
com Foxtrot, ganhou o Grande 
Prémio do Júri. Surpreendente foi 
a vitória de Nico, 1988, da italiana 
Susanna Nicchiarelli, na secção 
Orizzonti.

Dentro de uma  espetacular 
seleção de filmes, a Mostra de Veneza 
parece continuar a ter um apreço 
especial pelos cineastas latino-ame-
ricanos e sobretudo pelos mexi-
canos: depois de Alfonso Cuarón 
com Gravity, em 2013, Alejandro 
González Iñárritu, com Birdman, 
em 2014 — ambos ganharam vários 
Oscars, depois de terem passado por 
Veneza —, e Amat Escalante, com A 
Região Selvagem, em 2016, Guillermo 
del Toro tornou-se o quarto reali-
zador americano a ser premiado em 
Veneza.Talvez por isso Del Toro tenha 
dedicado este seu Leão de Ouro 2017 
a todos os realizadores latino-ame-
ricanos e mexicanos, numa altura 
bastante conturbada, para a América 
do Sul: o importante é ter fé e per-
manecer puros. 

The Shape of Water, a fantasia 
poética sobre um monstro caído de 
amores por uma simples e silen-
ciosa rapariga era um dos filmes 
favoritos,  pois esteve sempre 
muito bem classificado nas tabelas 
do público e crítica, publicadas 
diariamente no especial da revista 
Ciak. Numa combinação de A Gata 
Borralheira com A Bela e o Monstro’, 
o mexicano trouxe ao Lido e à 
margem da escura Lagoa de Veneza  
um filme que para além das muitas 
reminiscências cinéfilas, procu-
ra o monstro e o anjo, ou o pior e 
o melhor que há em cada um de 
nós. The Shape of Water situa-se 
na década de 60, em plena Guerra 
Fria, dentro de um remoto labora-
tório de alta-segurança nos EUA, 
dirigido por um implacável agente 
(Michael Shannon) e onde a terna e 
silenciosa Elisa (Sally Hawkins) faz 
limpezas, com a sua colega Zelda 
(Octavia Spencer). Uma experiên-
cia secreta com uma criatura anfí-
bia vai mudar para sempre a vida 
de Elisa, do seu vizinho (Richard 
Jenkins) e da sua colega. Fascinado 
pelos musicais da MGM, que são 
uma constante no filme e pelos 
monstros da Universal e do cinema 
(Drácula, Frankenstein ou Homem-
Lobo) em geral, Guillermo del Toro, 

dá vida a uma criatura anfíbia cu-
riosamente idêntica à de O Monstro 
da Lagoa Negra, o filme a preto e 
branco e em 3D de Jack Arnold, de 
1953. The Shape of Water está efe-
tivamente na linha dos filmes an-
teriores do realizador procurando 
misturar a realidade com a fantasia. 
Situa-se entre a fábula, o thriller 
e uma história de amor, com uma 
forte componente política, que 
conta a saga deste monstro — com 
sentimentos e emoções — aprisi-
onado e torturado e da inocente e 
silenciosa rapariga (Sally Hawkins, 
brilhante na linguagem gestual), 
que remete para a atualidade e para 
a questão da imigração clandestina 
para os EUA.

O Leão de Ouro para ‘The Shape 
of Water' não surpreende, em-
bora houvesse candidatos muito 
melhores. Só que o júri da Mostra 
de Veneza, presidido este ano por 
Annette Bening, pareceram nova-
mente não ter receio de premiar 
filmes para o grande público e que 
tem chegado à corrida aos Oscars.

O LUGAR DAS FAMÍLIAS
Os conflitos familiares estiveram no 
centro de muitos filmes da compe-
tição e nem só o cinema de grande 
público foi premiado em Veneza: o 
Leão de Prata, o segundo mais im-
portante na hierarquia dos prémios, 
foi para Foxtrot, um surreal filme de 
guerra e os seus efeitos numa família 
da classe média, do israelita Samuel 

Maoz, que ganhou o Leão de Ouro 
2009, com Lebanon. O ator-reali-
zador francês Xavier Legrand con-
seguiu uma excelente dobradinha 
com o seu primeiro filme Jusqu'à la 
Garde, — uma realista história de 
um casal em processo de divórcio 
que luta pela tutela do filho menor, 
que faz lembrar Kramer contra 
Kramer — que ganhou o Prémio 
de Melhor Realizador e o Leão do 
Futuro Luigi de Laurentiis para a 
Melhor Primeira Obra. Ao segundo 
prémio, Legrand emocionado des-
fez-se em lágrimas, comentando: 
esperamos que o futuro seja melhor, 
referindo-se à violência sobre as 
mulheres, na verdade o tema central 
do seu filme.  

Quanto às Taças Volpi, que 
premeiam as interpretações dos 
atores: Kamel El Basha, ganhou 
pelo filme libanês The Insult, de 
Ziad Doueiri, é também uma his-
tória de família e tribunal sobre a 
memória de um massacre esqueci-
do nos conflitos no Médio Oriente; 
e Charlotte Rampling venceu com 
a sua silenciosa, sofrida e rejeitada 
protagonista de Hannah, do italiano 
Andrea Pallaoro. Foi mais um mo-
mento de emoção e consagração na 
noite dos prémios para a veterana 
atriz, num papel onde arriscou uma 
nudez aos 71 anos: "Itália é a minha 
maior fonte de inspiração. Estou 
aqui graças a vós." 

O Prémio de Melhor Argumento 
foi com muita justiça para britâ-

nico Martin McDonagh por Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri, 
um filme protagonizado por 
Frances McDormand, - numa mãe 
que reclama justiça pelo assassi-
nato da filha. O Prémio Especial 
do Júri foi para Sweet Country, um 
inspirado western do realizador 
australiano Warwick Thornton, 
sobre a descriminação dos aborí-
genes, nas suas terras de origem. O 
Prémio Mastroianni para o Melhor 
Ator Revelação foi para o jovem 
Charlie Plummer, protagonista de 
Lean on Pete’, a história de amizade 
entre um cavalo e um rapaz órfão e 
em fuga. 

A 74ª Mostra de Veneza, uma 
das melhores e mais ecléticas 
seleções de filmes dos últimos 
anos,  em certa medida este ano 
superou o Festival de Cannes. 
Surpreendentemente não seleci-
onou nenhum filmes português, 
curta ou longa metragem para as 
suas competições. No entanto, fora 
de competição, Veneza 74 aco-
lheu Zama, da argentina Lucrecia 
Martel, um filme passado na época 
da colonização, sobre um contro-
verso funcionário da coroa espa-
nhola, que não teve a recetividade 
esperada. Trata-se de uma co-pro-
dução Argentina/Brasil, com uma 
participação da produtora O Som e 
a Fúria, de Luís Urbano (Portugal), 
mas sobretudo com uma excelente 
direção de fotografia do português 
Rui Poças.J

Leão de Ouro em Veneza The Shape of Water, de Guillermo del Toro

 MADALENA NEVES lança o livro de 

poesia "Flor de Basalto", com apresenta-

ção das escritoras Carlota Barros e Regina 

Correia, dia 20 de setembro, às 18h30, no 

Grémio Literário de Lisboa, na Baixa-

Chiado.

 CENTRO CULTURAL DE BELÉM 
abre ciclo de cinema com "Doutor Jivago", 

de David Lean, com Omar Sharif, Julie 

Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, 

Rod Steiger (1965), dia 23 de stembro, às 

16h00.  

 "KASPAR: PALAVRA SOPRADA", 
auto-teatro que liga as artes digitais, o 

audiovisual e a investigação, de Alexandre 

Pieroni Calado, com texto de Peter Handke, 

na Latoaria, em Lisboa, de 18 de setembro a 

1 de outubro.

 À Beira Do", uma peça do grupo de teatro 

Curitiba, inspirado nas histórias de Clarice 

Lispector, protagonizado por Christiane 

de Macedo, na Barraca, em Lisboa, hoje, 

quarta-feira, dia 13, 14 e 20 de setembro, 

às 21h00.

 "QUATTRO STAGIONI, DUE 
EMISFERI", concerto de Violino, Harpa 

e contrabaixo, com Diana Tzonkova, 

Ercole de Conca e Emanuela Nicoli, no 

Palácio da Fronteira, dia 18 de setembro, 

às 19h00.

 CENTRO DE ARTES E CULTURA 
DE PONTE DE SOR recebe a 

exposição "O Alentejo na Colecção do 

Grupo Pro-Évora", produzida por Isabel 

Vaz Lopes, sábado, 16 de setembro, 

pelas 17h00.

 "UMA COLUNA DE FOGO", novo ro-

mance de Ken Follet, lançamento no Centro 

Cultural de Belém, dia 24 de setembro, 

pelas 15h00. 

 NA BIBLIOTECA DE SERRALVES  

"Arte e Infinitude", de Bernardo Pinto de 

Almeida, curso com 12 sessões de análise da 

arte do século XX, de 20 de novembro a 19 

de fevereiro de 2018.

 "MÚSICA E DEMOCRACIA- 
CANTOS DE LISBOA", iniciativa da 

Associação Sons da Lusofonia, com o obje-

tivo de dar VOZ às pessoas e comunidades 

de Lisboa, nos Jardins das Oliveiras (CCB), 

dia 16 de setembro, às 17h00.

 GALERIA SETE acolhe exposição " 

Correspondência: Arquivo de Memórias", 

de Alexandra de Pinho, sexta-feira, 15 de 

setembro, às 18h00.

 “UMA MENINA ESTÁ PERDIDA 
NO SEU SÉCULO À PROCURA DO 
PAI”, do grupo de teatro Crinabel, com 

encenação e dramaturgia de Marco Paiva, 

no Theatro Circo, em Braga, dias 15 e 16 de 

setembro, pelas 21h30.

 MARIA GABRIELA LLANSOL será 

a escritora homenageada no Festival de 

Silêncio, que decorre de 28 de setembro a 1 

de outubro, em Lisboa, com uma programa-

ção multidisciplinar, que envolve música, 

literatura e cinema. 
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Karla Suárez e José Manuel Fajardo
Um lugar chamado Lisboa

Manuel Halpern

Quando se diz que um casal de 
escritores estrangeiros de renome, 
ela cubana, ele espanhol, decidiram 
viver em Lisboa, talvez nos ocorra 
uma imagem mais poética, em 
termos de localização geográfica. 
Não  moram no Chiado, nem em 
Alfama ou na Lapa. Tão pouco pro-
curaram casa em Sintra ou Cascais. 
Karla Suárez e José Manuel Fajardo 
assentaram arraiais lá para os lados 
da Ameixoeira, à beira da Calçada 
de Carriche, onde nem Pessoa nem 
Saramago ter-se-ão alguma vez 
sentado numa esplanada a escrever 
ou contemplar a cidade. O casal 
explica-se e  mostra aquilo de 
que tanto gosta no apartamento: 
a vista desafogada, quer para um 
lado, quer para o outro. E também 
o silêncio. A poucos metros, fica o 
jardim Quinta de Santa Clara, agra-
dável e tranquilo, simultaneamente 
na cidade e fora dela. E, um pouco 
mais adiante, a estação de metro 
da Ameixoeira, que os leva, sempre 
que assim o desejam, ao centro. 
“Foi um dos primeiros apartamen-
tos que vimos e quisemos logo ficar 
com ele. É longe do centro, mas 
tem uma vista espetacular e uma 
boa área. Passamos todo o tempo 
a trabalhar em casa. Estar cómodo 
é muito importante”, explica José 
Manuel Fajardo. Karla concorda: 
“Tem imensas vantagens, a luz, a 
varanda, as árvores, a inexistên-
cia de vizinhos de baixo”. Fajardo 
explica: “Gostamos muito de fazer 
festas e assim não incomodamos 
ninguém. E, além disso, tem um 
preço bom. Porque, já se sabe: se 
queres viver bem e ter muito di-
nheiro, não sejas escritor.”

Durante o dia, Karla passeia de 
bicicleta pelo bairro. José Manuel 
trata do almoço. E depois dedi-
cam-se a escrever. Cada um no 

seu escritório, dos lados opostos da 
casa, cada um fixando a sua própria 
linha do horizonte. Viver com um 
escritor, dizem um do outro, nem 
sempre é fácil. Mas, pelo que nos é 
dado a ver, talvez também não seja 
tão difícil quanto isso. “É muito 
bom sermos ambos escritores, 
porque há uma maior tolerância. 
Podemos andar com um ar aluado 
que o outro não se chateia e até 
compreende”, diz Fajardo.

De resto, têm modos de escrever 
bastante diferentes. Como conta 
Karla: “O José Manuel, talvez por 
estar habituado às redações de 
jornais, consegue escrever no meio 
da confusão. Eu preciso de silêncio 
para me concentrar”. De tal forma, 
que até tem um daqueles letreiros 
de hotel, a dizer “do not disturb”, 
à porta do escritório. Prefere 
trabalhar ao fim da tarde e pela 
noite dentro, quando só se ouvem 
murmúrios”. 

Em Paris, onde viveram ante-
riormente, a casa era mais pequena 
e os ‘escritórios’ mais próximos. Ao 
ponto de, segundo contam, uma 
personagem ter fugido do romance 

de Karla para o de José Manuel. 
“Como estavam muito perto, ela 
encontrou forma de se escapar e 
apareceu de repente no livro que 
estava a escrever”. “O mais en-
graçado, continua Karla, é que um 
dia estava num lançamento de um 
livro e uma leitora alertou-me para 
o facto de um escritor espanhol, 
esse tal de José Manuel Fajardo, me 
ter roubado uma personagem”. Um 
roubo consentido e com sentido. 
“É uma brincadeira que costuma-

mos fazer entre escritores amigos 
- revela Fajardo. Um dia o Antonio 
Sarabia matou uma personagem 
minha. Eu disse-lhe: ‘Isso assim 
não pode ser, eu emprestei-te a 
personagem mas era para a tratares 
bem!’”.

Nas rotinas diárias, invertem o 
posicionamento tradicional. Karla, 
formada em engenharia, trata da 
bricolage, problemas de eletricida-
de e de canalizações, enquanto José 
Manuel dedica-se à cozinha. “O 
que sei fazer bem é cozinhar, es-
crever faço os possíveis. A cozinha 
é a minha república.” E dizem que 
é um chef de palato apurado, com 
um extenso cardápio, que passa 
também pela cozinha portuguesa.

Esta é de resto uma história de 
amor e letras cozida à portuguesa. 
Ou pelo menos que teve, desde o seu 
início, Portugal como pano de fundo. 
Karla e José Manuel conheceram-
-se no Festival Literário Correntes 
d’Escritas, na Póvoa de Varzim. 
Ambos vinham de relações ante-
riores. Karla estava lá a apresentar 
o seu mais recente livro A Viajante 
e José Manuel Água na Boca. Na 

altura, Karla vivia em Roma e José 
Manuel em Paris. Apaixonaram-se e 
passaram a viver juntos. Primeiro na 
capital francesa , durante seis anos, 
e depois em Lisboa (já lá vão sete). “ 
Queríamos sair de Paris. Tínhamos 
lá muitos amigos, mas é uma cidade 
muito grande, com frio e chuva, de 
rotina complicada. Pensámos em 
Barcelona, onda mora a minha irmã, 
e em Lisboa. Lisboa  é uma cidade 
lindíssima. O clima é ótimo, o mar 
muito. E era muito interessante 
chegar a uma cidade que tinha tudo 
para conhecer.”, explica Karla. José 
Manuel acrescenta: “Resolvemos 
procurar casa, ver se era fácil, e 
apareceu logo este apartamento. 
Ainda por cima a senhoria ficou 
muito contente de alugar a cassa a 
escritores, porque tinha uma relação 
com a escrita de família. Já se passa-
ram sete anos e não temos a menor 
intenção de mudar.” Lisboa parece 
ser assim o ponto de encontro ideal 
entre dois mundos aparentemen-
te distantes. Aos poucos, foram 
construindo a sua comunidade de 
amigos, aprendendo o idioma. “ 
Viajamos muito. Mas cada vez que 
chego a Lisboa, sinto-me em casa. 
Lisboa é a última capital da América 
Latina”, afirma Karla.

O JORNALISTA  
E A ENGENHEIRA
Nascidos em continentes distantes, 
com uma década de intervalo, os 
seus percursos são ironicamente 
antagónicos. Enquanto Karla vivia 
oprimida, numa luta silenciosa, 
contra o comunismo cubano de 
partido único, José Manuel arrisca-
va a vida, pertencendo ao clandes-
tino Partido Comunista Espanhol, 
na luta contra a ditadura franquista: 
“É incrível como a palavra comu-
nismo adquire aqui sentidos tão 
opostos, para mim era a liberdade, 
para ela a opressão”. 

Karla Suárez nasceu, em Havana, 
no seio de uma família letrada. A 
mãe era professora de literatura na 
universidade. À sua volta amon-
toavam-se livros. E assim a escrita 
surgiu com naturalidade, desde 
criança, vinda, em primeiro lugar, 
da vontade de contar histórias. 
Mas, simultaneamente, sempre 
revelou uma enorme aptidão para as 
matemáticas. E, na indecisão entre 
letras e ciências, acabou por pender 

Karla Suárez e José Manuel Fajardo Num jardim perto de casa, em Lisboa

Ele é um escritor e jornalista espanhol militante e contestatário. Ela é uma das mais badaladas ficcionistas cubanas da atualidade 
que acaba de lançar o romance Um Lugar Chamado Angola. Conheceram-se há uma dúzia de anos nas Correntes d’Escritas da  
Póvoa de Varzim e passaram a viver juntos e felizes para sempre. E o seu palácio fica em Lisboa. O JL foi visitar José Manuel 
Fajardo e Karla Suárez e ele falaram-nos sobre a sua vida, a sua obra e esta Lisboa a que chamam casa

Viajamos muito. 
Mas cada vez que 
chego a Lisboa 
sinto-me em casa. 
Lisboa é a última 
capital da América 
Latina
Karla Suárez
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para as segundas, formando-se 
em engenharia eletrónica. “Mas a 
escrita é uma doença. Quando não 
escrevo sinto-me mal, fico do mau 
humor. Não é algo que se decida, 
eu preciso mesmo de escrever.” E 
assim, como uma inevitabilidade 
do destino, a senhora engenheira 
converteu-se também em es-
critora, fazendo parte da cena 
literária cubana da sua geração. 
“Apanhámos o auge da crise, pelo 
que nós fazíamos recitais, éramos 
falados por professores, mas não 
chegávamos a publicar a não ser 
em revistas e antologias”. Talvez 
por isso, também não tenho sofrido 
qualquer pressão política, embora 
diga: “Em Cuba, tudo é político”.

Em 1998, saiu de Cuba e foi 
viver para Roma, tendo casado com 
um italiano. “Foi um período de 
adaptação difícil, porque os códigos 
eram muito diferentes e eu perdi a 
minha autonomia”. Foi enquanto 
estava em Itália que publicou o seu 
primeiro romance, Silêncios, que 
recebeu o prémio  Lengua de Trapo, 
em Espanha. Por coincidência, foi 
nesse mesmo ano que saiu o seu 
primeiro livro de contos numa 
editora cubana. “Eu andava des-
lumbrada, mal conseguia acreditar, 
convidavam-me para encontros li-
terários e eu ficava encantada a ver 
de perto os escritores que admira-
va”. O percurso foi-se fazendo. E 
Karla acabou por abandonar a en-
genharia e dedicar-se totalmente 
à literatura: “ Ter um emprego das 
nove às cinco era muito difícil para 
mim. Prefiro ter esta maleabilidade 
de horário, embora às vezes acabe 
por trabalhar ainda mais tempo”.

LEITURAS INACABADAS
Ao contrário do que acontece com 
Karla Suárez, na família de José 
Manuel Fajardo não havia ninguém 
com formação universitária. A mãe 
era doméstica e o pai vendedor 
ambulante. Entre outros empre-
gos, o pai foi vendedor de livros 
ao domicílio, do género do Círculo 
de Leitores. Durante esse tempo, 
a mala cheia de livros do pai foi 
como uma biblioteca itinerante 
para José Manuel. Passava as noites 
a ler aquelas obras, que lhe abram 
“janelas” para o mundo. “Um dos 
meus livros favoritos é O Último 
dos Moicanos, [de James Fenimore 
Cooper], mas não me conseguia 
lembrar como é que acabava. Só 
depois é que me apercebi que 
provavelmente não o teria lido o 
livro até ao fim, porque quando o 
meu pai vendia os livros, eles já 
não voltavam na noite seguinte”. 
Foi assim, com uma biblioteca de 
leituras abruptamente interrompi-
das, que despertou para o mundo 
das letras,

Primeiro cursou Direito, mas a 
sua atividade contestatária, no mo-
vimento-estudantil antifranquista 
acabou por fazer com que fosse 
expulso do curso. Desde então, 
dedicou-se ao jornalismo: “O jor-
nalismo é um ginásio para a escrita. 
Quando é bem utilizado envolve 
muitos recursos. O jornalista é um 
convidado que está sempre a mais 

num artigo.” José Manuel Fajardo 
sempre foi de resto um jornalista 
militante, daqueles que investi-
gam, escrevem longos artigos e 
defendem causas. Trabalhou, como 
jornalista, no País basco durante 
oito anos, integrando os movimen-
tos pacifistas. As coisas foram-se 
complicando, sobretudo no final 
dos anos 90, em que a ETA passou 
a matar jornalistas. “Foram tempos 
horríveis, de enorme tensão”. José 
Manuel acabou então por se mudar 
para Paris. “A França é a referência 
para os democratas espanhóis. Se 
contarmos, a totalidade do tempo 
de liberdade em Espanha não chega 
a um século.”

A sua faceta de jornalista cultu-
ral permitiu-lhe entrevistar alguns 
dos escritores que mais admirava, 
como  José Borges, Mario Vargas 
Llosa, Carlos Fuentes, Claude Simon 
ou Antonio Tabucchi. “Ficava muito 
invejoso ao ler a escrita dos outros.” 
E explica: “Há duas categorias de 
escritores: os que têm um talento 
genial logo à partida; e os que têm 
de trabalhar muito o seu talento. 
Pertenço à segunda categoria.” 

O seu primeiro livro, em 1990, 
foi de resto um ensaio histórico, 
com o apoio do escritor Antonio 
Muñoz Molina. La epopeya de los 
locos  revela a história dos espanhóis 
que participaram na Revolução 
Francesa e organizaram a primei-
ra tentativa de independência da 
América Latina, na Venezuela. 
“A História e a política são muito 
importantes. Tenho sido muito 
militante. Gosto da política que está 
nos livros, mas não da literatura 
política, não faço livros-tese. Tudo 
está misturado, o jornalismo e a 
literatura.”

O jornalismo, contudo, é ati-
vidade que deixou de exercer com 
regularidade desde 2012. No seu 
discurso nota-se uma certa mágoa: 
“Não há espaço para fazer verda-
deiro jornalismo e o pagamento é 
uma vergonha”.

Para sobreviver, os escritores 
dedicam-se a outras atividades. 
Karla é professora online de escrita 
criativa, na Escuela de Escritores de 
Madrid e orienta o clube de leitura 
do Instituto Cervantes, em Lisboa. 
José Manuel Fajardo é tradutor 
(entre outros do francês Patrick 
Deville) e curador do Festival 
Literário de Porto Rico, que tem 
levado àquele país também alguns 
escritores portugueses: “Fazemos o 
festival para o qual gostaríamos de 
ser convidados”, diz. Mas não deixa 
de ser curiosa a forma como as suas 
vidas parecem estar mais uma vez 
trocadas. A cubana Karla dá um 
curso em Espanha. E o espanhol 
José Manuel faz um festival literário 
no Caribe. O tempo para escrever os 
seus próprios romance nem sempre 
é fácil de encontrar. Muitas vezes 
socorrem-se das residências de 
escritores. 

Mas por mais voltas que deem, 
por mais viagens que façam, não 
há nada como o regresso a casa. E a 
casa fica em Lisboa, na Ameixoeira, 
como quem vai para a Calçada de 
Carriche.J

 Em Um Lugar Chamado Angola, Karla Suárez 
leva-nos um território real e imaginado 
e inevitavelmente doloroso que Portugal 
partilha com Cuba. E em épocas diferentes e 
por motivos diferentes ambos os países viram 
os seus homens-soldados partir para lutar em 
guerras numa cidade distante. O romance da 
escritora cubana não se passa numa Angola 
real dos nossos dias (de resto, nem sequer 
viajou ao país), mas de um território feito 
de traumas e memórias a que não se deseja 
voltar.

JL: Angola é um grande território comum, 
que Portugal tem com Cuba. é um território 
ausente. De que Angola fala neste livro?
Karla Suárez: No meu primeiro romance 
há uma personagem que vai para a guerra 
em Angola. O que era uma coisa normal, 
porque cresci com essa guerra. Sempre tive 
a intenção de aprofundar essa relação com 
Angola. Quando cheguei a Portugal já tinha 
esse projeto. Comecei a procurar livros. Mas, 
estando aqui pude completar a História. 
Porque os cubanos só chegaram depois do 
portugueses se terem ido embora. Conheci 
muitos portugueses com experiência em 
Angola. E também muitos angolanos: alguns 
com uma posição positiva em relação aos 
cubanos, outros com uma visão negativa. 
Lisboa foi o lugar ideal para escrever este 
romance, porque dá para ir em várias 
direções.

Nunca esteve em Angola?
Não, mas tenho muitos amigos que estiveram. 
Para nós é normal. Angola sempre foi uma 
realidade muito imaginada, feita através das 
histórias contadas pelos outros. 

Angola funciona para Cuba como um 
Vietname para os Estados Unidos?
Há quem diga que sim… Enfim, foi a última 
grande guerra da Guerra Fria e a mais longa 
em que os cubanos participaram. Foram 
15 anos. É um tema muito delicado para 
Cuba, muito doloroso e com situações muito 
diversas.

Socorreu-se de fontes históricas?
Eu não sou historiadora,. Não é um romance 
sobre a guerra de Angola, mas antes da forma 
como vivemos a guerra a quilómetros de 
distância. Nós crescíamos com aquilo, era 
como se estivesse a acontecer em Cuba. E 
as feridas da guerra demoram muito tempo 
a sarar, por isso é importante falar sobre o 
assunto. 

Para cada capítulo escolheu o título de um 
livro. Foram romances que a influenciaram?
O personagem chama-se Ernesto, porque 
depois da morte de Che Guevara Ernesto 
tornou-se um nome muito comum em Cuba. 
Por isso, ocorreu-me chamar ao primeiro 
capítulo A importância de chamar-se Ernesto, 
como o livro de Oscar Wilde. Pareceu-
me interessante continuar com os títulos 
dos livros que a personagem está a ler. Só 
que, curiosamente, o primeiro capítulo 
desapareceu na revisão final. E ficaram só os 

outros. Por isso, cada capítulo é o livro que ele 
está a ler nesse momento, mas eu própria reli 
esses romances enquanto escrevia. 

Socorre-se da sua biografia para tornar mais 
ágil a narrativa?
Não é autobiográfico. Mas há sempre 
alguns pormenores. Por exemplo, nos 
meus romances há sempre um engenheiro. 
De resto, claro, é fruto também da minha 
vivência. Tudo aquilo foi vivido por mim. A 
guerra começou por ser uma palavra, mas foi 
ganhando mais espaço na nossa vida até ficar 
como algo normal.

Há apontamentos de humor, como a questão 
do nariz, que às tantas diz que é parecido com 
o do Jorge Palma
É importante rir, mesmo nos momentos mais 
dramáticos. No romance também. Porque não 
é uma história fácil. Fiz um casting de narizes 
até que descobri o Jorge Palma. Veio a calhar 
porque também gosto muito da sua música.

A música também está muito presente.
Sim, eu estudei música, fiz guitarra clássica 
no conservatório. É importante saber que 
música ouvem os personagens. As músicas 
transportam-nos no tempo. Sempre que 
acabo um romance faço um CD com a banda 
sonora. 

E agora, já está a escrever o próximo?
Eu mal acabo um romance escrevo o primeiro 
capítulo do romance seguinte. Não quer 
dizer que comece logo a trabalhar. Só agora 
recomeçar a escrita. Ainda não posso dizer 
nada sobre o livro. Sei sempre o início, mas 
não sei o que se vai passar a seguir. Enquanto 
isso, também vou escrevendo contos. J

Karla Suárez
Havana, Lisboa, Luanda

Karla Suárez
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BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez

 A valorização do silêncio é o 
horizonte a que a grande poesia 
aspira para ser, como diz Jean 
Cohen, aquele espaço em que a 
sensação estética produzida pelo 
poema é um facto de linguagem. 
Tal significa que o texto se trans-
forma num organismo vivo no 
exato momento em que, feito pelo 
poeta, se assiste à transferência 
do que é produzido na esfera 
objetual (coisa trabalhada por um 
sujeito) para aquilo que vem a ser 
o objeto em si mesmo considera-
do, ou seja, o texto. Por isso, em 
alguns poetas, a poesia é não só 
um meio de comunicar (sê-lo-á 
sempre), mas um modo de atingir 
o poético, conceito vago e ao 
mesmo tempo concreto; o poético 
como aquilo que é próprio da pa-
lavra transformada e revoltada. O 
poético como artefacto que se faz 
e que é um outro código, um para 
além da palavra quotidiana, mera 
comunicação direta e literal. 

Nesse sentido é que se pode 
dizer que a poesia é um código 
estetizado, ou melhor, um sentir/
pensando verbalizado, uma vez 
que aquele que escreve e parte do 
mundo empírico, observando o 

que o circunda, irá produzir uma 
sensação outra que é, intrinse-
camente, uma sensação poética. 
Este é o problema central do poé-
tico: se do que não podemos falar 

temos que calar (Wittgenstein, 
Tratactus, Proposição 7), verdade 
é que a poesia implica ainda uma 
outra proposição: se as palavras 
podem nada dizer, elas podem, 

Fernando Guimarães
Uma ideia de poesia

Fernando Guimarães "Um dos poetas que mais longe tem levado a ideia 
de poesia como incompossível verbal"

ção do nome é uma outra forma de 
afirmar, na poética de Guimarães, 
a importância do ato da escrita 
como ato vital, seja para com-
partilhar a dor, seja para receber 
a noite. Assim lida, no seu tom 
menor, silencioso, perscrutador, 
dir-se-ia que é contra a ausên-
cia de matéria substantiva num 
mundo cada vez desumanizado 
que a palavra do poeta se rebela, 
autoquestionando-se: “É a pala-
vra em que pensaste? Depressa/ 
as águas correm, mas não sabes/ 
aonde se dirigem” (p.20). Em 
diferido, a voz dos textos fala de 
si para si e outras vezes para um 
outro, mas é sempre a palavra 
como pergunta o que sobreleva da 
secção que abre o livro: “Como se 
pode morrer se eu não escrevi a/ a 
palavra morte?”

O título, A Terra se é leve, 
belíssimo, tem uma ressonância 
bíblica, se aceitarmos a sentença 
de que somos pó e ao pó volta-
remos. Um terceto, em jeito de 
epígrafe, apresenta a atmosfera 
do livro: “Apenas isto: escreve/ 
o teu nome na terra/ para que ela 
te seja leve”, a que se seguem seis 
partes com os seguintes títulos: 
“As Perguntas” (19 poemas), 
“Exercícios de Arquitetura” 
(quatro poemas), “Existência” (11 
textos), “Terra” (34), “Tríptico “A 
Vida” de António Carneiro” (três) 
e, por fim, “Três desenhos de 
Miguel Ângelo sobre crucificação” 
(três poemas). 

Estas seis partes são, mas só 
aparentemente, independentes, 
funcionando como partes de um 
todo que pode, apesar da har-
monia que reconhecemos no tom 
e no estilo do autor, e no fundo 
metapoético da maioria destas 
poesias, ser lido em função do que 
cada uma delas pretende dizer. 

por essa via, dizer o silêncio. Por 
outro lado, se as palavras são a 
substância do silêncio, eis porque 
elas estão no campo possível ao 
dizer, ao ato mesmo de nomear. 
Substantiva, recriando o real pelo 
silêncio que diz, a palavra de po-
esia é um "incompossível", como 
escreveu António Ramos Rosa. 

Fernando Guimarães é, depois 
do autor de Volante Verde, um 
dos poetas que mais longe tem 
levado essa ideia de poesia como 
incompossível verbal. Na poe-
sia portuguesa do último quarto 
de século, a par do autor de O 
Anel Débil (1992), só talvez Nuno 
Júdice, Fernando Echevarria, 
Franco Alexandre e Gastão Cruz 
tenham atingido, com estilos 
muito diferentes, é certo, esse 
incompossível que vive da con-
tradição insanável, no poema, 
entre o incompreensível que toda 
a poesia intrinsecamente é e as 
condições de possibilidade de 
sentido que o discurso da poesia 
não deixa de querer atingir. Quer 
isto dizer que a palavra poética 
é a que persegue um novo real, 
trilhando outros caminhos bem 
diferentes daqueles que a pala-
vra quotidiana percorre. Essa é a 
palavra gasta, a que está reduzida 
à sua pobreza, à escassez do seu 
não significado, ao passo que a 
operação poética corresponde à 
exploração da ambiguidade, mes-
mo quando descritiva, à polisse-
mia, mesmo quando subjugada à 
rede dos sentidos imediatos. 

Assim, neste livro de 
Guimarães o primeiro poema, “Os 
Nomes”, da secção introdutória, 
sublinha o poder da nomeação, 
isto é, o poder que há em dizer-
mos um nome, mesmo se o tempo 
nos faz esquecer os nomes que 
damos às coisas. Essa interroga-

 O interesse mais generalizado 
pela banda desenhada japonesa 
(“mangá”) no ocidente 
relacionou-se, numa primeira 
instância, com material que 
servia de base a desenhos 
animados. De tal modo que 
muitos olharam inicialmente 
para o “mangá” (com as suas 
particularidades narrativas e 
gráficas, ritmos alucinantes 
e desenho esquemático 
tipificado, sobretudo nas 
figuras humanas) como algo 
menor, porque não há nada 
mais atreito a estigmatizar 
do que estigmatizados. Não 

› Argumento e desenhos 
de Jiro Taniguchi 
O HOMEM  
QUE PASSEIA 
Devir. 250 pp., 20 Euros.

de leitura original (do “fim” 
para o “princípio” do livro, e 
da direita para a esquerda na 
página), embora a diferença a 

esse nível seja mínima; se é que 
existe, a não ser que se leia em 
japonês (por algum motivo se 
fala em “tradução”). Seja como 

for, esta é uma obra importante 
que quem não conhece deve 
conhecer, e os “poemas 
gráficos” de Taniguchi são 
mesmo muito recomendáveis 
para leitores atentos que dizem 
não gostar de BD.

Em “O homem que passeia” 
há dois tipos de relatos curtos 
(nunca são bem “histórias”), a 
maioria poder-se-ia designar 
como “domésticos”, os últimos 
três centrados em mulheres 
(agora) ausentes. Em qualquer 
caso com um protagonista 
anónimo que (re)descobre 
recantos familiares ou subúrbios 
desconhecidos caminhando, 
encontrando paisagens, locais 
e gente anónima, fazendo 
recados concretos, ou vagueando 
ao acaso. Nestas histórias 
contemplativas de espírito quase 
“zen” onde se parece passar 
muito pouco (e com muito poucas 
palavras) há dois elementos que 
chamam a atenção. Primeiro, o 
detalhe no desenho primoroso a 
preto e branco (na antítese dos 
clichés sobre “mangá”), criando 
um universo que o argumento, a 

Caminhar

foi só um autor a mudar essa 
perceção, mas não há dúvida 
que a carreira de Jiro Taniguchi 
(1947-2017), talvez o mais 
“ocidental” dos “mangaká”, 
contribuiu para isso, como 
atenta, entre muitos outros 
reconhecimentos, ter sido 
nomeado Cavaleiro da Ordem 
das Artes e Letras em França 
em 2011. Em Portugal, e 
para além de outros livros, 
basta sinalizar que o recente 
lançamento de “O homem 
que passeia” pela Devir é já 
a segunda versão desta obra, 
desta feita editada no sentido 
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OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

Se as duas últimas secções são 
exercícios de eckphrasis, des-
crevendo-se e interpretando-se 
verbalmente o que as obras de 
António Carneiro e três desenhos 
de Miguel Ângelo lançam sobre 
aquele que as vê, certo é que essas 
descrições de objetos artísticos 
se concentram num temário que, 
com maior ou menor evidência, 
está presente nas outras sec-
ções do volume: a passagem do 
tempo, a fragilidade humana, o 
tempo, o amor e a morte. São seis 
sonetos (um por cada uma destas 
duas secções finais) que gravam 
o que as obras plásticas já por si 
quiseram fixar. A escolha por uma 
forma como o soneto não dei-
xa, por isso, de ser significativa: 
Fernando Guimarães responde à 
herança clássica (Miguel Ângelo) 
e à tardosimbolista (Carneiro) 
por meio de sonetos, como se só 
uma escolha desse teor pudesse 
estar à altura do peso da tradição 
em que a própria gestualidade 
da escrita se insere. O soneto, 
diz Oppenheimer, é uma forma 
consagrada que consagra outras 
formas, verbais ou icónicas. “É 
para nós que vêm. Eles procuram/ 
um destino perfeito, esse senti-

› Fernando Guimarães
A TERRA SE É LEVE
Ed. Afrontamento, 100 pp., 12 euros

do/ único dos que se encontram 
e prosseguem/ ao longo de um 
caminho” (p.88), escreve-se, 
a respeito do painel central de 
Carneiro no referido “Tríptico”.

A Terra se é leve encon-
tra nas duas secções “Terra” 
e “Existência” o eixo do seu 
movimento, convocando todo o 
saber cultural do autor, isto é, a 
sua visão de mundo, própria de 
um intelectual sensível, atento 
à cultura. Momentos de maior 
reflexão íntima (“Não o sabias?” 
ou “Voz”), equilibram-se com 
outros poemas onde, estoico, 
o sujeito desce à cave da vida e 
vê-se a si mesmo homo viator. 
Há um efeito arquitetural nos 
textos deste livro, uma coesão 
composicional (verso livre mas 
de ritmo medido, pontuação 
friamente calculada para a meio 
do verso ressalvar esta ou aquela 
ideia, este ou aquele registo) 
que atinge em poemas como “O 
Barco Estremece”, “Hamlet ou o 
seu testamento” ou em “Existir 
ou não” toda a força de uma elo-
cução que se despe e se despede. 
Essa força participa de um pro-
cesso caro ao poeta: encenar as 
vozes de personagens, imaginar 
o que elas teriam dito em dado 
momento da vida, fazer falar a 
ficção dentro do real, isso mesmo 
torna estes poemas narrativos 
exercícios de forte densidade 
lírica. Um verso esplende silenci-
oso, enigmático: “Aqui, de todas 
as sementes/ é a que mais pesa.” 
(in “A Morte”, p.78), até porque 
quem escreve pergunta-se, ao 
espelho da sua criação, qual o 
significado último das palavras, 
da linguagem. É esse o horizonte 
da poesia: compreender a morte, 
a natureza do seu silêncio contra 
a usura e o ruído do mundo.J

uma primeira vista, não parece 
pedir, mas que por isso mesmo 
se torna tão vivo e profundo. 
Segundo, o facto de um leitor 
não conseguir deixar de projetar 
naqueles momentos algo de si 
mesmo, quanto mais não seja 
para preencher a história do 
protagonista que caminha; 
tentar entender (ou inventar) o 
que, literal e figurativamente, o 
move. Se há momentos em que há 
vontade de entrar sem hesitações 
no universo, e nos rendermos à 
serenidade meditativa que emana 
das páginas, outras há em que a 
vontade é ficar de fora, imaginar 
os segredos ou frustrações que 
o protagonista também deve 
carregar consigo, e que sublinha 
caminhando. 

Esta última leitura surge 
mais nas últimas histórias, 
porquanto mais concretas 
ao nível de um argumento 
convencional. Se bem que só 
a última, o relato do sabor 
a perda que ficou de uma 
relação adúltera, entretanto 
terminada, se aproxima de 
uma forma mais convencional; 

contando também com um 
desenho mais contrastante 
e menos detalhado, de certo 
modo a vincar a diferença 
também do ponto de vista 
gráfico. Nas restantes voltamos 
a passear por quotidianos 
presentes ou perdidos, reais 
ou (ligeiramente) imaginados, 
tendo como ponto comum uma 
presença feminina que serve 
como pretexto para divagações 
mentais e temáticas, como um 
espelho dos percursos aleatórios 
de protagonistas que parecem 
buscar experiências novas ou 
memórias adulteradas, perdidas 
há muito tempo atrás.

As historias de Jiro Taniguchi 
não são propriamente “simples”. 
Quer dizer, são se o leitor assim 
quiser, e dependendo do que 
nelas quiser projetar. Sobretudo, 
convidam a andar; relembram 
que o caminho pode ser bastante 
mais interessante que o destino. 
Espera-se que este caminho 
editorial da Devir, a prometer 
novas obras de referência em 
termos de BD japonesa, seja 
igualmente bem-sucedido.J

 › António Canteiro
A LUZ VEM DAS 
PEDRAS
Gradiva, 184 pp., 13 euros.

O Prémio Literário Alves Redol 
de 2015 (cujo júri integrei), 
foi atribuído a A luz vem das 
pedras, de António Canteiro 
(AC), agora editado, que se  
constitui como um conden-
sado de lirismo em forma 
de romance e, neste aspeto, 
evidencia-se como uma 

súmula da obra deste autor. Com efeito, é importante 
recordar que AC foi galardoado com o mesmo prémio 
em 2009 (Ao Redor dos Muros) e com o Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho de 2015 (Logo à tarde vai 
estar frio), tendo outros romances seus sido premia-
dos com menções honrosas (Parede de Adobo, Prémio 
Carlos de Oliveira 2005; Largo da Capella, Prémio 
João Gaspar Simões 2011); além disso, em poesia, foi 
distinguido com os Prémios Sebastião da Gama (2013) 
e Bocage (2015).

Integrando a narrativa numa atmosfera telúrica de 
pura materialidade, tão mais pura quanto, por ênfase, 
mais lírica, a luz vem das pedras (título inspirado num 
poema de Pedro Tamen: “A luz que vem das pedras”, in 
Agora, Estar) promove uma inte-
gração muito bem conseguida das 
personagens humanas, coletivas 
e individuais, adultas e infantis, 
sobretudo das diversas idades de 
Maria (nome de natureza: Mar + 
Ria) numa espécie de ambiente 
natural primordial: “areia, duna/ 
barro, pedra/ montanha, chão”, 
as três partes em que se divide 
o romance e os três momentos 
da visão existencial e lírica mas 
sempre realisticamente material 
de Maria.

Com efeito, a exuberância 
excessiva do estilo lírico na nar-
ração (uma contínua prosa poética) intenta evidenciar 
e revelar a hipersensibilidade de Maria à vida e ao 
mundo. A vida de Maria evidencia-se como nefasta, 
agoirenta desde o início – cresce sem mãe, morta por 
tuberculose; o casamento por procuração com um 
soldado no Ultramar fracassa, falecido este em teatro 
de guerra; um incêndio destrói a casa que habitava; o 
pai gasta a fortuna a sustentar a mulher no Caramulo, 
falindo; finalmente, como desfecho diferido no tempo, 
a existência rotineira e banal de Maria ao 
longo de 40 anos no mesmo sanatório 
onde a mãe morrera. Um ror de desgra-
ças que o talento do autor transfigura 
em visão lírica centrando a narrativa na 
lágrima, na gota de chuva, na nuvem, na 
pedra, no barro, no desejo humano, no 
céu natural… Existe, assim, em A luz vem 
das pedras uma voz poética a comandar a 
narrativa, que ora se confunde com a da 
protagonista (Maria), ora com uma voz 
impessoal, até majestática. No final, a voz 
lírica transforma-se numa voz melan-
cólica, a melancolia nascida do tédio, 
expressa na necessidade da companhia 
dos cães (três cães presentes ao longo do 

romance), não da adversidade vivida, 
Utilizando um léxico culto mas não erudito, simul-

taneamente rural e urbano, realista e poético, trabalha 
a categoria de tempo por via do(s) narrador(es), 
que assim distribuem intervaladamente passado e 
presente, este mais como futuro daquele do que como 
atualidade plena individualizada, evidenciando a con-
tinuidade e a coesão inextrincáveis entre as diversas 
dimensões narrativas.

Por vezes de dimensão irónica infantil; outras, de 
dimensão trágica de adulta (o falecimento da mãe 
tuberculosa, o estupro…), outras, ainda, de dimensão 
terna (confissões ao cão “Deserto” ou o crescimento em 
solidão no interior de casa, interiorizando o universo 
fáctico dos adultos (a venda da terra pelo pai), o estatuto 
da narradora Maria possui uma coerência inabalável, 
com adaptação a cada situação tanto do vocabulário 
quanto da descrição dos aspetos psicológicos, como se 
defendesse a tese de uma felicidade possível, ainda que 
sempre fustigada por inevitáveis desgraças.

A luz vem das pedras é constituído por um conjunto 
numeroso de breves capítulos (que apetece ler em voz 
alta, tão forte a sua dimensão poética), e animado por 

uma escrita simples mas bela, 
uma espécie de prosa eufónica, 
registando frases com alguma 
tonalidade musical e obviando a 
um certo sentido rítmico, como a 
escrita de Maria Velho da Costa e 
Hélia Correia. 

Neste sentido, este romance 
evidencia um universo pessoal 
ímpar de escrita no conjunto dos 
novíssimos autores que emergi-
ram no romance português já este 
século. Com efeito, o conjunto 
de virtualidades imagéticas e 
metafóricas desenhado pela escrita 
de AC manifesta uma compleição 

lírica da escrita, dotada de frases muito expressivas mas 
não expressivistas, fundadas numa sintaxe muita clara e 
num léxico tecido de vocábulos comuns mas trabalha-
dos literariamente de modo a, no conjunto, soltarem no 
leitor uma espécie de comprazimento estético. 

António Canteiro possui uma prosa lírica mas não 
atormentada, não angustiada, apenas melancólica. Com 
efeito, todo o romance é constituído por uma contida 
explosão de sentimentos que, cruzados, se transmutam 

numa espécie de permanente melancolia.
Romance realista na demarcação tem-

poral e espacial, lírico no estilo, eivado 
de frases curtas que roçam versos numa 
escrita suave e encantatória, formosa, 
harmónica, sem excessos, sem exuberân-
cia lexical, desprezando igualmente a ob-
jetividade sociológica do real e a fidelidade 
à representação do olho que vê. 

Impossível não realçar a beleza 
da capa, com conceção gráfica de 
Armando Lopes tendo por base a fo-
tografia de Duarte Henriques, vence-
dora de um concurso promovido pela 
Associação FotografArte de Cantanhede 
destinado justamente a este fim.J

António Canteiro
O romance de Maria

António Canteiro
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O Teatro Estático  
de Pessoa

› Fernando Pessoa
TEATRO 
ESTÁTICO
Tinta da China, 422 pp., 
18 euros

 Com edição e apresentação 
de Filipa de Freitas e Patrício 
Ferrari, com a colaboração 
de Claudia J. Fischer, sai um 
novo volume na coleção da 
Tinta da China dedicada a 
Fernando Pessoa e dirigida 
por Jerónimo Pizarro. Trata-
se, agora, de um volume com 
o Teatro Estático do genial 
poeta, nesse ‘género’ autor 
de uma única peça completa 
(“drama estático em um ato”), 
que já muitas companhias 
representaram - O Marinheiro. 
Sublinham os apresentadores 
qye Pessoa “teve uma natureza 
drsmatúrgica, mesmo quando 
esse caráter se revelou pela 
despersonalização poética, 
originando mais de uma 
centena de autores fictícios”, 
correspondendo a fragmentária 
obra aqui reunida a “uma 
parcela desta experiência 
pessoana, que teve o seu início 
em 1913, influenciada pela 
corrente simbolista francesa de 
finais do século XIX”.

Neste Teatro Estático 
reúnem-se os textos já 
publicados, fragmentos 
dispersos por outras edições e 
inéditos “de peças identificadas 
por (Teresa Rita) Lopes  e de 
seis peças completamente 
inéditas: Diálogo na sombra, 
Os emigrantes, Os estrangeiros, 
A Cadella, A casa dos Mortos 
e Intervenção Cirúrgica.” Em 
anexo ainda outros textos 
relacionados com o teatro 

estático ou com as peças que o 
compõem.” Aquelas seis peças 
são curtíssimas, embora - por 
exemplo - Os estrangeiros, que 
Pessoa classifica com “drama 
estático sobre a vida interior”, 
tenha seis personagens, de A a 
F, cinco das quais “conceitos”, 
e quatro só dizem uma frase. A 
é “o conceito que o indivíduo 
faz de si próprio” e diz: “Não sei 
se isto é tristeza ou alegria, tão 
vaga e misteriosa é a suavidade 
doentia que sinto.”

POESIA

J. M. Rodrigues 
e Isabel Aguiar
  A Licorne continua 

a editar poesia, sem 
desfalecimentos. 
Assim, além do livro 
de Ruy Ventura sobre 
o qual A. C. Cortez 
escreve nesta edição, 
e na mesma coleção, 
surgiram Em busca 
do silêncio perdi-
do, de José Miranda 
Rodrigues (JMR), 
e As mães da Síria, 
de Isabel Aguiar. O 
primeiro, dividido em 

cinco partes, uma das quais dá título 
ao volume, reúne cem poemas. JMR, 
engenheiro eletrotécnico, estreou-
-se em 1991, com um livro publi-
cado na & etc, e este é o seu sexto 
título. Leia-se o seu último poema: “ 
Estende-se uma linha, um fio mui-
to/ fino,/ descobre-se o amor que 
vai rebentar,/ ninguém sabe como 

irá ser travado,/ depois faz-se um 
novo e longo silêncio,/ no intervalo 
voltamos a pensar/ em vez de nos 
revoltarmos, pensamos,/ então 
começamos a estar preparados/ não 
só para pensar,/ mas para absor-
ver o fumo/ que parece tóxico.” O 
segundo, de Isabel Aguiar – que se 
estreou também em 91, já tem nove 
livros de poesia publicados e é do-
cente no ensino secundário – tem 17 
poemas, que ‘partiram’ da guerra na 
Síria, em 2013, e um prefácio de Luís 
Quintais. Que começa por escrever 
que “ao lermos estes poema ficamos 
com a impressão que ele é o veículo 
duma força vital que, em grande 
medida, ultrapassa a sua autora, e 
que a coloca em sintonia com qual-
quer coisa de prévio à enunciação.”
 
› José Miranda Rodrigues
EM BUSCA DO SILÊNCIO 
PERDIDO
130 pp., 12 euros

› Isabel Aguiar
AS MÃES DA SÍRIA
52 pp., 8 euros

Filomena Marona Beja
A avenida da ficção

› Filomena Marona Beja
AVENIDA  
DO PRÍNCIPE PERFEITO
Parsifal, 232 pp, 15 euros

Em que sentido?
Esperava-se que os resultados fossem dife-
rentes. Todos os jardins, jogos de água, eram 
qualquer coisa que a zona ribeirinha mere-
cia. Mas talvez o desenvolvimento não tenha 
sido harmonioso. Vejo uma certa degradação 
dos edifícios, não do tempo da Expo, mas das 
fábricas que ali havia, que agora são ruínas e 
casas fechadas. Comecei a pensar sobre o que 
tudo isso tinha implicado, de que tinha sido 
contemporânea essa mudança e como tudo 
tinha mudado para o bem e para o mal ao 
mesmo tempo, com umas coisas a esconderem 
as outras.

Foi esse tempo de mudança, não apenas 
urbana, que quis retratar no seu romance?
Sim. Houve, por exemplo, uma grande mudan-
ça de mentalidades. A sociedade portuguesa 
evoluiu muito nesses anos, mas importa refle-
tir em que sentido e como se deu essa transfor-
mação. E sabe-se como houve falcatruas, como 
os ‘tubarões’ ficaram com muito dinheiro. E 
até passou por aqui um tráfico de armas para 
o Irão, no tempo de Reagan, com portugue-
ses envolvidos e presos nos Estados Unidos. 
Comecei a rememorar esse tempo e pensei 
reconstituir o que se passou, porque achei que 
tinha importância que fosse contado. Não de 
uma maneira demagógica, mas real, porque é 
importante em democracia.

Uma crítica?
Quis contar as coisas como se passaram, o 
que é mais expor do que criticar. E é isso que 
o escritor pode fazer. Tenho o meu juízo, mas 
quando escrevo, gosto de deixar espaço para 
que as pessoas pensem por elas. O meu roman-
ce é uma ficção e fazer literatura tem sobretu-
do a componente de arte. E depois as próprias 
personagens que se inventam vão começando 
a fazer o que querem. E nós vamos atrás delas. 
Basta ouvi-las. Porque a escrita não é só escre-
ver. É preciso ouvir.

Avenida do Príncipe Perfeito exigiu portanto 
uma aturada pesquisa?
Faço-a sempre. Foi uma coisa que me ficou do 
meu tempo de documentalista. Como costumo 
dizer, antes tinha uma profissão, agora um ofí-
cio, escrever. E a ficção é uma verdade que se 
vai inventando. Por isso, é preciso saber bem 
como aconteceu para depois poder inventar. J 
MARIA LEONOR NUNES

 Nos seus romances, já contou a afirmação 
das mulheres, a partir da história de uma avó, 
a vida do engº Duarte Pacheco ou a morte de 
José Carvalho, militante do PSR, assassina-
do por um skinhead. Em Avenida do Príncipe 
Perfeito, o seu mais recente livro, editado pela 
Parsifal, Filomena Marona Beja situa-se nos 
anos 80 e 90 e nas transformações da socieda-
de portuguesa, numa topografia ficcional que 
passa pela Expo98 ou pelo Irangate. Um olhar 
sobre a história recente para pensar em que 
sentido e como se deu essa mudança, adianta 
ao JL. 

Nascida em 1944, em Lisboa, a escritora, 
que desenvolveu a sua atividade profissional 
na área da documentação científica, estreou-
-se na literatura com As Cidadãs, em 1998, 
tendo publicado posteriormente Betânia, 
A Sopa, A Cova do Lagarto, que lhe valeu o 
Grande Prémio de Romance da APE, em 2007, 
Contos vindos a conto, Bute Daí Zé e Um Rasto de 
Alfazema. Avenida do Príncipe Perfeito é o seu 
nono romance. E já está a preparar o décimo, 
em que vai “deslizar” de novo no tempo até 
à viragem do séc. XX para o XXI. Mas antes, 
quer publicar um novo volume de contos que, 
tal como as novelas, são paralelas que gosta de 
cruzar na larga avenida da ficção. 

Jornal de Letras: Que toponímia é a desta 
Avenida do Príncipe Perfeito?
Filomena Marona Beja: Em Lisboa, não há 
realmente nenhuma avenida com esse nome, 
só a Av. D. João II. E em Portugal, parece-me 
que apenas existe uma em Vila Nova de Gaia. A 
do meu romance fica na zona ribeirinha, uma 
parte da cidade que se tornou importante, com 
a Expo98. É um sítio onde continuo a ir. De 
resto, cresci na Lisboa Oriental, na freguesia 
do Beato, Marvila, à beira do rio.

Um terreno que portanto conhece bem.
Ah, sim, o Poço do Bispo, com os armazéns do 
Abel Pereira da Fonseca, o larguinho onde os 
elétricos davam a volta, com o Clube Oriental 
de Lisboa, que continua a ser o meu preferido… 
Toda essa zona teve uma grande transforma-
ção que começou a ser preparada ainda nos 
anos 80. Uma tentativa de criar uma zona de 
excelência, que depois se tornou uma banali-
dade. 

Filomena Marona Beja
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› Edgar  
Allan Poe
OS MELHORES 
CONTOS  
Ed. Saída de Emergência,  
496 pp., 24,40 euros

 É uma bonita edição, com capa cartonada e 
ilustrações de 28 "artistas nacionais" para outros 
tantos contos de Edgar Allan Poe, o famoso 
escritor norte-americano que nos seus apenas 
40 anos de vida (1808/1849) se impôs em vários 
géneros, da poesia (o seu mais celebrado poema 
será "O corvo") à crítica, mas se distinguiu ou 
permaneceu mais pelas suas obras no domínio do 
fantástico e, por vezes, do 'terror', não faltando 
quem o considere pioneiro na área do policial 
e mesmo da ficção científica. Neste volume, 
Os melhores contos de Edgar Allan Poe, com o 
destaque da capa no nome do autor, os tradu-
tores são vários, a direção artística é de Bruno 
Caetano e a editora Safaa Dib (libanesa que veio 
para Portugal, onde reside, apenas com dois 
anos de idade, em 1985 - e, curiosidade com 
'atualidade', é candidata à Câmara de Oeiras nas 
próximas autárquicas) em nota inicial, "E. A. 
Poe, um espírito em tumulto" assinala que o seu 
"génio não se detinha perante nada: quando um 
género já existente não era suficiente para dar 
vazão à sua criatividade , criava novos caminhos 

de ficção", e que esta edição 
pretende "recuperear o espí-
rito gótico da obra literária". 

Poe, 28 contos ilustradosBest-sellers  
na Presença

 A Presença foi fundada 
em 1960 por Francisco 
Espadinha, que conseguiu 
fazer dela uma grande e 
prestigiosa editora, assim se 
mantendo. E independente, 
sem integrar nenhum grupo 
tentacular, com o fundador, 
um homem a quem a edição 
em Portugal muito deve, 
continuando, com o filho, 
João Espadinha, à sua frente. 
Sob a sua marca a Presença 
tem uma vasta e diversificada 
produção, que vai do infantil 
e juvenil ao ensaio e a livros 
de estudo ou divulgação 
sobre os mais diversos temas. 
Naturalmente, na ficção não 
falta a gama dos best-sellers, 
que dá a lume em profusão, 
de autores de muitas latitudes 
e múltiplas características. 
Entre os últimos,  
registamos: 

De Graeme Simsion, 
romancista e dramaturgo de 
Auckland, a maior cidade da 
Nova Zelândia,  O Efeito Rosie 
- O amor é um projeto perigoso, 
sequela do Projeto Rosie, e 
que o Times considerou “tão 
inteligente quanto divertido” 
(344 pp., 17,90 euros); do 
norte-americano Peter 

Swanson, traduzido em 30 
línguas, Aqueles que Merecem 
Morrer (280 pp., 17,50 euros), 
thriller policial  vencedor 
do New England Society 
Book Award; estreia de B. A. 
Paris, autora de ascendência 
franco-irlandesa, Ao Fechar 
a Porta (264 pp., 15,90 euros), 
também um thriller “real 
e assustador” que terá já 
os direitos vendidos para 
o cinema; do jornalista e 
historiador britânico, de 
origem judaica, doutorado na 
Universidade de Cambrigde 
e especializado na história 
da Rússia, Simon Sebag  
Montefiore, Os Romanov 
(1613-1825), 1º volume (536 
pp., 24,90 euros), um exemplo 
de que obras populares e que 
vendem muito podem, além 
do mais, ter rigor histórico; 
enfim, do brasileiro Augusto 
Cury, o best-seller (como tudo 
que escreve...) Petrus Logus 
- O Guardião do Tempo (264 
pp., 14,90 euros).  Note-se 
que Cury, médico psiquiatra 
e professor, autor da Teoria 
da Inteligência Multifocal, 
é um fenómeno editorial 
raro, tendo livros foram 
publicados em mais de 70 
países e estando por sistema 
entre os mais vendidos no seu 
país, alegadamente tendo aí 
vendido já mais de 25 milhões 
de livros! 

Candidaturas abertas 1–27 set

Matemática
Para estudantes 
universitários do 1.º-, 2.º-  
ou 3.º- anos de cursos com 
uma forte componente  
em Matemática.

Bolsas Gulbenkian
Novos Talentos
Matemática
Tecnologias Quânticas
Inteligência Artificial

Tecnologias Quânticas
Para estudantes de 
licenciatura ou mestrado 
de cursos com uma forte 
componente em Ciências, 
Matemática ou Engenharia.

Inteligência Artifical 
Para estudantes  
do 3.º- ano de cursos de 
licenciatura ou mestrado 
integrado com uma 
forte componente em 
Informática. 

GULBENKIAN.PT
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A crise económica e social que abalou o país nos últimos anos tem sido tema recorrente do cinema português, com propostas 
em estilos muito diversos que enriquecem o nosso panorama. Depois dos filmes de António-Pedro Vasconcelos, Miguel 

Gomes, Marco Martins e Joaquim Leitão, estreiam-se em sala duas grandes obras, já distinguidas internacionalmente: Colo, 
de Teresa Villaverde, apresentado em Veneza, que retrata uma família em ruínas (em termos financeiros, morais e afetivos); e 
A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho (estreia a 21 de setembro), prémio da Crítica em Cannes, sobre e com os operários de uma 

fábrica em processo de insolvência. O JL viu os filmes e entrevistou os realizadores 

Teresa Villaverde
‘Os afetos não se alteram  
por ordem governamental’

a
A crise e as suas sequelas à 
microescala de uma família é o 
pano de fundo de Colo, o novo 
filme de Teresa Villaverde, 
que se estreou no festival de 
Berlim e brevemente chegará 
às salas portuguesas. Um olhar 
pessoal e esteticamente apurado 
sobre um drama familiar 
imposto por condições externas 
subjacentes. Colo é a primeira 
longa-metragem de ficção da 
realizadora desde Cisne, em 
2011. Teresa Villaverde, 51 
anos, é uma das realizadoras 
portuguesas mais distinguidas 
nacional e internacionalmente. 
O seu primeiro filme, Idade 
Maior, com Maria de Medeiros e 
Joaquim de Almeida, é de 1991. 
Seguiram-se-lhe filmes como 
Três Irmãos (1994), Os Mutantes 
(1998), Água e Sal (2001) ou 
Transe (2006)

JL:Quais foram as suas 
motivações para fazer este filme? 
Teve como ponto de partida a 
necessidade de abordar a crise 
económica em Portugal?
Tersa Villaverde: Na minha 
forma de trabalhar nunca houve 
o pensamento consciente de 
que era preciso denunciar uma 
situação. O que sempre me 
moveu, ou num certo sentido, 
acordou, foram sensações 
que não procurei, mas que 

vieram ter comigo. Em 2018, Os 
Mutantes fazem 20 anos, cheguei 
aos Mutantes através de um 
documentário que não fiz, e que 
era um levantamento gigante 
sobre a infância em Portugal. 
Ninguém se interessou pelo 
projeto e, sem financiamento, 
tive que parar. A vontade de 
fazer esse documentário veio 
de uma história que me contou 
o meu irmão sobre umas 
crianças alentejanas que lhe 
perguntaram se em Lisboa 
havia naves espaciais, e foi 
essa pergunta que me acordou 
para esse projeto. No meio da 

preparação, conheci os miúdos 
institucionalizados, mas 

fora, e depois mesmo perante 
os elementos da família. Em 
muitas famílias instalou-se um 
silêncio novo, um problema 
diferente dos problemas que as 
famílias já conheciam. Claro que 
nem todas as famílias reagiram 
assim, felizmente, mas o que me 
interessou mais foi esse silêncio.

Porque não lhe interessou focar 
a questão político-económi-
ca envolvente e apenas as suas 
consequências? Subentende-se o 
contexto, mas há uma espécie de 
aceitação por parte das perso-
nagens, não se ouve maldizerem 
os governantes, é como se não 
reconhecessem nem procurassem 
os culpados da sua situação...
É um filme de ficção sobre 
uma família, trabalho com 
personagens. Não sei o que é 
fazer um filme sobre a Troika, os 
bancos. Interessa-me o lado da 
submissão do governo português 
dessa altura, por exemplo, mas 
não sei se sei fazer uma coisa 
dessas. Interessa-me olhar para a 
cara deles, imaginar o que estão 
realmente a pensar, mas penso 
que não saberia fazer um filme 
sobre isso. Se me disserem que 
o Passos Coelho se disponibiliza 
para que eu o possa filmar 
durante um ano para cá e para lá, 
não quero, não me interessa. 

E sim, penso que quando 
chegamos à angustia e à 
vergonha por termos perdido o 
nosso trabalho, por não termos 
dinheiro para honrar os nossos 
compromissos, há o grande 
risco de acharmos que a culpa 
é só nossa, perdemos a energia 
para sequer tentar identificar o 
que nos levou àquela situação. 

É um filme sobre os efeitos 
psíquicos e emocionais da crise? 
Mais do que os empregos e casas 
perdidas por si só, interessou-
lhe abordar as sequelas afetivas, 
psicológicas, psiquiátricas, a 
destruição das famílias? São 
sequelas terríveis e difíceis de 
contabilizar...
Muitas famílias foram talvez 
irremediavelmente destruídas. 
As relações entre muitas das 
pessoas mudaram. Filhos e pais, 
mulheres e maridos e vice-
versa. Mesmo com melhores 
políticas a nível nacional, isso 
não vem com varinha mágica, 
os afetos não se alteram por 
ordem governamental. 
O pai está à beira da loucura 

Ficar, de repente, sem 
trabalho é um grande 
murro no estômago, 
e cada pessoa reage à 
sua maneira. Não haver 
outro trabalho para 
procurar é ainda pior

“
Teresa Villavered "Vejo o cinema como uma arte, e um artista não pode estar 
programado para fazer isto ou aquilo"

Manuel Halpern fui-me embora para Londres 
trabalhar noutra coisa, só que 
esses miúdos não me saíram da 
cabeça, e nasceram Os Mutantes. 
Um processo parecido com o 
Transe, e por aí a fora. 

Sempre me interessou esta 
coisa da surpresa, de como se 
reage quando nos acontece na 
vida uma surpresa com que não 
contávamos. Ficar, de repente, 
sem trabalho é um grande 
murro no estômago, e cada 
pessoa reage à sua maneira. 
Não haver outro trabalho para 
procurar é ainda pior. 

Aborda a crise económica à 
microescala de uma família. Os 
efeitos são devastadores. Mas 
não há capacidade de reação, 
nem que se lixe a troika que lhes 
valha, é como se fossem vítimas 
de uma mão invisível que os 
estrangula, sem que consigam 
ver o oponente contra o qual 
devem lutar. Foi assim que viu 
a crise? É uma forma de dar voz 
àqueles que silenciosamente 
sofreram?
A angústia é algo individual e 
paralisante, causa depressão 
que é a coisa menos reativa que 
há. Acho que quando houve 
aquela manifestação gigante 
em 2012, a primeira do Que 
se lixe, as pessoas sentiam-se 
todas no mesmo barco, depois 
começaram a ver que não era 
bem assim, e que uns iam 
ficando pior que outros. Veio o 
medo de ficar tão mal como os 
que já estavam mal e as pessoas 
foram-se isolando. Não é como 
quando acontece uma catástrofe 
natural ou uma guerra, em que 
todos sofrem por igual. Aqui 
muitos desempregados iam 
ficando com vergonha da sua 
situação, primeiro perante os de 

›  A  c r i s e  v i s ta  pe lo  c i n e m a  p ort ug u ê s  ‹
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O JL entrevistou recentemente vários realizadores que retrataram 
a crise. Aqui ficam alguns excertos dessas entrevistas.

AS MIL E UMA NOITES

" O tempo vai jogar com o filme. Não sei como as coisas 
vão evoluir nesta Europa imprevisível e aparentemente 
disfuncional. Acho que a experiência de ver o filme daqui 
a dez anos será especial. Não sei que tipo de documento 
será aquele. Será o documento do início de uma crise? 
Na história do Dixie, o casal de suicidas tem uma relação 
com outro tempo, que passa pela música. Ouvem canções 
dos anos 80, e fica a sensação de que têm uma relação 
com um tempo passado mais forte do que com o presente. 
Espero que a relação que o futuro tenha com o filme não 
seja o equivalente à daquelas personagens com os anos 
80. Se daqui a 20 anos olharmos para As Mil e Uma Noites 
e houver uma relação do género Lionel Richie, as coisas 
correram mal."

Miguel Gomes (JL1171, de 19 de agosto de 2015)

OS GATOS NÃO TÊM VERTIGENS 

"Quando fiz Os Gatos não têm Vertigens disse que aquele 
era o meu primeiro filme sobre o amor, mas estava a 
referir-me ao amor incondicional, no sentido de São 
Paulo, que nada tem a ver com o amor passional. A 
paixão exalta e fragiliza a relação, ao passo que o amor 
incondicional, como o de um pai por um filho, não exige 
nada em troca."

António-Pedro Vasconcelos  
(JL 1179, de 9 de dezembro, de 2015)

SÃO JORGE

"Para a minha geração (n. 1972), tudo o que 
experienciámos ao longo do tempo foi um crescimento 
económico e nas condições sociais. Quando surge a crise 
é algo de completamente novo: a regressão económica, a 
ideia de que vivíamos acima das nossas possibilidades... 
Pessoalmente, aconteceu-me em pequena escala, mas à 
minha volta houve situações muito difíceis, pelo que senti 
urgência em falar sobre isso. A primeira ideia que tinha 
era simplesmente um pai sem dinheiro para manter a 
família. E queria falar pela primeira vez num estrato social 
de que nunca tinha falado e que me é estranho."

Marco Martins  (JL 1211, 1 de março de 2017)

ÍNDICE MÉDIO DE FELICIDADE

"Já há alguns anos que queira fazer um filme que tivesse 
como pano de fundo crise. Porque a crise financeira 
iniciada em 2008 e, antes disso, o ataque às torres 
gémeas, fizeram com que eu mudasse a minha perspetiva 
sobre a vida. Eu sempre fui otimista. Mantinha aquela 
convicção de que, apesar dos altos e baixos, a História 
teria uma evolução positiva, e de que, de ano para ano, 
haveria melhores condições de vida, a fome acabaria, 
a liberdade espalhar-se-ia por mais países. A História 
destas últimas décadas abalou essa minha convicção. Hoje 
acredito no contrário. O pior está para vir."

Joaquim Leitão (JL 1224, de 30 de agosto de 2017)

“logo desde o início do filme. 
Apanha aquela família já em 
queda, mas as coisas podem 
sempre piorar. Interessou-lhe 
abordar a queda, o precipício e 
não as suas causas?
Acredito que não se pode 
abordar tudo ao mesmo tempo. 
Intuímos que a falta de trabalho 
do pai foi o que desencadeou 
aquele desequilíbrio na família. 
Olhei para eles sempre não de 
muito perto, com algum respeito 
de quem também olha para o 
desconhecido, tal como eles. 
São ficção, mas quando eu os 
filmo acredito que estão ali, que 
eu estou na casa deles, e que 
nem perguntei se podia estar. 
Não falei dos atores, mas são 
muito importantes, são eles que 
materializam tudo. 

A curva parece sempre 
descendente rumo à destruição 
familiar por via do desespero 
e da incomunicação. Mas, 
ao mesmo tempo que a ação 
exterior provoca sucessivos 
momentos negativos, há uma 
recuperação de dignidade, do 
lado do pai, quando se encontra 
no objetivo de ajudar Júlia. A 
depressão dela salva-o. Ele volta 
a sentir-se útil. É um sinal que 
a esperança está no olhar sobre 
o outro?
Acho que o filme acaba em 
suspensão, em interrogação. 
Talvez que por cordões 
invisíveis, cada um esteja ainda 
a cuidar do outro. Todos são 
humanos e estão confusos, 
o que é normal naquelas 
circunstâncias. Penso que tem 
sempre que haver esperança, 
mesmo quando não a vemos, 
ela está sempre escondida em 
algum lugar, e às vezes um 
quase nada, faz uma diferença 
enorme.

No final, todas as personagens 
mudam de lugar (inclusive 
fisicamente), há até uma falsa 
neta, mas tal resulta em alguma 
esperança e conforto. Quando 
já não se sabe o que fazer, o 
melhor é baralhar e voltar a 
dar? Independentemente de 
tudo, o que faz falta a todas estas 
personagens é um pouco de colo?
Sim, talvez um pouco de colo, e 
de direito ao silêncio, à pausa, 
à reflexão. Quem sabe isso era 
o quase nada que faria uma 
grande diferença. 

Como fez a pesquisa para o 
filme? Socorreu-se de histórias 
reais?
Fiz uma pesquisa curta. Este 
problema estava um pouco por 
todo o lado. Falei com algumas 
pessoas que perderam o trabalho. 
Conversei com psiquiatras, o que 
foi muito importante. Visitei um 
ou outro lugar onde as pessoas 
iam pedir ajuda. 

Nos tempos mais recentes vários 
filmes portugueses têm abordado 
a crise. Considera que é um bom 
sinal que o cinema português 
esteja tão próximo da atualidade 
e da realidade em volta?
Não tenho opinião sobre isso. 

Se me disserem que 
o Passos Coelho se 
disponibiliza para 
que eu o possa filmar 
durante um ano para 
cá e para lá, não quero, 
não me interessa

Alice Albergaria Borges  A jovem atriz é uma das protagonistas de Colo

Vejo o cinema como uma arte, 
e um artista não pode estar 
programado para fazer isto 
ou aquilo. Faz o que sente e 
o que precisa fazer. Acredito 
que quanto mais honesto for 
consigo próprio, mais honesto 
é com a sua arte e com toda a 
gente que a for ver.  O cinema é 
uma arte vista por muita gente, 
o cinema português é visto 
em todo o mundo com muita 
atenção, a arte é uma grande 
responsabilidade. Temos que 
ser sempre muito exigentes 
para connosco próprios e só 
assim respeitamos a nossa arte 
e as pessoas que a veem. E por 
isto tudo, não posso dizer se os 
filmes de cada um, devem ser 
assim ou assado. 

Hoje há sinais de retoma 
económica e também social. 
Tem fé no atual quadro político 
português?
Temos que estar sempre muito 
atentos, vivemos uma época 
de extrema complexidade, de 
avanços e recuos simultâneos. 
Mas em relação a Portugal 
preocupa-me a ideia de que tudo 
vai já bem. Há muita gente que 
ficou para trás, e não se pode 
esquecer isso. Mas é engraçado 
porque dá quase a sensação 
de que Portugal é o único país 
que está a andar para a frente. 
Precisávamos respirar um 
pouco, e ter esperança já é muito 
bom.

Já está a preparar um próximo 
filme?
Estou a acabar de montar um 
filme, uma longa metragem de 
não ficção. Não sei se é bem um 
documentário. Comecei em 
Portugal e acabei em Itália, e 
trata também da família, mas 
este é alegre.J

Quatro olhares
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Continuamos a 
acreditar que existe 
alguém que manda 
em nós. A partir do 
momento em que 
deixarmos de acreditar 
nessa abstração, 
ficaremos por nossa 
conta e seremos livres

“

Pedro Pinho
O operário em construção

 Perante o anúncio do encerra-
mento de uma fábrica, os ope-
rários ponderam a hipótese de 
autogestão. A história parece re-
tirada do pós-25 de Abril de 1974, 
mas passa-se nos nossos dias, em 
plena crise financeira 2010-2014, 
na zona da Póvoa de Santa Iria. 
Pedro Pinho, o realizador, e a 
equipa da Terratreme, recolhe-
ram depoimentos de operários, 
construíram esta fábrica do nada, 
entre o documentário e a ficção, 
entre a teoria e a prática, com 
atores profissionais a contracenar 
com operários. O filme passou 
por inúmeros festivais, recebeu 
o Prémio da Crítica em Cannes e 
chega no próximo dia 21, às salas.

Pedro Pinho estudou cinema 
em Lisboa e Paris. O seu primeiro 
filme, Bab Sebta (2008), cor-
realizado com Tiago Hespanha, 
foi premiado no DocLisboa. 
Seguiram-se Um Fim do Mundo 
(2013, estreado em Berlim, e A 
Cidade e as Trocas (2014).

JL: O filme parte de uma ideia de 
Jorge Silva Melo. Que ideia foi 
essa?
Pedro Pinho: A ideia do Jorge 
Silva Melo é anterior à crise. Em 
2005, encenou uma peça de uma 
dramaturga holandesa [Judith 
Herzberg]. Era uma peça infantil, 
em que uma fábrica encerra e 
os trabalhadores decidem ficar 
lá dentro e produzir uma coisa 
que é o nada. Ele concorreu com 
a nossa produtora para adaptar 
a peça ao cinema e pediu-me 
para escrever o argumen-
to. Ganhámos o apoio. Só que 
o Jorge, por razões pessoais, 
deixou de poder realizar o filme. 
Então, assumi eu a realização, 
por estar mais dentro do projeto, 
mas combinámos escrever todos 
em conjunto. Tivemos de deitar 
fora grande parte do material, 
mas também nos reapropriá-
mos de algumas daquelas ideias, 
como a de se introduzir no meio 
do filme um discurso de questi-
onamento sobre a validade dos 
discursos políticos. 

Qual foi o método de trabalho? 
Estiveram no terreno?
A forma que conhecemos de 
trabalhar é envolvermo-nos em 
determinado contexto e absorver 
o que está à nossa volta. Por isso, 
arrendámos um apartamento na 
Póvoa de Santa Iria. Estive sozinho 
três, quatro meses, e depois esteve 
lá a equipa toda. Ia escrevendo 
enquanto fazíamos o casting. E 
há medida que fazíamos o casting 

também nos apropriávamos das 
histórias que nos contavam. Foi 
um processo de formação de ideia. 
Apercebemo-nos de uma gravi-
dade a todos os níveis: pessoal a 
divorciar-se, a matar-se… Todo o 
tipo de dramas.

A crise provocou sequelas a todos 
os níveis…
Sim, aos níveis psicológico, físico, 
emocional, afetivo… É muito mais 
do que o encerramento de uma 
fábrica. Havia ali uma espécie de 
razia. E um sentimento de impo-
tência e de humilhação, comum 
a toda a sociedade portuguesa. 
Quisemos trabalhar sobre essa 
impotência, sobre a escuridão. 
E procurar luzes para sair dali. 
Sendo que as narrativas ideoló-
gicas herdadas do século XX não 
são operacionais para a realidade 
deste século.

Há um confronto entre a teoria e 
a prática.
É essa a questão do filme: o que 
fazer com esta espada?

É a questão que se colocava (e  se 
coloca) à esquerda europeia: que 
respostas dar?
À esquerda e a todas as pessoas 
que têm uma sensibilidade incon-
formista. Sentimos um desnorte 

enorme e a incapacidade de rea-
gir. O filme nasceu disso.

Pegou em histórias de várias 
fábricas e num ambiente geral 
para concentrar-se na história de 
uma fábrica só?
Através dessas peripécias que nos 
foram contando construímos o 
argumento. Algumas das cenas 
vêm diretamente de episódios re-
latados. Como é o caso dos valores 
de indemnização escritos na casa 
de banho, com uma das propostas 
muito desigual. Aconteceu mes-
mo, fez parte de uma estratégia de 
uma administração para dividir 
os trabalhadores.

O filme não fica preso àquele 
momento histórico?
O filme é dominado por aquele mo-
mento. Mas fala de outras coisas que 
extravasam Portugal. A questão do 
fim do trabalho vai tornar-se central 
e falar-se-á nos próximos anos.

Na construção do argumento 
falou também com o patronato?
Não. O filme começa com o desa-
parecimento de uma empresa. O 
herói e o antagonista do filme são 
os operários. Há uma luta entre 
eles. A administração simples-
mente não está lá. São as contradi-
ções internas, as intrigas entre os 
operários, que nos interessaram. O 
nosso olhar era sobre a dificuldade 
de as pessoas se entenderem.

Contudo, há a ideia de que 
qualquer coisa poderia ter sido 
feita para manter a fábrica, o 
que agiliza até o conflito entre os 
trabalhadores. Não era inevitável 
fechar aquela fábrica...
Isso tem ver com uma forma 
de ver o mundo. O modo como 
a sociedade está estruturada 
baseia-se numa desigualdade. 
As pessoas que são privilegiadas 
debatem-se pela preservação dos 
seus privilégios. Eu próprio sou 
um privilegiado, apesar de ter um 
olhar crítico.

Como foi feito o casting?
Além de atores profissionais e 
operários, há um conjunto de 
amigos que convidámos para par-
ticipar. O Rui Ruivo, por exemplo, 
foi alguém que encontrámos numa 
associação a falar sobre modelos 
de autogestão. Houve a tentati-
va de misturar o nosso universo 
pessoal com o de um conjunto de 
operários de uma fábrica e ver 
como se poderia casar ou confluir.

Como foi feito esse trabalho com 
os operários? De que forma eles 
contribuíram para o guião?
A Carla Galvão trabalhou a 
preparação dos não atores. Não 
lhes mostrámos o argumento, 
para que eles não criassem uma 
interpretação da sua personagem, 
e para que não tivessem uma ideia 
preconcebida do movimento do 
filme, para que nós pudéssemos 
manter alguma espontaneidade na 
rodagem. Ensaiamos sempre di-
nâmicas paralelas, como conflitos, 
discussões, chegadas, partidas, 
aborrecimentos. Foi assim que 
fomos trabalhando. Na rodagem 
jogámos com essa espontaneida-
de. Era estudada a cena e eram 
atribuídas missões dramáticas e 
algumas linhas de texto a este ou 
àquele personagem, para que tudo 
surgisse como uma surpresa e 
fossem obrigados a reagir em cena. 
Isso é uma forma de escrita.

Qual foi o feedback que vos deram 
essas pessoas?
Foi um pouco mágico. As pessoas 
sentiram, desde os primeiros 
instantes, a emergência de fazer 
aquele filme e de falar daque-
las questões. O que fez com que 
estivessem totalmente dentro do 
projeto, tornando fácil trabalhar 
aquela matéria. Para qualquer 
coisa pedida havia uma resposta 
positiva. Mesmo os atores profis-
sionais ficaram espantados com 
aquela qualidade de interpretação. 

A historia acaba por se basear em 
alguma fábrica em concreto?
Não. O que aconteceu é que 
tivemos alguma dificuldade em 
encontrar um décor porque os 
responsáveis pelas fábricas, assim 
que liam a palavra autogestão, 
recusavam a autorização para 
filmarmos. Às tantas, demos com 
uma fábrica que mostrou alguma 
abertura. Comecei a falar, com 
todo o cuidado com o Pedro, o 
responsável, e ele revelou-me 
que aquela era a história da sua 
fábrica. Trata-se de uma fábrica 
de elevadores que, a seguir ao 25 
de abril, foi abandonada pelos 
patrões americanos da Otis. Os 
trabalhadores compraram-na por 
um valor simbólico e a fábrica 
funcionou em autogestão até 2016. 
Acabámos por aproveitar alguns 
elementos da fábrica para o filme.

Há uma influência do cinema verité 
e do cinema mais engajado dos anos 
60 e 70? Reviram esses filmes?
Revimos alguns, mas este filme foi 
feito em distanciação em relação 

Pedro Pinho Assume-se como o realizador de uma obra coletiva
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Fábrica de Nada A Póvoa de Santa Iria serviu de cenário para o filme

“

a esses. Há alguns planos mais 
icónicos, como o musical, quan-
do eles estão nas escadas, em que 
deliberadamente estabelecemos 
a ponte para esse tipo de cinema. 
Uma coisa meio maoista, mas é 
apenas um divertimento nosso, 
uma citação.

Outra coisa original é tratar do 
setor secundário. Quando se fala 
de fábricas na vida urbana somos 
remetidos para um tempo ausente, 
como se estas já não existissem.
E, na verdade, com tantas fábricas 
a fechar, estamos a caminhar 
para aí. Uma das questões que nos 
ocupou no filme foi essa. Não só as 
batatas continuam a existir, e al-
guém tem que as cultivar, como os 
candeeiros, as mesas, os elevado-
res, os carros também continuam 
a existir, pelo que alguém tem que 
os produzir, se não for na Póvoa de 
Santa Iria será noutro sítio qual-
quer. O que acontece é que tudo 
isto vai sendo retirado da nossa 
vista, cada vez para mais longe.

O filme junta vários tipos de 
registos, com cenas realistas quase 
documentais, cenas de melodrama, 
cenas de confronto ideológico 
pouco naturalista, e até um musical. 
Como foi confluir isto tudo?
Um pouco assustador, havia um receio 
muito forte, durante a rodagem, de 
não bater a bota com a perdigota. 
Sobretudo o contraste entre o registo 
mundano do casal e o registo agitado 
dos operários. A montagem acabou 
por resolver os problemas. A partir 
do momento em que introduzimos 
um olhar sobre a narrativa, através da 
personagem do Daniel e do jantar de 
intelectuais, tudo se torna possível. É 
uma conquista relativamente tardia no 
filme mas, a partir de certo momento, 
até poderia aparecer um extraterrestre 
que seria normal. E aquela cena musi-
cal é um verdadeiro extraterrestre. 

Como foi preparado esse musical?
Convidámos o Smith e o músico 
Pedro Rodrigues para compor a 
música e trabalhar com os atores. 
Além dos ensaios de expressão 
e movimento, havia ensaios de 
coro. A dança surgiu já durante a 
rodagem. Convidámos a bailarina 
Joana Pupo para nos ajudar. Mas a 
ideia era fazer um musical podre. 
O filme tem muito a ideia de ser 
como se fosse um filme. Mostrar 
pessoas normais, como eu, a que-
rer fazer um filme. Isso também é 
bonito naquela cena do musical: 
as pessoas não têm medo de ser 
imperfeitas ou  parecer toscas.

Repete-se a ideia de 
desconstrução. Há a 
desconstrução ideológica, mas 
também do próprio filme.
E no musical há a apoteose disso. 
De não se perceber em que grau 
da narrativa se situa. Joga-se com 
três graus distintos.

Um dos momentos marcantes 
do filme é a visita à sede da 
administração da empresa, que está 
vazia… Acaba por funcionar como 

metáfora para a crise geral, em 
que parecia haver um vazio, sem 
ninguém a quem atribuir a culpa.
Não nos interessava tanto pes-
soalizar os culpados, mas que 
abstrações são estas que nos 
aprisionam nesta maneira de 
viver. A forma como a socieda-
de está estruturada depende da 
nossa aceitação desse domínio, 
porque há aí terras, mar, etc… 
Só que não somos capazes de nos 
organizar para fazer com que essa 
abstração nos deixe de dominar. 
A cena da administração vazia 
é isso. Não está lá ninguém. Nós 
é que continuamos a acreditar 
que existe alguém que manda em 
nós. A partir do momento em que 
deixarmos de acreditar nessa abs-
tração, estamos por nossa conta e 
seremos livres. 

Quando se fala de autogestão 
remetemo-nos para 1974. 
O filme também vai buscar 
algumas referências da época. 
Perante a gravidade da situação 
é necessário reinventar o 25 de 
Abril?
O filme tem várias referências a 
isso. Como a cena das armas, em 
que uma personagem ficou presa 
a um contexto de há 40 anos. E 
depois há o concerto punk em que 
ele encontra a guitarra elétrica, 
que é a sucessora da Kalachnikov 
para a geração seguinte. É uma 
resposta de uma geração ao mun-
do, mas que entretanto também 
já passou à história. É preciso 
descobrir quais são as armas da 
nova geração.

Há a questão da fábrica argentina 
que dá um sinal de esperança para 
aquela fábrica, sendo que a ideia 
de autogestão parece datada...
Há uma experiência de autogestão 
que ficou datada. Mas, ao mesmo 
tempo, há uma série de experiên-
cias de empresas de software, que 
funcionam em processos cola-
borativos, que têm semelhanças. 
A verticalidade não produz bons 

resultados, sobretudo quando se 
fala em criatividade. 

Há experiências de autogestão 
que são agora conhecidas por 
empreendedorismo...
A cartilha ideológica é outra, 
estão a ser empreendedores, mas 
no fundo estão a fazer uma coisa 
parecida. São revolucionários só 
que não sabem.

Este é um filme de intervenção?
Não sei bem o que é isso. Este 
filme não tem uma agenda polí-
tica. E o cinema de intervenção 
teria que o ter. Todos os filmes 
falam sobre a humanidade. 
Este filme também. Ambiciona 
mudar a forma como olhamos 
para realidade, como qualquer 
filme. Mas eu acho que este filme 
não vai mudar nada na vida das 
pessoas.

Não tem um sentido político?
Tem imensas ideias políticas, mas 
não defende uma tese. Sugere 
múltiplas direções, mas todas 
elas se anulam mutuamente. Põe 
ideias em confronto e recupera 
património teórico de diferentes 
proveniências. De resto, já nos 
disseram que o filme é reacioná-
rio. A mim parece-me ridículo, 
até porque fora do cinema tenho 
uma atitude anticapitalista. No 
filme tudo é posto em causa. O 
facto de ter ideias políticas e filo-
sóficas não significa que tenha um 
sentido político. 

que eu realizei-o, mas o filme é 
nosso.

Esse nós é a produtora 
Terratreme. Como foi criada?
Foi uma estrutura criada por 
cinco realizadores e um produtor. 
em 2008, para conseguir 
um espaço de liberdade para 
construir os seus filmes. 
Queríamos não estar dependentes 
dos grandes produtores e de 
formas mais quadradas de 
trabalhar e conseguir produzir 
os filmes com pouco dinheiro e 
adaptar as condições de produção. 
A autonomia de produção é o 
centro da nossa filosofia. 

Têm recebido vários prémios e esta-
do presentes nos mais importantes 
festivais. Tem corrido bem?
Na verdade, estamos a remar 
contra a maré e em perigo de 
sobrevivência. Os júris são impostos 
pelos grandes operadores de cinema 
e colocam a cruz em cima dos 
nossos projetos. É lamentável que 
este governo de esquerda apoie este 
sistema.  Quando se fala do cinema 
português no mundo fala-se da 
Terratreme, O Som e a Fúria, CRIM, 
Primeira Idade… Deste conjunto 
de produtoras independentes que 
conseguem, passar o bloqueio e 
ganhar reconhecimento para o 
cinema português. É autofágico 
estarem a querer acabar com este 
cinema que tão bons frutos tem dado 
lá fora.J MANUEL HALPERN

O filme tem imensas 
ideias políticas, mas 
não defende uma 
tese. Sugere múltiplas 
direções, mas todas 
elas se anulam 
mutuamente

O cinema é por natureza uma arte 
coletiva, mas neste filme esse coleti-
vo ainda é mais vincado, repartindo 
a autoria por cinco nomes…
Tem a ver com a génese do 
filme. assumimos o filme 
como coletivo e eu realizei-o. 
Mas admito que tenho alguns 
problemas com a autoria, ainda 
para mais no cinema  Sempre 
foi um problema para mim. 
Neste caso, pareceu-me óbvio, 

Vem por este meio o Centro de Neurociências e Bio- 
logia, ao abrigo do Decreto n.º 57/2016, de 29 de agos-
to, publicitar a abertura de uma posição (m/f) para:
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Local de trabalho: Centro de Neurociências e Biologia 
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dicina.
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Ensino Superior, sendo de 3.601,03 Euros. 

Os candidatos apresentam os seus requerimentos e do-
cumentos comprovativos, por carta registada dirigida ao 
Presidente do Júri para a morada: Centro de Neurociên-
cias e Biologia Celular, Departamento de Recursos Hu-
manos, Rua Larga, FMUC, 1.º Piso, Universidade de Co-
imbra, 3004-504 Coimbra, Portugal, até ao último dia 
do prazo de abertura do concurso, o qual se fixa em 30 
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As pequenas histórias da grande crise
 A crise económica que recen-

temente afetou o país deixou 
marcas profundas na sociedade 
portuguesa. Não se tratou apenas 
de um período de austeridade 
esmagadora, com uma grande 
depressão que empobreceu quase 
todos levando casas e empregos. 
Foi uma crise com graves seque-
las morais, emocionais e psicoló-
gicas, que se repercute ainda nos 
nossos dias. O ambiente durante 
o período de auxílio financeiro da 
Troika era de tal forma devasta-
dor que não sobravam penas para 
escrever os sucessivos episódios 
dramáticos, muitas vezes roçan-
do a tragédia, de cada família. 
Alguns cineastas portugueses 
sentiram a urgência de retratar 
aquele período, para memória 
presente e futura, até porque, 
além do mais, como se sabe 
desde a Antiguidade Clássica, as 
tragédias albergam um manan-
cial de histórias. Contudo, não 
deixa de ser notável que a crise 
económica tenha despoletado 
tantos filmes, sabendo que outros 
episódios marcantes da histó-
ria recente de Portugal, como a 
Guerra Colonial ou a Revolução 
de 25 de Abril, tenham sido 
objeto de relativamente poucas 
obras ao longo dos anos. É muito 
positivo que o cinema português, 
dos mais diferentes estilos e esté-
ticas, se debruce sobre questões 
coletivas, reais e contemporâne-
as, envolvendo-se e imiscuindo-
-se no meio em volta, encontran-
do na crise um maná criativo. E 
olhando para a sua curta reali-
dade ganha dimensão universal, 
partindo do microcosmos para o 
macrocosmos. Evidência disso é 
que alguns destes filmes circu-
laram e foram distinguidos nos 
mais importantes festivais.

O cinema é uma arte de pro-
dução demorada, ainda para mais 
quando há instabilidade e cortes a 
nível dos apoios estatais, pelo que 
alguns dos filmes que se estreiam 
este ano já estavam prontos há 
mais tempo. Mesmo em cima do 
acontecimento, durante o período 
de resgate, o DocLisboa, com a 
sua habitual militância, não quis 
ficar indiferente à realidade em 
volta, e programou um ciclo dedi-
cado à crise financeira. Um ciclo à 
base de documentários com uma 
perspetiva mais global. Por cá, 
ainda no período crítico, saí-
ram dois filmes em estilos muito 
diferentes. Primeiro, ainda em 
2014, Os Gatos Não Têm Vertigens, 
de António-Pedro Vasconcelos - 
ao estilo da sua filmografia mais 
recente, fala da crise como um 
conto de fadas, colocando o acen-
to tónico na esperança, na ideia 
que tudo se resolve. No ano se-
guinte, estreou-se em Berlim Mil 

e Uma Noites, a epopeia de Miguel 
Gomes, dividida em três volu-
mes, com estilo e técnicas pouco 
convencionais, em que se serviu 
de uma equipa de jornalistas para 
contar, à sua maneira, episódios 
reais e/ou surreais do período de 
intervenção da Troika. 

Já este ano, a crise voltou a ser 
abordada em registos bastan-
te diferentes. Primeiro, Marco 
Martins, com o seu São Jorge (é 
o filme português pré-selecio-
nado para os Oscars), a história 
de um pugilista transformado 
em cobrador de dívidas, que 
valeu a Nuno Lopes o prémio de 
melhor ator em Veneza. E, já este 
mês, Índice Médio de Felicidade, 
a adaptação de Joaquim Leitão 
do livro homónimo de David 
Machado. 

E agora, claro, duas grandes 
obras do cinema português con-
temporâneo, prestes a estrear em 
sala: Colo, de Terresa Villaverde, 
e A fábrica de Nada, de Pedro 
Pinho.

Todos estes filmes trazem 
perspetivas e olhares muito 
diferentes, mas têm um ponto 
em comum na forma de abor-
dar a crise. É que nenhum deles 
tem a ambição de tratar o tema 
num macroplano. Para falar da 
crise não retratam a postura 
dos governantes, da conjuntura 
internacional, do FMI, da União 
Europeia, de Angela Merkell… 
Nada disso. Para contar a história 
da grande crise servem-se das 
pequenas histórias, dos dra-
mas familiares, das situações 
particulares de desemprego, de 
reorganização social e emocio-
nal. Partem do microcosmos para 
o macrocosmos. Pela parte per-
cebe-se o todo. E ao focarem-se 
no indivíduo, no caso concreto, 
potenciam a capacidade empática 
e tornam-se universais. 

O COLO DE TERESA 
VILLAVERDE
Colo é um dos filmes de Teresa 
Villaverde mais subtilmente 
literários. Há um trabalhar ren-
dilhado no argumento, de fina 
textura, no desenvolvimento psi-
cológico das personagens. Todas 
elas são corpos e espíritos em 
movimento, em queda. As causas 
da angústia aparecem apenas de 
forma subjacente, são exteriores 
à trama, não estão sequer em 
debate. Não há qualquer ponto de 
vista, nem reivindicativo nem de 
outro tipo, que esclareça o moti-
vo pelo qual aquele homem está 
desempregado. Não há um patrão 
a quem pedir contas, ninguém 
a quem culpar de toda aquela 
injustiça. Menos ainda uma con-
juntura abstrata que se amaldi-
çoe. Nem sequer há uma atitude 

política, contestatária, insur-
gente, que se proponha a desafiar 
o estado das coisas ou a ordem 
social. Há apenas a situação em 
si, aceite de forma atordoada, 
progressivamente desesperada, 
amorfamente depressiva, mas 
sempre aceite.

Apanhamos a família já em 
queda. Porque subjacentemente 
foi posto em causa o seu equilí-
brio através dos períodos labo-
rais. Ele não tem emprego, ela 
trabalha a dobrar. Ele trabalha de 
menos, ela trabalha de mais. Ela 
nunca está, ele nunca vai. Isso 
provoca uma angústia demente 
na personagem masculina, o epi-
centro do terramoto emocional. 
Encontramo-lo com o irracional 
receio de que a mulher não volte. 
Também provoca uma preocu-
pação soçobrada da personagem 
feminina: tem que servir de con-
trapeso, mas não tem capacidade 
física nem psicológica para tal. 
No meio disto, a filha completa a 
disfuncionalidade, agudiza-se a 
instabilidade adolescente com o 
desmanche da estrutura familiar. 
São todos vítimas das circuns-
tâncias. Esponjas que escorregam 
penosamente por uma parede.

Acrescente-se a personagem 
de Marta, amiga de Júlia, tam-
bém devastada mas por elemen-
tos aparentemente exteriores 
à crise, como os adolescentes 
de Os Mutantes. Um dos planos 
do filme, que Teresa Villaverde 
consegue muito bem, é o da ado-
lescência à deriva, por caminhos 
incertos, entre a apatia e o sofri-
mento. A personagem de Marta 
adensa o drama, porque, em vez 
de abrir um caminho para Júlia, 
fecha-o. Ou melhor dizendo, ex-
põe como única alternativa uma 

via particularmente obscura.
Teresa Villaverde não se des-

loca para filmar a miséria que se 
encontra na rua, dos novos sem 
abrigo. Fá-lo dentro de casa. Mas 
mais do que a miséria física, da 
falta de comida, interessa-lhe 
abordar a miséria psicológica e 
as sequelas afetivas, a destruição 
do lar num sentido ainda mais 
profundo. 

O pai é um homem à beira da 
loucura que enlouquece mesmo, 
num ato desesperado, que acaba 
por provocar a rotura final. 
Contudo, essa loucura psíquica 
e física acaba por admiravel-
mente ter um efeito minima-
mente regenerador, como quem 
bate no fundo do fundo e agora 
só pode subir. E é assim que 
enquanto tudo à volta rui (ela 
perde o emprego noturno, são 
obrigados a dar a casa ao banco e 
a separarem-se fisicamente), ele 
se reconstrói enquanto homem. 
Encontra no auxílio a Marta um 
sentido de vida e de utilidade. 
No final, totalmente em aberto, a 
família está desmontada. Deixa 
de haver um sentido coletivo. 
Até fisicamente seguem todos 
caminhos diferentes. Ninguém 
fica no mesmo lugar. Mas, ainda 
assim, há finalmente sinais de 
esperança e de afeto. Um pouco 
de colo.

DA FÁBRICA DE NADA
O contexto em que Pedro Pinho e 
a equipa da Terratreme decidi-
ram abordar a crise talvez seja 
o mais clássico, mas parado-
xalmente o menos evidente. Em 
vez de se infiltrarem nos meios 
urbanos, na falta de emprego no 
setor terciário, nos serviços das 
grandes cidades (como fazem os 

outros cinco filmes aqui referi-
dos), ligam-se diretamente aos 
operários de uma fábrica em 
insolvência. Usam técnicas de 
escrita e rodagem próximas das 
chamadas ficções do real, mas 
acabam por entrar numa espécie 
de realismo mágico, através 
da ousada mistura de registos 
díspares. 

Em determinado sentido, 
Fábrica de Nada está nos antí-
podas de Colo. Aqui temos um 
grupo de operários engajados, 
política e socialmente conscien-
tes e prestes a reagir ativamente 
contra uma situação de despe-
dimento coletivo. O que está em 
discussão é a capacidade de ar-
regaçar as mangas e tomar conta 
da fábrica, num processo de 
autogestão, que também é uma 
resposta, uma saída, para esta 
crise e para as crises vindouras. É 
um enorme 'juntos venceremos', 
um desafio à luta. 

Só que, em simultâneo, e isso 
torna o filme particularmente 
interessante, há uma confron-
tação entre teoria e prática. O 
filme é, aos poucos, pontuado 
por deambulações ideológicas, 
um questionamento teórico das 
ações em curso, que faz das per-
sonagens, de certa forma, jogue-
tes da história. Os caminhos não 
são evidentes. Mas o filme tem a 
habilidade de se construir entre 
diferentes planos ou camadas.

Já uma base docuficcional, 
próxima de algum cinema 
engajado dos anos 60 e 70, feita 
solidamente, com o recurso a 
atores-operários e a um vasto 
trabalho de pesquisa na região 
da Póvoa de Santa Iria. Depois 
há um plano familiar, sobretudo 
na personagem do jovem operá-
rio, com cenas da vida familiar, 
que têm a crise em fundo, mas 
que se aproximam mais do me-
lodrama. Depois há uma (des)
contrução teórica e ideológica, 
deliberadamente artificial, 
que abre no filme alçapões de 
estranheza, que fazem com que 
deixe de ser o que parece que 
é. O delirante auge desse trilho 
é o momento de neorrealismo 
musical, que talvez seja o ponto 
mais ousado e brilhante do fil-
me. Porque, no meio disto tudo, 
é extraordinária a forma como 
o realizador cose todas estas 
camadas sem chegar a perder a 
consistência interna.

A Fábrica do Nada é um filme 
ousado estética e formalmente 
que parte dos efeitos devas-
tadores da crise na indústria 
portuguesa para reflexões mais 
abrangentes como a reorganiza-
ção do sistema laboral e o perigo 
eminente do fim do trabalho. J 

MANUEL HALPERN

Teresa Villaverde e Alice Albergaria Borges na rodagem de Colo

A
N

TÓ
N

IO
 JÚ

LI
O

 D
U

A
R

TE

© 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 07:42)



J 13 a 26 de setembro de 2017  *    jornaldeletras.pt ENTREVISTA  artes * 19

“

Duas exposições, no Museu de Serralves, no Porto, e na fundação 
Carmona e Costa, em Lisboa, com inauguração a 15, põem no centro da 
rentrée das artes uma das mais importantes obras da contemporaneidade 
portuguesa. Jorge Pinheiro, 86 anos, apresenta pintura, desenho, 
escultura, num olhar retrospetivo sobre um percurso marcado pela 
“heterogeneidade” e com uma ‘regra de ouro’: a liberdade
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Jorge Pinheiro
A regra da liberdade

Jorge Pinheiro “Desde sempre me lembro de mim a 
desenhar. Quase não houve um princípio”

constituem para si um momento 
especial de visibilidade da sua 
obra?
Jorge Pinheiro: A da Fundação 
da Maria da Graça Carmona e 
Costa já estava a ser preparada 
há uns três anos pelo João Miguel 
Fernandes Jorge.

E circunscreve-se ao desenho?
Sim, são desenhos e um óleo 
antigo, O Guarda Republicano 
e o Camponês. Em Serralves 
será uma mostra de obras mais 
diversificada. Foi o Pedro Cabrita 
Reis que, creio, esteve na base do 
surgimento da exposição.

A homenagem de um artista a um 
dos seus mestres?
Tivemos um contacto como 
professor-aluno, em Lisboa. 
E ficámos amigos, com uma 
grande consideração mútua. 
O projeto é do Pedro, que 
quis ser o comissário, mas 
figurando como meu par na 
organização e montagem. 
Quando surgiu a exposição 
de Serralves, a Fundação 
Carmona e Costa associou-se 
imediatamente ao projeto, 
colaborou estreitamente e 
haverá um catálogo comum, 
que está a ser feito pelo Manuel 
Rosa (Documenta), que terá um 
texto longo e excelente do João 
Miguel Fernandes Jorge e uma 
conversa minha com o Pedro 
Cabrita Reis muito displicente.

 Não desenha compulsivamente, 
nem pinta todos os dias. É a 
“necessidade” que o decide, 
impelida por uma imagem, um 
acontecimento, uma vivência. 
Pode passar meses em que entra 
no ateliê, no sótão da sua casa, 
no Estoril, apenas para abrir e 
fechar as janelas. Porém, quando 
Jorge Pinheiro (JP) se senta 
diante de uma tela, o momento 
é de “assunção da liberdade”, 
condição essencial da sua 
pintura, figurativa ou abstrata. 
Já o desenho é para ele como 
escrever, também livremente.

O gesto de desenhar ou pintar, 
aliás, não teve nele um princípio, 
é qualquer coisa que “sempre 
existiu”, como adianta ao JL. 

Nascido em Coimbra, em 1931, 
iniciou o curso de Pintura em 
Lisboa e concluiu-o em 1963, 
no Porto, em duas escolas onde, 
mais tarde, lecionaria. Um 
magistério de quatro décadas, 
tendo sido prof. catedrático na 
Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa (ESBAL), para onde 
se mudou depois de ter deixado 
a Escola de Belas Artes do 
Porto, onde deu aulas de 1961 a 
1976. E sempre se sentiu mais 
“confortável” no ensino do que 
na vida artística, confessa.

Com Armando Aves, José 
Rodrigues e Ângelo de Sousa, JP 
formou, em 1968, o grupo Quatro 
Vintes – uma “brincadeira” 
com a nota com que todos 
terminaram o curso e com uma 
marca de cigarros –, com quem 
realizou algumas exposições no 

figurativismo, do abstracionismo 
geométrico ou da arte concreta.

É um olhar sobre as diferentes 
épocas e momentos da sua pintura 
que propõe D’Après Fibonacci e 
outras coisas lá fora, que inaugura  
sexta-feira, 15, no Museu de 
Serralves, Porto. Vão estar 
patentes 80 obras, dos anos 60 
até à atualidade, apresentando-
se uma escultura inédita, 
especialmente concebida para 
aquele espaço. A curadoria é de 
um ‘par’, o artista Pedro Cabrita 
Reis, com desenho expositivo 
do arquiteto Eduardo Souto de 
Moura. Em Lisboa, na Fundação 
Carmona e Costa, vai mostrar-
se, por outro lado, um conjunto 
de 90 desenhos, numa exposição 
comissariada pelo poeta, ensaísta 
e crítico de arte João Miguel 
Fernandes Jorge.

Jornal de Letras: Duas grandes 
exposições simultâneas 

A figuração é catártica 
e frequentemente 
muito incómoda para 
mim. “Falo” na minha 
pintura de coisas 
que não são muito 
simpáticas

Maria Leonor nunes

Porto, em Lisboa e Paris. Mas se 
juntos disseram “Estamos aqui!”, 
seguiram separados os seus 
caminhos.

Jorge Pinheiro começou a 
expor, em coletivas, em meados 
da década de 1950, e fez as 
primeiras mostras individuais 
em 1958, início de um percurso 
marcante de mais de meio século 
de arte “sem constrangimentos”, 
em que refletiu sobre as 
condições sociais e políticas 
do país ou se interessou pelas 
questões da música, do número, 
ou da escrita caligráfica, 
cruzando os territórios do 
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Em Serralves vai ser possível ver 
obras do início do seu percurso 
até hoje.
Sim. No fundo, é uma mini-
retrospetiva, muito heterogénea, 
como o trabalho que tenho feito. 
Apresenta sobretudo pinturas 
não figurativas.

Porquê?
Não se tratou de uma decisão, 
mas acabou por ser assim. E 
percorre várias épocas. A seleção 
é sobretudo da responsabilidade 
do Pedro e houve a intenção 
de mostrar um pouco das 
preocupações que tive nas 
diversas áreas em que trabalhei, 
o que resulta realmente numa 
grande heterogeneidade.

A heterogeneidade é uma marca 
identificadora de todo o seu 
percurso. Porquê?
Se calhar, é a assunção da minha 
liberdade.

A liberdade é regra de ouro da 
sua pintura?
É. Nada me constrange quando 
estou no ateliê.

INCÓMODO E CATARSE
Na sua obra, o figurativo e o não 
figurativo cruzam-se em muitos 
momentos, numa espécie de 
alternância.
É verdade, ciclicamente. Há 
quem considere que as minhas 
obras não são muito diferentes 
entre si e se calhar com razão, 
porque nós só sabemos fazer 
uma coisa na vida (riso). E há, de 
facto, muitas coisas da figuração 
que também estão na abstração.

O quê?
O tipo de composição, o 
raciocínio, o cromático. O 
leito sobre o qual repousam 
as imagens, nos quadros 
figurativos, é sempre uma 

malha muito próxima da 
minha pintura abstrata. 
E a forma como a imagem 
se organiza no quadro, o 
cromatismo, também é 
comum. A figuração é, aliás, 
catártica e frequentemente 
muito incómoda para mim.

Em que sentido?
“Falo” na minha pintura – o 
figurativo é muito ligado à 
palavra – de coisas que me 
incomodam ou que não são 
muito simpáticas. Isso não 
acontece no abstrato, porque só 
a imagem é capaz de dizer coisas 
terríveis. Transporta aquilo 
que o ponto, a linha, a reta, 
o quadrado ou a mancha não 
podem. Daí que haja um sossego 
interior, para mim, quando 
trabalho na abstração que não 
há na figuração.

Porque é mais racional?
A abstração é quase um jogo 
formal, com elementos que têm 
uma conotação muito débil, 
ao passo que a imagem está 
carregada de conotações. E isso 
até nos arrasta, por vezes, para 
uma certa pintura literária.

Narrativa?
Sim. Às vezes, sai narrativa 
e não quero. Pretendo que 
a imagem tenha um leque 
alargado de sentidos, mas não 
a quero próxima da palavra. 
Por exemplo, quando amigos 
me pedem um ‘boneco’ para 
um conto ou uma narrativa, 
faço-o por amizade, mas sinto 
um enorme constrangimento. 
O texto prévio constrange-
me. E gosto de trabalhar sem 
essa limitação. No figurativo, 
parto, evidentemente, muitas 
vezes, de contextos reais, 
vividos, históricos, quando 
trato um político, ou, a certa 

altura, até tangencialmente 
religiosos.

É o caso dos seus célebres 
‘Bispos’.
E aí, isso pode ser verbalizável. 
Na abstração, tal não acontece. 
E o desenho é certamente mais 
próximo da escrita.

É?
Sim. Risco sobre uma folha de 
papel em branco como quem 
escreve. Com toda a liberdade.

SEM PULSÃO
Desenha muito?
As pinturas são sempre 
precedidas de imensos 
desenhos. Depois um esboço 
livre sofre uma enorme 
alteração a que a composição do 
quadro obriga. Curiosamente, 
corresponde a um tipo de 
raciocínio, que também é filho 
da abstração. De resto, desenho 
muito, mas não estou sempre 
a fazê-lo, como muitos outros 
pintores, desde que tenham um 
pedaço de papel e alguma coisa 
que risque à mão. Sento-me 
para fazer um determinado 

a velhos. Acho que morremos 
analfabetos (riso)…

UMA PAISAGEM COM POÇO
Quando tomou consciência de 
que queria ser artista?
Não sei. Lembro-me de uma 
memória muito antiga. O meu 
pai e a minha mãe estavam à 
janela a conversar, virados para 
o quintal e comecei a puxá-los, 
porque lhes queria mostrar um 
desenho que tinha feito. Era 
muito pequeno e lembro-me 
bem que tinha pintado uma 
paisagem, com um poço. E 
queria chamar a atenção deles, 
fazer figura. É o que de mais 
antigo me recordo que tenha a 
ver com o desenho e a pintura 
e com a relação com o meu 
público (riso)… Claro que nessa 
altura não sabia desenhar um 
círculo em perspetiva, mas 
queria que admirassem a minha 
obra-prima. De facto, desde 
sempre que me lembro de mim a 
desenhar. Quase não houve um 
princípio.

No entanto, começou por fazer 
um curso comercial. Porquê?
Tive um percurso académico 
um pouco acidentado. Fiz esse 
curso, mas odiava tudo aquilo. 
O que queria era fazer Belas 
Artes. E para isso tive que voltar 
atrás e fazer o liceu, porque não 
havia nenhuma equivalência. 
Fui, portanto, trabalhar com um 
arquiteto, ainda em Coimbra, 
enquanto fazia o liceu. E também 
gostava muito de arquitetura.

Ainda hesitou entre pintura e 
arquitectura?
Sim. Até escrevi uma carta ao 
meu pai, falando-lhe dessa 
minha hesitação. Ele disse-me 
que achava que eu era um pintor. 
Decidi-me pela pintura, mas 
arrependi-me

Obras de Jorge Pinheiro Exposição em Serralves

Sentia-me mais 
confortável no ensino 
do que na chamada 
vida artística, que 
é difícil, cheia de 
narcisismos, de medos

Não é verdade que 
sejamos sábios quando 
chegamos a velhos. 
Morremos analfabetos

desenho, independentemente 
de ter ou não uma ideia 
predeterminada. Não sou um 
desenhador de café. Como 
muitos amigos que, ao fim de 
uma noite de conversa, ficavam 
com uma série de desenhos 
saídos das suas mãos. Não tenho 
a pulsão de desenhar.

E de pintar?
Posso estar meses sem pintar, 
sem ir ao ateliê, a não ser para 
abrir e fechar as janelas.

Isso acontece-lhe com 
frequência?
Não. Mas por exemplo agora há 
um tempo que não pinto, nem 
desenho.

O que depois o faz voltar à tela?
Uma necessidade.

E o que a pode motivar?
As coisas mais diversas. Um 
acontecimento, uma imagem, 
às vezes uma outra pintura… É 
a vida. Acontece, mas não sei 
explicar porquê.

Ao fim de décadas de pintura 
e reflexão continua a ter 
dificuldade de explicar o seu 
processo de criação?
Cada vez mais.

Mais do que no princípio do seu 
percurso?
Exato. É que vamos aprendendo 
algumas coisas ao longo dos 
tempos e uma delas é que na 
verdade nada sabemos. O “só 
sei que nada sei” é cada vez 
mais verdadeiro à medida que 
vamos envelhecendo e tomando 
consciência de que o saber é 
imenso, e que sabemos muito 
pouquinho desta complexidade. 
Sentimo-nos cada vez mais 
pequenos. Não é verdade que 
sejamos sábios quando chegamos 
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Porquê?
Podia ter feito arquitetura e 
continuar a pintar ao mesmo 
tempo. Mas com tudo isso, 
cheguei a Belas Artes com 24 
anos, a idade com que os meus 
colegas acabavam o curso.

Tardou, mas acabou com 20 
valores.
Fiz o primeiro e segundo ano 
na escola de Lisboa, que nesse 
tempo era de um academismo 
terrível. Depois, conclui o curso 
na escola do Porto, onde estava 
o celebérrimo Carlos Ramos 
como diretor e que era realmente 
sensacional. Porque tinha esse 
prestígio, muitos excelentes 
alunos de Lisboa iam defender 
tese ao Porto. Daí que a partir de 
certa altura as notas fossem um 
pouco inflacionadas, e vintes no 
meu ano houve vários.

FAZER RENDER OS ‘VINTES’
Por exemplo, José Rodrigues, 
Ângelo de Sousa e Armando 
Alves, com quem formou o grupo 
Quatro Vintes.
O 20 era precisamente uma 
ironia., porque funcionava 
como marketing. O Armando 
Alves, que começou na altura a 
trabalhar como gráfico, teve a 
ideia de transformar os maços 
de tabaco Três Vintes em Quatro 
Vintes. Foi uma brincadeira que 
rendeu.

Os Quatro Vintes ainda fizeram 
exposições no Porto, em Lisboa, 
em Paris. Tiveram a ideia de 
constituir um movimento?
Não. O único projeto comum 
era tentarmos safar-nos. Tanto 
mais que o país era como era na 
altura, e para se ser conhecido 
era necessário mostrarmo-nos 
em Lisboa. Mas, além do facto 
de sermos colegas e amigos, 
nem sequer havia entre nós 
um denominador comum em 
termos estéticos. Éramos muito 
diferentes. O grupo foi apenas 
uma provocação e uma forma 
de dizermos “Estamos aqui!”. 
Este tipo de coletivos são sempre 
esquemas de política de defesa.

Foi difícil seguir depois o 
caminho sozinho?
Sem dúvida. Mas tivemos a sorte 
de termos sido convidados para 
assistentes da Escola de Belas 
Artes do Porto…

… onde começou o seu percurso 
como docente...
e a que me dediquei, durante 
40 anos, mudando-me, mais 
tarde, para a escola de Lisboa. 
Fiz todo o percurso académico. 
E sentia-me mais confortável no 
ensino do que na chamada vida 
artística, que é difícil, cheia de 
narcisismos, de medos.

ENSINAR E APRENDER
Quer dizer que gostava 
de ensinar, de passar o 
conhecimento?
Pode parecer uma frase feita, 

mas sem dúvida o ensino é mais 
uma forma de aprender do que 
de ensinar. As exigências dos 
alunos obrigam-nos a procurar 
respostas constantemente. 
Dei Desenho, mas 
fundamentalmente as cadeiras 
de Pintura e Composição da 
Pintura. Ora, a composição é 
tudo e tive que estudar muito e 
desbravar terreno. Acho mesmo 
que foi para dar Composição 
que comecei a estudar a 
sério, mais profundamente. 
E, evidentemente, ao longo 
de 40 anos, encontrei alunos 
excecionais, alguns deles que 
desapareceram, sem que se 
saiba porquê. Mas trouxeram-
me um enorme enriquecimento. 
Os alunos pensam que 
somos nós, professores, que 
lhes estamos a dar, mas é o 
contrário.

Uma troca?
Sim. Com uma vantagem: eles 
têm sangue novo, ideias frescas.

Na sua pintura também nunca 
faltaram, em confluência com 
muitas leituras e correntes do 
pensamento. Teve sempre essa 
preocupação?
Houve momentos importantes, 
nesse sentido. Quando já estava 
a ensinar tive uma primeira 
bolsa da Gulbenkian, em 
1966, para visitar as escolas da 
Europa. Cheguei à conclusão 
que a escola do Porto, pobre 
como era, não tinha um espírito 
nada inferior a qualquer uma 
delas, excetuando talvez o Royal 
College. Nessa altura, visitei 
também o museu Stedelijk, 
na Holanda, cujo diretor, 
excecional, fazia exposições 
que eram autênticas lições. O 
que aprendi com elas e com 
aquilo que descobri quando 
as tentei contextualizar foi 
verdadeiramente marcante. 
Tanto assim que, quando 
cheguei a Portugal, fiz quase 
instintivamente uma peça 
que intitulei Homenagem a 
Amesterdão.

É uma das que vai estar patente 
em Serralves?
Sim. É do Museu do Chiado. Essa 
viagem abriu-me os olhos para 
muita coisa e foi uma verdadeira 
reviravolta no meu trabalho. Tal 
como seriam muito importantes 
para mim umas sebentas da 
Universidade de Pádua sobre a 
Psicologia da Forma. São coisas 
pequenas que por vezes nos 
abrem portas. Mais tarde, seria 
o estruturalismo que me iria 
interessar imenso. O Eduardo 
Prado Coelho traduziu uma 
obra fundamental para mim, 
Estruturalismo: Antologia dos 
Textos Teóricos. Isto para não 
falar de As Palavras e as Coisas, 
de Michel Foucault, um dos livros 
mais belos do séc. XX. Tudo isso 
foi muito importante, quer para 
os ‘bonecos’ que pintava, quer 
para as aulas que dava.J
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Entrada Livre, a 16 e 17, é a festa que marca a abertura da nova temporada, no Teatro Nacional 
D. Maria II, um “momento de religação com o público, como diz ao JL o diretor artístico, Tiago 
Rodrigues, que adianta alguns destaques da programação. Entre eles, a estreia na sala Garrett de 
Lear, a partir de Shakespeare, encenado por Bruno Bravo, que nos fala desta nova criação dos 
Primeiros Sintomas. A marcar a rentrée teatral, em Lisboa, ainda a Vertigem dos Animais Antes do 
Abate, de Dimítris Dimitriádis, que sobe hoje, 13, à cena no Teatro da Politécnica, pelos Artistas 
Unidos, com encenação de Jorge Silva Melo, que também está a escrever uma peça, a partir de 
Máximo Gorki, para estrear no D. Maria em janeiro
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Tiago Rodrigues
Ocupar o Nacional

Tiago Rodrigues “Nos dias da Entrada Livre, temos a sensação de que estão todos, 
como o momento em que se junta a família”

para o calendário teatral?
Tiago Rodrigues: É uma atmosfera mui-

frentes em que trabalhamos: o trabalho 
para a infância e juventude, a criação 
de grandes espetáculos a partir da 
dramaturgia universal, a apresenta-
ção de companhias emergentes, mas 
também a edição de teatro, não só a 
que fazemos, mas a de outros editores, 
que se juntam a nós na Feira do Livro de 
Teatro, no Rossio.

Tem tido sucesso, vendas?
Temos a sensação que as vendas têm 
crescido e que há cada vez mais gente 
que vem especialmente para a feira. É 
uma honra termos uma das raras senão 
a única do país, tal como a única livra-
ria de teatro em Lisboa. Aproveitando, 
aliás, a feira, vamos lançar este ano 
um livro, edição do Nacional, que 
acarinhamos muito, Teatro Português 
Contemporâneo, coordenado por Rui 
Pina Coelho. Trata-se de um retra-
to inédito dos últimos 20 anos e das 
companhias que começaram a operar 
sobretudo nos anos 90, com textos de 
muitos críticos, o que é também uma 
forma de ter acesso a esses interlocuto-
res que estão a desaparecer da impren-
sa e da comunicação social. É uma das 
bandeiras deste ano, nessa frente. 

Da frente internacional, também virá 
uma performance que promete.
Sim. Teremos a Lotte van den Berg, 
uma artista holandesa com o Building 
Conversation, um espetáculo que 
apela à participação do público, em 
conversas espalhadas por várias salas e 
lugares à volta do Nacional. A entrada 
livre é também um momento em que 
se dá a conhecer o que vai ser a nossa 
temporada. Teremos alguns aperitivos, 
como a leitura encenada de Esquecer, 
um conjunto de monólogos do grego 
Dimítris Dimitriádis, com encenação 
de Jean Paul Bucchieri, que só iremos 
estrear em novembro. É uma possibi-
lidade de conhecer o próprio teatro de 
outra maneira, através das exposições, 
mas também de visitas guiadas ao 
próprio edifício ou com apresentações 

Pelo terceiro ano, a rentrée no Teatro 
Nacional D. Maria II (TNDMII) faz-se 
com Entrada Livre, num “contexto de 
festa e de abertura”, como sublinha 
Tiago Rodrigues. A ideia é que o edifício 
do TNDMII, no rossio, seja “habitado 
e desfrutado por todos”, acrescenta o 
diretor artístico. 

E é entrar, é entrar. Dias 16 e 17, irá 
estrear, na Sala Garrett, Lear, o novo 
espetáculo da companhia Primeiros 
Sintomas, com encenação de Bruno 
Bravo (ver caixa), enquanto, na Sala 
Estúdio, se apresenta uma novíssima 
companhia, o Teatro da Cidade, com 
uma criação coletiva, Topografia. Mas 
haverá também leituras encenadas, 
performances, exposições, lançamen-
tos, concertos, visitas guiadas ou uma 
feira do livro. Um programa intenso 
para passar duas jornadas inteiras no 
teatro. E, ao mesmo tempo, para um 
aperitivo da programação que se segue.

Jornal de Letras: À terceira edição, 
Entrada Livre já entrou definitivamente 

to especial, a da Entrada Livre. A fila 
costuma dar a volta ao edifício e é um 
gesto de militância, de estar presente 
num momento de festa e de ocupar o 
teatro. Embora isso seja importante, 
não se resume ao facto de ser um fim-
-de-semana, em que a entrada para 
os espetáculos e todas as atividades é 
gratuita. Há uma ideia de encontro de 
públicos. 

E é um dos momentos em que é mais 
forte a ligação entre o público e o 
teatro?
Há vários momentos, ao longo da 
temporada, em que queremos celebrar 
essa relação. E obviamente em todas as 
noites de espetáculo, com os especta-
dores que vêm. Mas nos dias da Entrada 
Livre, temos a sensação de que estão 
todos, como o momento em que se 
junta a família. São também muitos 
artistas em convívio com o público, 
a ver outros artistas, e oportunidades 
de debate, discussão, encontro. Ao 
mesmo tempo, celebramos muitas das 

Maria Leonor nunes

O clássico de William Shakespeare, Rei Lear, é 
uma peça que, desde uma primeira leitura, na 
tradução de Álvaro Cunhal, sentiu que “fun-
ciona plenamente na imaginação”. Esse foi o 
primeiro impulso que levou Bruno Bravo a ima-
giná-la em palco. “Apesar de ser um texto de 
teatro, tem uma componente literária fortíssi-
ma, sendo uma obra muito complexa e extensa, 
que fala de muitas coisas, talvez de quase tudo”, 
adianta o encenador. “Por isso, a ideia não foi 
fazer o todo, até porque exigiria dinheiro que 
não existe, um tempo de trabalho praticamente 
impossível, pelo número de personagens e por 
tudo o que envolve. Pensamos antes em ilumi-
nar uma parte”. Surgiu assim Lear, que estreia 
a 16, no Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), 
pelos Primeiros Sintomas.

E o que se ilumina em Lear? Interessou a 
Bruno Bravo, desde logo, a ideia de um rei que 
perde tudo, o reino, as filhas e a razão. “Ao 

perder-se tudo, o que resta de humanidade?”, 
interroga-se o encenador. E essa é uma das per-
guntas centrais do espetáculo. “É uma questão 
que dialoga com um plano mais filosófico, mas 
também com o que sentimos a nível quotidi-
ano”. Sobretudo em tempos de crise, em que 
se põe com particular agudeza a hipótese de se 
perder tudo, tendo nós “por garantidas coisas 
que não o estão”. 

Lear fala sobre a perda, a loucura ou sobre 
a família como “um lugar de absoluta violên-
cia, em que os pais querem matar os filhos, 
os irmãos uns aos outros”. “Fazemos igual-
mente uma reflexão sobre a própria peça que 
Shakespeare escreveu no séc. XVII, mas que 
se passa num tempo anacrónico, bárbaro, em 
que Lear pode ser o primeiro rei ou o início da 
Europa, da ideia de Ocidente”, salienta ainda 
Bravo. “E, no final, tudo se desmorona. É uma 
peça muito pessimista, como se a verdade e a 

pureza não tivessem lugar no mundo. Há todo 
um simbolismo no texto que nos interessou”. 

Também o “valor das palavras ditas” foi to-
mado como fulcral na abordagem dos Primeiros 
Sintomas, quer na estética do espetáculo, quer 
a nível da interpretação. “Lear é como se fosse 
um livro, com uma parte sonora forte, através 
do texto e do modo como se representa, mas 
também da música, criada por Sérgio Delgado, 
a partir de coros”, salienta ainda. “Quisemos 
explorar uma vertente mais lírica nesta peça, 
sempre num equilíbrio entre o drama, a emo-
ção, e a poética”. 

No projeto, que já leva muitos meses de 

trabalho, pensou-se primeiro em Eunice 
Muñoz para interpretar o velho rei Lear. Não foi 
possível e a missão foi entregue à atriz Paula Só, 
que irá contracenar com Ana Brandão, António 
Mortágua, Carla Galvão e José Redondo, entre 
outros. 

A tradução é de João Paulo Esteves da Silva, 
músico e poeta, o que não terá sido indiferente 
no caso. Além do mais, um apaixonado por 
Shakespeare. “É uma belíssima tradução, de 
tal forma que o texto é mais uma personagem 
do espetáculo”, diz Bruno Bravo, para quem 
encenar o dramaturgo britânico não deixou de 
“meter algum medo”. “É uma peça difícil, acho 
mesmo que Shakespeare é um dos autores mais 
difíceis de fazer em português, e por isso angus-
tia um pouco, mas é um imenso desafio”.

Para os Primeiros Sintomas é a continui-
dade de um trabalho, que se tem centrado na 
relação com o texto, mesmo com base em obras 
não dramáticas, como foi o caso de O Retrato 
de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Mas também 
no som e nas suas potencialidades cénicas, em 
peças como o recente Pinocchio. Lear poderá 
intensificar essa experiência. 

Fica em cena no TNDMII durante um 
mês, integrando depois a Rede Eunice, com 
espetáculos em Portimão, Funchal, Vila Real e 
Sardoal.J MLN

Bruno Bravo
Um Lear lírico

“Lear é uma peça muito pessimista, como se a 
verdade e a pureza não tivessem lugar no mundo”

© 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 07:42)



J ESPETÁCULOS  artes * 23 13 a 26 de setembro de 2017   *    jornaldeletras.pt

“

Jorge Silva Melo
Vertiginosa ascensão  
e queda da burguesia

Jorge Silva Melo A Vertigem dos Animais Antes do Abate estreia na Politécnica

a conceção do Homem e 
a sua condição inspiram-
se diretamente no modelo 
trágico antigo. Mas A 
Vertigem está longe de ser 
apenas isso. Aqui e ali, a peça 
alimenta-se de História; não a 
da Antiguidade, mas da nossa, 
a de um mundo sem qualquer 
relação com o divino: A 
vertigem alimenta-se do século 
XX. E esta família, o que é 
que a conduziu à perda? Foi 
a sua coragem que a levou ao 
crime? Obrigaram-na os seus 
ideais a cometer o irreparável? 
Tudo lhes foi dado e eles tudo 
aceitaram. Deixaram-se 
engordar, como animais, sem 
nenhuma reação senão a dos 
animais que são engordados. 
Este mundo é um mundo 
alegremente levado para o 
matadouro. E diz Dimitriádis: 
“O ponto de partida desta peça 
é o livro de Job. Job não para de 

se interrogar « Porquê ». Há 
um coro de três personagens 
que no fundo são uma espécie 
de profecia sibilina. A forma 
trágica sofre alguns desvios : é 
uma tragédia que comenta a sua 
própria forma”.

Como foi o o trabalho com os 
atores?
Uma peça assim complexa e rude 
exige a maior simplicidade no 
jogo dos atores, nitidez, autori-
dade. E… velocidade. A queda, a 
vertigem são vertiginosas. E esta 
ascensão e queda de uma bur-
guesia instável são rápidas como 
relâmpagos. Se a peça costu-
ma durar mais de duas horas, 
este espetáculo está com pouco 
mais de 1h30. E não é por termos 
cortado texto, é pela vertiginosa 
maldição.
 
E a seguir? Como vai ser a 
temporada dos AU?
Vamos voltar a fazer O 
Jardim Zoológico de Vidro, de 
Tennessee Williams, na Guarda, 
Estarreja e Ponte de Lima. E 
depois, durante duas semanas, 
de 8 a 18 de novembro, estaremos 
no Teatro da Politécnica. E 
esperamos, muito apreensivos, 
as novas e muito tardias decisões 
do Ministério da Cultura. Não 
conseguimos prever o que 
faremos em 2018… A não ser lá 
para meados de setembro em que, 
também em digressão, farei uma 
peça de Arthur Miller, Do Alto da 
Ponte, com o Rúben Gomes e a 
Joana Bárcia.

Entretanto, está a escrever uma 
peça, a partir da adaptação de O 
Albergue Noturno, do Gorki?
Foi um convite do Tiago 
Rodrigues para eu escrever 
um texto para estrear em 
janeiro no Dona Maria. E é uma 
apropriação minha de Gorki, 
sim. Com muitos enxertos. Não 
lhe chamaria uma adaptação, 
nem uma versão, mas… nem sei. 
Terei uma segunda versão do 
texto pronta por volta de 5 de 
outubro. Os ensaios começam a 
30. O certo é que é uma variação 
sobre o destino dos “tristes, os 
vis, os oprimidos” (Gomes Leal), 
os esquecidos do capitalismo, 
aqueles que atiramos para 
as margens do trabalho, 
desempregados, alcoólicos, 
pobres. “Deles será o Reino dos 
Céus”?
 
É um regresso a esse texto que 
tinha ficado suspenso há alguns 
anos, ainda na Capital, com a 
morte do ator Paulo Claro?
Sim, estávamos para fazer 
o Albergue em 2001, quando o 
Paulo morreu. Chegámos a ler 
o 1º ato com o Marco Delgado, a 
Gracinda Nave, a Joana Bárcia, o 
António Simão, o João Meireles. 
A sua morte fez parar o trabalho. 
Mas agora voltou. Não para fazer 
o mesmo espetáculo, mas para o 
lembrar. E lembramo-nos todos 
os dias.J MLN

 Uma peça “densa, misteri-
osa, arrebatada”, A Vertigem 
dos Animais antes do Abate, de 
Dimítris Dimitriádis, estreia 
hoje, quarta-feira, 13, no Teatro 
da Politécnica, em Lisboa. É 
a abertura da temporada dos 
Artistas Unidos (AU), com uma 
“vertigem” que se alimenta do sé-
culo XX, como adianta ao JL Jorge 
Silva Melo. 

O dramaturgo, nascido na 
Grécia, que estudou teatro e 
cinema em Bruxelas e Paris 
nos anos 1960, teve a sua pri-
meira peça, O Preço da Revolta 
no Mercado Negro, encenada 
por Patrice Chéreau em 1968 
e tem construído uma “obra 
complexa e singular”, segundo o 
encenador. 

Neste texto, põe em cena “ 
um mundo alegremente levado 
para o matadouro”. A tradução é 
de José António Costa para uma 
criação com João Meireles, Inês 
Pereira, Américo Silva, Vânia 
Rodrigues, André Loubet, Pedro 
Baptista, Pedro Carraca, João 
Pedro Mamede e Nuno Gonçalo 
Rodrigues. A cenografia e figuri-
nos são de Rita Lopes Alves. Fica 
em cena até 28 de outubro.

A 21, a atriz Isabel 
Muñoz Cardoso e Jorge 
Silva Melo vão ler textos de 
Dimítris Dimitriádis (entrada 
livre), na Politécnica.

Jornal de Letras: Por que 
decidiram fazer esta peça, neste 
momento? 
Jorge Silva Melo: Ando às voltas 
com ela há uns 15 anos. Mal a li 
tive vontade de a montar. Falei 
muito disso ao Dimitriádis, que 
nos visitou já por duas vezes 
(editámos várias peças dele). 
Mas, ou não tinha elenco ou não 
tinha dinheiro. É que a peça exige 
nove intérpretes sólidos. E fomos 
adiando. Até que, arrumando os 
livros, nos dissemos: “ou é desta, 
ou desistimos”.
 
E não desistiram...
É desta! Claro que é um risco, são 
nove atores, não é um “diverti-
mento”, não é uma peça festiva, 
é densa, misteriosa, arrebatada, 
texto de um autor quase desco-
nhecido em Portugal e muito, mas 
mesmo muito complexo.

O que pesou mais do que o risco?
 “O nosso dever”, 
diz Dimitriádis, “é voltar a fazer 

entrar personagens nos palcos 
que Beckett esvaziou para sem-
pre”. Pois, é paradoxal, vertigi-
noso. E é por ser paradoxal que 
me interessa. Não é parecido com 
ninguém, é grotesco como Copi, 
lírico como Genet, tremendo 
como Pasolini – mas não tem pais 
nem filhos. Abre o palco para 
fazer ouvir risos, gritos, paixões, 
lágrimas, abraços, espasmos. 
Tudo cai, tudo está a ruir, a morte 
anda por aí neste texto seminal 
de um grande poeta de Salónica. 
Interessam-me vozes singula-
res, E Dimitriádis é, por certo, 
uma das mais potentes do teatro 
contemporâneo, é único. 
 
O que considera nele tão 
singular?
 A Grécia impregna toda a sua 
obra, onde vemos a subversão dos 
mitos, e onde evoca a sua desilu-
são face ao desaparecimento de 
uma civilização, de uma história, 
questionando noções como a per-
tença a uma pátria, a utilização, 
por um país, da carne dos seus 
filhos. Dimitriádis diz o insusten-
tável sem nada dissimular. Claro 
que não conheço tudo, estou su-
jeito às traduções que surgem em 
francês e inglês – e ele é um autor 
com uma obra muito grande. 

Que pretende sublinhar a sua 
encenação?
 A Vertigem dos Animais antes 
do Abate é uma tragédia, 

“O nosso dever”, 
diz Dimitriádis, “é 
voltar a fazer entrar 
personagens nos palcos 
que Beckett esvaziou 
para sempre”

em vários espaços, habitualmente não 
acessíveis ao público. E, para nós, é 
uma oportunidade de viver o teatro na-
cional com portas ainda mais abertas, 
no arranque da temporada. 

Que novidades irá trazer?
Para já, o regresso de Peter Brook a 
Portugal, com o espetáculo Battlefield 
(no âmbito do Lisbon and Sintra 
Film Festival), em novembro, na Sala 
Garrett, um dos acontecimentos do 
ano, pelo simples facto de se tratar de 
um dos grandes nomes vivos da cultura 
global. Destacaria ainda dois momentos 
muito especiais, mais para a frente.

Da produção portuguesa?
Sim. Os Artistas Unidos e o regresso 
de Jorge Silva Melo à escrita, com O 
Grande Dia da Batalha, uma versão de 
Albergue Noturno, de Gorki, um tra-
balho que já passou por um seminário 
de dramaturgia, uma primeira tentativa 
a caminho deste espetáculo, que terá 
uma carreira longa, uma das particula-
ridades desta temporada.

Porquê?
Um pouco para responder a uma certa 
vertigem de consumo cultural, que se 
verifica em Lisboa e muitas cidades da 
europa. Também porque um teatro de 
texto precisa de tempo para encontrar 
o seu público e para crescer como obra 
de arte. Outro projeto muito especi-
al, fruto de um trabalho longo, será 
Montanha Russa, um musical para e 
a partir de adolescentes, embora para 
toda a gente, de Inês Barahona e Miguel 
Fragata. Fizeram uma pesquisa de mais 
de um ano e meio, em escolas, com 
pequenas apresentações, oficinas de 
escrita, música, ilustração, além de 
uma recolha de diários. Ainda este ano, 
teremos no Salão Nobre um conjunto de 
conferências sobre temas fundamentais 
da adolescência. 

Uma aposta no potencial público dessa 
faixa etária?
Temos a convicção que é nessa fase que 
é interrompida a relação com o teatro. 
E acreditamos que o adolescente não 
pode ir ao teatro apenas no contexto 
escolar, embora trabalhemos com 
mais de 150 escolas. Tem que vir de 
mote próprio, escolher vir sozinho ou 
com amigos. Por isso, queremos que 
esse espaço exista e com legitimidade 
artística.

Em novembro, irá estrear, na Sala 
Garrett, a sua peça Sopro, depois do 
Festival de Avignon. Como vai ser? 
Em Avignon, a receção tanto da 
crítica, como do público, foi extra-
ordinária. Foi apresentado num dos 
espaços nobres do festival, ao ar livre, 
e agora teremos a sua versão em sala, 
o que obrigará a uma adaptação, mas 
subtil. Há uma particularidade muito 
tocante para nós todos. É que Sopro é 
uma fabulação a partir de histórias de 
Cristina Vidal, que é ponto há quase 
40 anos, e está há um quarto de século 
no Nacional. Muitas dessas histórias, 
embora ficcionadas pela minha escri-
ta, estão enraizadas nos bastidores do 
teatro, pelo que vai ser emocionante 
assistir à ponto e aos outros atores no 
seu habitat. Será muito bonito ver este 
espetáculo em casa.J
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CLÁSSICA

O milagre de Maria Callas
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 Caravanas, o último disco de Chico Buarque, 
tem recebido invulgar atenção mediática, pelos 
piores motivos. Tudo devido a uma música, 
chamada Tua Cantiga, parecida com tantas 
outras, em que determinados cronistas enfu-
recidos cismaram desvelar traços machistas. 
Ouvindo o tema repetidas vezes não se encontra 
motivo para tal sururu. Talvez esses escribas, de 
análise superficial, ignorem que a arte de Chico, 
enquanto escritor de canções, não é de natureza 
confessional, autobiográfica ou autofágica. É, 
nos mais dos casos, a do contador de histórias 
e criador de personagens. Essa confusão entre 
autor e personagem é ingénua e perigosa, levaria 
Cervantes ou Kafka a uma casa de loucos. 

Independentemente disso, o machismo da 
personagem de Tua Cantiga tem muito que se lhe 
diga. Os críticos pegam sobretudo nesta estrofe: 
"Quando teu coração suplicar/ Ou quando teu 
capricho exigir/ Largo mulher e filhos/ E de 
joelhos /Vou-te seguir." Ou seja, há aqui uma 
paixão extrema por uma amante que faz com 
que ele se predisponha a largar 
a família só para a seguir (uma 
história badalada, portanto). Uma 
loucura feita em nome de uma 
paixão. Aqui há duas mulheres 
em causa: uma que se predispõe 
a abandonar, outra a seguir. A 
primeira pretere, da segunda 
torna-se subserviente incondi-
cional. Mais do que machista esta 
personagem é altamente imoral. 

Tua Cantiga é um admirável 
exemplo da forma como Chico 
Buarque, quinhentas canções 
depois, continua a descobrir novos 
ângulos possíveis em torno da arte 

de escrever canções de amor.  Essa criatividade 
temática volta a verificar-se em Blues pra Bia, o 
segundo tema de Caravanas. Mais uma vez há 
uma paixão assolapada por uma mulher. Um 
amor não confessado, apenas insinuado. Só que 
o grande obstáculo é que "no coração de Bia/ 
Meninos não têm lugar". Mas ele está dispos-
to a fazer tudo, mesmo tudo, para superar o 
obstáculo: "Até posso virar menina/ Pra ela me 
namorar".Talvez esta canção possa ser rotulada 
de "antimachismo bacoco".

Em Moça do Sonho, o tema seguinte, há uma 
escalada no grau de impossibilidade. Se a pri-
meira mulher obriga a sacrifícios complexos e a 
segunda é lésbica, a terceira pura e simplesmente 
não existe. Uma mulher que lhe apareceu num 
sonho, em contraluz, que se desfaz, quando se lhe 
toca. Tem uma das estrofes mais bonitas do disco: 
"Há de haver um lugar/ Um confuso casarão/ 
Onde os sonhos serão reais/ E a vida não". O tema 
foi composto em 2001, em parceria com Edu 
Lobo, e já tinha sido gravado por Maria Bethânia.   

Encerrado o capítulo das 
canções de amor, Chico fala de 
uma das suas maiores paixões... O 
futebol. Tema invulgar mas que, 
claro, extravasa a questão da bola, 
e fala da passagem do tempo. 
Musicalmente é bastante arre-
vesado o que até contrasta com a 
aparente futilidade da temática. 
E depois do futebol, a praia, em 
Massarandopió, música que fez 
com e para o neto, mas que nos 
traz reminiscências de Dorival 
Caymmi. E depois do neto... a 
neta. O avô Chico faz uma versão 
do clássico Dueto, com a sua 

neta Clara (filha de Helena Buarque e Carlinhos 
Brown). O que tem mais graça é a parte final, 
onde há uma atualização da letra, mas Chico 
deliberada e graciosamente atrapalha-se a falar 
do Whatsapp, Tinder, Orkut...

Casualmente é um objeto estranho, uma mú-
sica escrita para Omara Portuondo, que a lendá-
ria cantora cubana não chegou a gravar. Chico 
resgatou-a ao seu jeito. Mas fica a curiosidade 
para saber como soaria a versão da cubana. Em 
Desaforos, Chico dá elegantemente uma resposta 
a todas as críticas que tem recebido nos últimos 
anos, sobretudo de uma certa elite brasileira que 
não se conformou com a defesa pública que Chi-
co sempre fez do PT e da sua política. O narrador 
que se apresenta como "apenas um mulato que 
toca boleros", diz: "Alguém me disse

Que tu não me queres/ E que até proferes 
desaforos pro meu lado/ Fico admirado por 
incomodar-te assim/ Jamais pensei/ Que pen-
sasses em mim". Belo drible.

Termina com Caravanas, um tema musical-
mente muito interessante, que remete para um 
imaginário nómada do médio oriente de outras 
épocas.

Chico Buarque não tem as propriedades 
camaleónicas que se reconhecem a Caetano 
Veloso. A sua obra é de admirável consistência, 
numa linha contínua, em que as alterações se 
fazem dentro de balizas curtas. Isto torna tudo 
comparável. E, a esse nível, Chico vive com a 
dificuldade de que, cada novo tema que compõe, 
está sujeito a competir com um dos melhores re-
portórios da música em língua portuguesa, que 
é o seu.  Por mais que se esforce, como é óbvio, 
dir-se-ia sempre que as novas canções são infe-
riores a Construção, Quotidiano, Cálice, A Banda, 
Geni e o Zeppelin, entre tantas outras. As canções 
de Caravanas acrescentam, não substituem. E 
a edição deste disco é uma generosa celebração 
de um dos maiores génios da música em língua 
portuguesa. J MANUEL HALPERN 

Deixem o Chico em paz

› Chico Buarque
CARAVANAS
Biscoito Fino

época, como Tulio Serafin (“Armida”, 
Florença, 1952), para seguir com Votto 
(“Andrea Chénier”, 1955, “Poliuto”, 
1960), Vittorio Gui (“Parsifal”, em 1950, 
e “Nabucco”, em 1949), Giannandrea 
Gavazzeni (“Anna Bolena”, 1957), Victor 
De Sabata (“Macbeth”, 1952), Carlo 
Maria Giulini (“Alceste”, 1954), Nino 
Sanzogno (“Ifigenia in Tauride”, 1957) e 
Erich Kleiber (“I vespri...”, em 1951).

Os três discos ‘blue-ray’ recuperam 
imagens chave do percurso de Callas: 
a presença da cantora em Londres, e as 
atuações na capital britânica, em 1962 
e 1964, na Alemanha, em 1959 e 1962, 
e em Paris, em 1958, tão distintas da 
digressão de 1973-1974, em recital com 
o tenor Giuseppe Di Stefano, quando 
o milagre da voz dera já lugar à sua 
própria tragédia.

“Maria Callas Live 1949-1964” com-
plementa a edição de 2014, das grava-
ções de estúdio - “The Complete Studio 
Recordings 1949-1969” -, e chega às 
lojas na próxima sexta-feira, na véspera 
da passagem dos 40 anos da morte da 
soprano. Maria Callas morreu em Paris, 
em 16 de setembro de 1977. Tinha 53 
anos.J MARIA AUGUSTA GONÇALVES

› Maria Callas
 LIVE 1949-1964
42CD + 3 Blue-ray, Warner Classics

tein, no Scala, e “Norma” e “Il Pirata”, 
do mesmo compositor, em 1952 e 1959, 
respetivamente em Londres e em Nova 
Iorque, sob a direção de Vittorio Gui 
e Nicola Rescigno. A estas juntam-se 
“Lucia di Lammermoor”, de Donizetti, 
em Berlim, com Herbert von Karajan, 
em 1955, e “Rigoletto”, de Verdi, com 
Umberto Mugnai, em Milão, em 1952.

Há igualmente a grande “Tosca”, de 
Puccini, com o barítono Tito Gobbi e o 
maestro Carlo Felice Sillario, com que 
Callas regressou aos palcos, em 1964, 
no Covent Garden, em Londres, depois 
de quase dois anos de afastamento. É 
a ópera da ária “Vissi d'Arte”, a que a 
soprano deu uma nova dimensão, e 
com a qual se despediria dos palcos – a 
mesma encenação de Franco Zeffirelli 
-, em junho de 1965.

Destas 20 óperas, doze nunca foram 
gravadas em estúdio pela soprano. É o 
caso de “Parsifal”, de Wagner, “Andrea 
Chénier”, de Giordano, “Poliuto” e 
“Anna Bolena”, de Donizetti, de “Armi-
da”, de Rossini, “Alceste” e “Ifigenia in 
Tauride”, de Gluck, de “Nabucco”, “I 
vespri siciliani” e “Macbeth”, de Verdi, 
“Il Pirata”, de Bellini, assim como da 
emblemática “La vestale”, de Spontini, 

com Antonio Votto, em Milão.
A edição permite ainda revi-

sitar os maestros da carreira 
de Callas, protagonistas da 

privilegiar o sentido do texto, o poder 
da palavra, o conteúdo da partitura, a 
emoção que deles emana, sempre aten-
ta ao pormenor, sempre capaz do mais 
poderoso, pleno e expressivo virtuosis-
mo, alheio a qualquer ostentação.

Aqui se encontra “La Traviata”, com 
o tenor Alfredo Kraus, o baixo Álvaro 
Malta e a soprano Maria Cristina de Cas-
tro, no Teatro Nacional de São Carlos, 
em Lisboa, em 1958 (gravada pelo 
antigo Programa B/Lisboa 2 da Emissora 
Nacional, atual Antena 2, que detém as 
fitas originais). E também se encontram 
“Medeia”, de Cherubuni, de 1953, e 
“La Sonnambula”, de Bellini, de 1955, 
ambas com o maestro Leonard Berns-

destino. E, acima de tudo, há o milagre 
da música.

Gravada com o tenor Mario Del 
Monaco e o maestro Oliviero de Fabri-
tiis, esta é uma das óperas ao vivo, das 
quase duas décadas de palco de Callas, 
que surgem agora, num só volume, 
recuperadas e com uma nova mistura, 
quando passam 40 anos sobre a morte 
da soprano.

“Maria Callas Live 1949-1964” reú-
ne 20 óperas em 42 CD e três ‘blu-ray’, 
todas elas lendárias, testemunhos dos 
grandes encontros, com os mais im-
portantes intérpretes da época. E, aci-
ma de tudo, dos anos de ouro de Maria 
Callas, da sua glória nos palcos, do seu 
génio – um génio único usado a favor 
do canto, da música, sempre ciente do 
risco, numa entrega sem limites.

São decididamente os anos de 
glória da soprano, os anos da 
construção e de afirmação do 
mito, os anos em que acabou 
também por estabelecer pa-
drões na interpretação, reto-
mando a essência da ópera, ao 

Naquela temporada de 1950-1951, 
Maria Callas era ainda um nome menos 
conhecido, um tesouro bem guardado 
dos principais teatros líricos, sem o 
‘glamour’ de poucos anos depois – e 
que jamais perderia -, mas já a grande 
soprano que, em breve, todos conquis-
taria. Alguns meses após a sua estreia 
no Scala de Milão, com “Aida”, de 
Giuseppe Verdi, a soprano apresentar-
-se-ia na Cidade do México, no papel 
da princesa etíope, capturada pelas 
forças egípcias que a fizeram escrava. 
À segunda vez, em março de 1951, a 
récita seria gravada em mono, com a 
transmissão radiofónica por objetivo 
imediato, mas esta versão de “Aida” 
depressa se transformaria numa das 
mais determinantes do grande drama 
de Verdi, sobretudo pela soprano, pela 
sua interpretação e pelo seu heroico 
mi bemol, no fecho do segundo ato, 
sustentado durante tanto tempo e com 
tal determinação e segurança, que se 
tornou numa força viva, perene. Com 
Callas jamais há submissão, há uma 
mulher que sabe a sua história, o seu 
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À MARGEM... EDUARDO LOURENÇO

“
Salazar em desenho de João Abel Manta

A cortina de silêncio que há 
30 anos impede um mínimo 
de diálogo nacional atinge 
neste momento o máximo de 
aberração e de dramatismo

A perpetuação desse 
irrespirável e criminoso 
que constitui a essência do 
Regime barra o caminho 
a uma solução justa e 
racional dessas dramáticas 
dificuldades

Carta aberta à classe dirigente
O silêncio português e a crise colonialista

A cortina de silêncio que há 30 anos 
impede um mínimo de diálogo nacional 
atinge neste momento o máximo de aber-
ração e de dramatismo. Embora a sua na-
tureza tenha sido sempre a mesma, isto é, 
a forma triunfante da expressão política 
de uma burguesia apostada em confundir 
o seu anacronismo criminoso e cego com 
os interesses efetivos da Nação inteira, 
esse silêncio podia ser interpretado numa 
perspetiva de mera luta política interna. 
Mas este alibi não tem nas circunstâncias 
presentes justificação alguma. De calami-
dade política interna os acontecimentos 
promoveram-no a calamidade nacional. 
Salvo para os responsáveis e usufrutuári-
os desse silêncio, é claro para toda a gente 
que reside nele a causa das dificuldades 
coloniais presentes. Não menos evidente 
e de mais catastróficas consequências é o 
facto de que a perpetuação desse irrespi-
rável e criminoso que constitui a essên-
cia do Regime barra o caminho a uma 
solução justa e racional dessas dramáticas 
dificuldades, ou, se acaso é tarde, impede 
que possam ter lugar as medidas racio-
nais urgentes, implacáveis e audaciosas 
capazes de salvar o que pode e merece ser 
salvo.

Mas não nos iludamos. Esse silêncio 
agravado agora sob pretexto de 
patriotismo e fidelidade aos supremos 
interesses da Nação, não é filho das 
ervas. Os mesmos interesses que o 
criaram, cultivaram e impuseram para 
uso interno farão tudo – e já o fazem – 
para transfigurar em dever supremo 
da Nação. Envenenados pelo próprio 
veneno que inocularam aos outros, 
não poderão deixar de aproveitar 
as circunstâncias extraordinárias 

Este texto inédito, inacabado, é datável de 1960, e parece-nos de grande significado. De facto, no dia 4 de março desse ano foram inauguradas as 
comemorações do V Centenário da morte do infante D. Henrique com uma sessão solene na Assembleia Nacional, presidida pelo Presidente da 
República, Américo Tomás, e por um Te Deum no Mosteiro dos Jerónimos celebrado pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira*. 
Nas palavras de uma historiadora com essas comemorações “Salazar procurou aproximar-se da figura do Infante (re)afirmando a sua missão de 
ressuscitar a glória do Império português. Com isso, pretendia ofuscar a decadência que se vivia no presente e renovar as esperanças no destino 
da nação portuguesa: colonizar e civilizar o mundo. Deste modo, a imagem do Infante era simbolicamente explorada em favor da ação combativa 
do governo português ao anticolonialismo internacional”. No ano seguinte, em 1961, rebentou a guerra em Angola, com tudo que se lhe seguiu - 
mostrando uma vez mais a argúcia do pensamento de E.L., que de certa forma antecipa o que viria a acontecer, a “catástrofe nacional previsível” 

em que nos debatemos para uma 
vez mais, e agora com aparências 
hipócritas de razão, se confundiram 
com os inalienáveis interesses do 
povo português. O círculo vicioso de 
silêncio tradicional será exasperado até 
aos limites do inconcebível por quem 
prefere conscientemente correr o risco 
de catástrofe nacional previsível, que 
abandonar em plena tempestade o 
barco que eles mesmos conduziram aos 
escolhos.

Um tão nefasto e incrível silêncio não 
é um fantasma. Ele tem uma figura e, 
no seu corpo, é fácil ler os nomes bem 
visíveis das entidades, instituições, 
personalidades, interesses, que no 
seu conjunto constituem a sociedade 
burguesa e colonialista mais retrógada 
do mundo atual. A alienação histórica 
nacional é tão grave e de algum modo tão 
visceral, e tão consubstancial a uma certa 

imagem de Portugal, cuidadosamente 
cultivada pelo Regime, mas anterior a ele, 
que a tentação suprema seria entregar-
se à fatalidade da sua pura e simples 
aceitação. Só um desinteresse supremo, 
uma consciência exasperada e viva dos 
deveres duros e rigorosos que incumbem 
ao verdadeiro patriotismo, permitem a 
crítica implacável e lúcida dessa fabulosa 
alienação, sem cair na armadilha da 
desesperança. 

O que houve e haverá sempre – no 
plano da história – de glorioso na 
nossa gesta das Descobertas constitui 
a cobertura e o fundamento de uma 
imaculada boa consciência colonizadora, 
instituindo a Nação inteira, e cada um 
de nós em particular, num irrealismo 
histórico tal que perigo algum ou lição 
alguma em contrário puderam abalar. 
Mas uma tal mitologia teria sido mil vezes 
menos maléfica, se nestes últimos 30 anos 
o Regime a não tivesse elevado a formas de 
delírio inconcebível. Celebrar à face de um 
mundo colonial em ruínas uma missa tão 
escandalosamente provocante como a das 
“Comemorações Henriquinas”, sem que 
uma só voz, conservadora ou liberal, se 
desse conta do que aí havia de anacrónico 
e insensato, é a lógica mesma das tragédias 
perfeitas. Só o fantástico silêncio nacional 
pode explicar esta ausência de crítica que 
de tão prodigiosa já não espanta ninguém. 
Mas como é possível que a Hierarquia 
eclesiástica, militar e universitária, 
intimamente solidária da consciência 
burguesa e colonialista se possa espantar 
de uma situação a que ela mesma fornece 
a alma e o corpo? Acomodada durante 30 
anos à atmosfera de menoridade política 
responsável em grande parte dessa 
atmosfera a intuição quase miraculosa 
das razões verdadeiras da atual situação 
portuguesa pode abrir os olhos a quem até 
ao presente tinha um profundo interesse 
em os conservar fechados…J

* O ano de 1960 ficou também marcado, entre outros 
acontecimentos,  pela fuga de Álvaro Cunhal da pri-
são de Peniche, pela nomeação de Adriano Moreira 
como sub-secretário de Estado da Admnistração 
Ultramarina, pela prisão de Agostinho Neto  e de 
Joaquim Pinto de Andrade em Angola, pela revolta 
camponesa de Mueda ( Moçambique) contra o tra-
balho forçado e o regime de culturas obrigatórias, 
pela edição do primeiro número do jornal Libertação 
( órgão do PAIGC), pelo  protesto das populações 
indígenas da Baixa de Cassange ( Malange) contra 
o regime de cultura forçada do algodão e contra a 
empresa Cotonang.

A
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A Igreja Católica e o ambiente: 
doutrina e testemunhos

O Cristianismo 
não encontrou 
uma resposta 
idêntica ao lento 
processo de 
formação do que 

hoje se pode designar como crise 
ecológica, ou crise global do 
ambiente. Católicos, Ortodoxos 
e Protestantes responderam 
em tempos e modos diversos, 
como bem notou Lynn White, 
Jr., há quase meio século.   No 
caso português, talvez uma das 
primeiras manifestações de 
preocupação com a salvaguarda 
do ambiente, onde a Igreja 
Católica assumiu uma posição 
de destaque, se encontre na 
fundação do Corpo Nacional de 
Escutas - Escutismo Católico 
Português, cujas raízes 
remontam a maio de 1923. Ao 
longo de quase um século de 
atividades, este movimento 
tem desempenhado um 
notável e pioneiro papel no 
desenvolvimento da consciência 
ecológica de muitas gerações de 
jovens, traduzida numa atitude 
de respeito pela integridade da 
paisagem natural, e um respeito 
pela diversidade biológica.

Pessoalmente, registo dois 
testemunhos que considero 
relevantes para serem 
partilhados por ocasião da 
visita a Portugal do Papa 
Francisco. No Outono de 1986, 
num período em que presidi a 
uma organização ambientalista 
na cidade de Setúbal – o 
Projecto Setúbal Verde - tive 
ensejo de travar uma longa 
e fascinante conversa sobre 
as implicações filosóficas e 
teológicas da proteção das 
espécies em perigo com o 
então bispo de Setúbal, D. 
Manuel Martins. Na altura, 
essa notável figura do clero 
estava no centro das atenções 
públicas pelo modo corajoso 
e frontal com que denunciara 
o aumento exponencial da 
pobreza e da degradação das 
condições sociais na Península 
de Setúbal. A sua palavra muito 
contribuiu para a realização 
de um importante Plano de 
Emergência, que canalizaria 

fundos e recursos que em muito 
contribuíram para minimizar 
os sofrimento e as carências de 
muitas centenas de famílias. 

Mas nesse dia de Outono, a 
conversa que mantivemos a sós 
– num diálogo entre um jovem 
professor e ecologista e um 
dos mais respeitados pastores 
da Igreja Católica em Portugal 
– tinha como objeto criaturas 
ainda mais desprotegidas, e 
completamente destituídas 
de voz: as cegonhas brancas, 
que, nessa altura, se 
encontravam em acelerado 
recuo populacional em 
Portugal. Dom Manuel 
Martins mostrou ter um 
coração suficientemente 
amplo para dinamizar o 
papel que os membros do 
clero poderiam desempenhar 
na proteção dos ninhos, e 
na educação dos crentes 
para o respeito por essas 
criaturas tão profundamente 
instaladas no nosso imaginário 
cultural. Pouco anos depois, 
a população de cegonhas 
recuperava, em zonas 
críticas como o distrito de 
Setúbal, encontrando-se hoje 
completamente fora de perigo 

no nosso país.
O segundo testemunho, 

mais recente, foi suscitado 
por um amável convite do 
falecido cardeal-patriarca, 
D. José Policarpo (1936-
2014) para se organizar uma 
reunião no Mosteiro de S. 
Vicente de Fora, em 6 de 
junho de 2008, com meia 
centena de personalidades 
com fortes responsabilidades 

VIRIATO SOROMENHO-MARQUESECOLOGIA

na área ambiental, nos planos 
político, científico, educativo, 
cívico e cultural. Numa altura 
em que o debate internacional 
já se encontrava bem marcado 
pela temática crucial das 
alterações climáticas, foi 
interessante verificar como 
tantas das mais conhecidas 
figuras do ambientalismo 
nacional tinham sido 
profundamente marcadas 
por uma educação católica, 
alimentando enormes 
expectativas sobre o grande 
potencial resultante do maior 
envolvimento da Igreja nesta 
causa ecuménica de primeira 
grandeza. 

No plano doutrinário, 
contudo, a visita do Papa 
Francisco situa-se no 
momento de maior maturidade 
conceptual do Catolicismo 
universal em relação aos 
problemas ambientais. 
Acertadamente, João Paulo II 
designou o Santo de Assis como 
o patrono dos ecologistas. Com 
a sua recente e incontornável 
Encíclica Laudato si, o Papa 
Francisco situa-se na linha 
direta do pensamento desta 
figura maior do Cristianismo. 
Para S. Francisco, a natureza 
não se reduz a um mero 
valor instrumental. Como 
que antecipando o advento 
do mecanismo cartesiano, 
em que a nossa civilização 
continua mergulhada (as 
versões do mecanismo têm-se 
sofisticado, “digitalizado”, mas 
o núcleo semântico permanece 
inalterável). No triângulo 
metafísico representado por 
Deus-Homem-Criaturas, 
Francisco de Assis assinala 
e acentua a vizinhança 
ontológica da humanidade 
relativamente a todas as 
outras criaturas (seres vivos 
ou entidades físicas, como a 
“Irmã Chama”). Nesse gesto 
procura S. Francisco obter um 
duplo efeito: primeiro, chamar 
a atenção para o verdadeiro 
abismo metafísico que é aquele 
que existe entre Criador e 
Criatura, entre a génese do 
Ser e o universo das criaturas, 

onde o homem, tem um lugar 
ao lado de todos os outros 
entes; segundo, prevenir 
ou reduzir a arrogância 
antropocêntrica face às outras 
criaturas, insistindo em que 
o único privilégio da razão 
humana deveria ser o da 
responsabilidade pelo correto 
cuidado pelo mundo, abrindo 
o caminho para uma prudente 
e sustentável (para usar uma 
expressão dos tempos atuais) 
habitação da Terra.

A crise ecológica está 
mergulhada no mistério da 
história. Como nos diz o Papa, 
no capítulo III da Laudato si, 
ela, tem uma “raiz humana”. 
Uma perigosa combinação 
entre tecnologia e globalização, 
aliada a uma visão desumana 
da economia, como processo 
de acumulação e reprodução 
de capital, e não como meio 
para vencer a pobreza e 
promover a emancipação dos 
indivíduos e dos povos. Nessa 
poderosa aliança reside a fonte 
de muitos dos males e ameaças 
à nossa civilização. Não se 
trata tanto de colocar em causa 
cada um desses elementos 
de modo autónomo e isolado 
(tecnologia, globalização, 
economia de mercado), que 
correspondem a capacidades 
e necessidades humanas, mas 
sim de compreender os laços 
patológicos que atualmente os 
unem numa errada hierarquia 
de valores. 

O segredo do futuro, passará 
por uma nova recomposição 
dos laços entre esses poderosos 
campos da experiência e da 
ação, numa nova aliança 
destinada a reconciliar a 
História e a Natureza. Sem 
essa recomposição, tanto a 
Terra como os mais pobres e 
deserdados continuarão a ser 
devorados no altar de uma 
conceção de crescimento, 
sem valores que a limitem e 
lhe confiram propósito. Que 
a visita do Papa a Portugal em 
2017 possa servir de estímulo 
para que todos nós, seja qual 
seja a nossa postura religiosa 
ou política, saibamos assumir 
a nossa responsabilidade ética 
como cidadãos do mundo, face 
aos desafios escatológicos deste 
tempo.J

(Este texto integrará uma obra co-
letiva e monumental, comemorativa 
da recente visita do Papa Francisco 
a Portugal, intitulada: Portugal 
Católico: A Beleza na Diversidade, 
a sair em outubro com a chancela do 
Círculo de Leitores)

Acertadamente, João 
Paulo II designou 
o Santo de Assis 
como o patrono dos 
ecologistas. Com a 
sua incontornável 
Encíclica Laudato 
si, o Papa Francisco 
situa-se na linha 
direta do pensamento 
desta figura maior do 
Cristianismo

“

D. Manuel Martins Antigo bispo de Setúbal
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SOCIEDADE BREVE
Boaventura de Sousa Santos

“

Há temas que, apesar de 
serem uma presença 
constante na vida da 
grande maioria das 
pessoas, ora aparecem 
ora desaparecem do 
radar daqueles a quem 
compete refletir sobre 
eles, seja no plano 

científico, cultural ou filosófico. Alguns dos temas 
hoje desaparecidos são, por exemplo, a luta social 
(mais ainda, a luta de classes), a resistência, a 
desobediência civil, a rebeldia, a revolução e, 
subjacente a todas eles, a violência revolucionária. 
Ao longo dos últimos 150 anos estes temas tiveram 
um papel central na filosofia e na sociologia polí-
ticas porque sem eles era virtualmente impossível 
falar de transformação social e de justiça. Hoje em 
dia, a violência está omnipresente nos noticiários 
e nas colunas de opinião, mas raramente é referida 
aos temas anteriores. A violência de que se fala é 
a violência despolitizada, ou como tal concebida: 
a violência doméstica, a criminalidade, o crime 
organizado. Por outro lado, é sempre de violência 
física que se fala, raramente de violência psicoló-
gica, cultural ou simbólica e, nunca, de violência 
estrutural. Os únicos contextos em que a violência 
é, por vezes, referida como política é a violência 
nos países “menos desenvolvidos” ou “estados fa-
lidos” e a violência terrorista, considerada (e bem) 
como um modo inaceitável de luta política.

Em termos de debate filosófico e político, 
o nosso tempo é um tempo simultaneamente 
infantil e senil. Gatinha por entre ideias que o 
atraem pela novidade e lhe conferem o orgulho 
de ser protagonista de algo inaugural (autonomia, 
competição, empoderamento, criatividade, 
redes sociais). E, por outro lado, deixa-se 
perturbar por uma ausência, uma falta que não 
consegue nomear exatamente (solidariedade, 
coesão social, justiça, cooperação, dignidade, 
reconhecimento da diferença), uma falta obsoleta 
mas suficientemente impertinente para o fazer 
tropeçar na sua própria ruína. Como a luta, 
a resistência, a rebeldia, a desobediência, a 
revolução continuam a constituir a experiência 
quotidiana da grande maioria da população 
mundial, que, aliás, paga um preço muito alto 
por isso, a disjunção entre o modo como se vive 
e o que é dito publicamente sobre ele faz com 
que o nosso tempo seja um tempo dividido entre 
dois grupos muito assimétricos: os que não 
podem esquecer e os que não querem recordar. 
Os primeiros só na aparência são senis e os 
segundos só na aparência são infantis. São todos 
contemporâneos uns dos outros, mas reportam-
se a contemporaneidades diferentes.

Revisitemos, pois, os conceitos senilizados. A 
luta é toda a disputa ou conflito sobre um recurso 
escasso que confere poder a quem o detém. As 
lutas sociais sempre existiram e sempre tiveram 
objetivos e protagonistas muito diversificados. 
No final do século XIX, Marx conferiu um papel 
especial a um certo tipo de luta: a luta de classes. 
A sua especificidade residia na sua radicalidade (a 
parte perdedora perderia tudo), na sua natureza 
(entre grupos sociais organizados em função 
da sua posição face à exploração do trabalho 
assalariado) e nos seus objetivos incompatíveis 

(capitalismo ou socialismo). As lutas sociais nunca 
se reduziram à luta de classes. A meio do século 
passado surgiu o termo “novos movimentos 
sociais” para dar conta de atores políticos 
organizados em outras lutas segundo outros 
critérios de agregação que não a classe e para 
objetivos muito diversificados. 

Esta ampliação não só alargava o conceito 
de luta social como dava mais complexidade à 
ideia de resistência, um conceito que passou a 
designar todos os grupos inconformados com o 
estatuto de vítima. É resistente todo aquele que 
se recusa a ser vítima. Tal ampliação recuperava 
alguns debates do final do século XIX entre 
anarquistas e marxistas, sobretudo o debate sobre 
a revolução e a rebeldia. A revolução implicava 
a substituição de uma ordem política por outra, 
enquanto a rebeldia significava a rejeição de uma 
dada (ou qualquer) ordem política. A rebeldia 
distinguia-se da desobediência civil, porque 
esta, ao contrário da primeira, questionava uma 
determinação específica (por exemplo, serviço 
militar obrigatório) mas não a ordem política 
no seu conjunto. O conceito de revolução foi-se 
alimentando com a revolução russa, a revolução 
chinesa, a revolução cubana, a revolução argelina, 
a revolução egípcia, a revolução vietnamita ou 
a revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974 
(ainda que muitos, eu incluído, duvidássemos 
do seu caráter revolucionário). A queda do Muro 
de Berlim veio retirar atualidade ao conceito de 
revolução, ainda que ele ressuscitasse alguns 
anos depois na América Latina com a revolução 
bolivariana (Venezuela), a revolução comunitária 
(Bolívia) e a revolução cidadã (Equador), mesmo 
que também nestes casos fossem muitas as 
dúvidas sobre o caráter revolucionário destes 
processos. Com o levantamento neozapatista 
de 1994, o Fórum Social Mundial de 2001 e 

anos seguintes e os movimentos indígenas e 
afrodescendentes os conceito de rebeldia e de 
dignidade voltaram a dominar. Até hoje.

Subjacente às vicissitudes destes diferentes 
modos de nomear as lutas sociais contra o 
status quo estiveram sempre duas questões: 
a dialética entre institucionalidade e extra-
institucionalidade; e a dialética entre luta 
violenta ou armada e luta pacífica. As duas 
questões são autónomas, ainda que relacionadas: 
a luta institucional pode ou não ser violenta e 
a luta armada, se duradoura, cria a sua própria 
institucionalidade. Ambas as questões começaram 
a ser discutidas ao longo do século XIX e 
explodiram em momentos diferentes no final do 
século XIX início do século XX. Porque as refiro 
aqui? Porque, apesar de nos últimos trinta anos 
terem sido consideradas obsoletas ou residuais, 
ganharam ultimamente uma nova vida.

INSTITUCIONAL VERSUS EXTRA-INSTITUCIO-
NAL. Esta questão agudizou-se com as divisões no 
seio do partido social-democrata alemão nas vés-
peras da Primeira Guerra Mundial. Lutar dentro 
das instituições? Ou pressioná-las e mesmo trans-
formá-las a partir de fora por vias consideradas 
ilegais? A questão teve o seu curso durante cin-
quenta anos e pareceu ter-se esgotado com o fim 
da revolta estudantil de Maio de 1968. Obviamente 
que em diferentes partes do mundo continuou a 
haver insurreições, guerrilhas, protestos, greves 
ilegais, lutas de libertação; mas de algum modo 
foi-se consolidando a ideia de que representavam 
o passado e não futuro, uma vez que a democracia 
liberal, agora apadrinhada pelo neoliberalismo 
global, FMI, Banco Mundial, ONU, acabaria por 
se impor como o único modo legítimo de dirimir 
conflitos políticos. Tudo mudou em 2011 com a 
onda de movimentos de protesto em diferentes 
países: as diferentes primaveras de revolta, o 
movimento Occupy Wall Street, os movimen-
tos dos indignados, etc. Porquê esta mudança? 
Suspeito que a crise da democracia liberal se tem 
vindo a aprofundar de tal modo que movimentos 
e protestos fora das instituições podem passar a 
ser parte da nova normalidade política. 

LUTA ARMADA VERSUS LUTA PACÍFICA. A 
questão da violência é o tema que o pensamento 
político dominante (tão viciado no estudo dos 
sistemas eleitorais) evitou a todo o custo ao longo 
do século passado. No entanto, os protagonistas 
das lutas no terreno debateram-se continuamente 
com ele. Obviamente que nem toda a violência 
é revolucionária. Ao longo do século quem mais 
recorreu a ela foram os contrarrevolucionários, 

os nazis, os fascistas, os colonialistas, os funda-
mentalistas de todas as confissões e os próprios 
estalinistas após a perversão da revolução que 
empreenderam. Mas no campo revolucionário 
as divisões foram acesas: entre os marxistas e 
maoistas indianos e Gandhi, entre Martin Luther 
King Jr. e Malcom X, entre diferentes movimentos 
de libertação do colonialismo europeu e Frantz 
Fanon, entre movimentos independentistas na 
Europa (País Basco, Irlanda do Norte) e movimen-
tos revolucionários da América Latina. Também 
aqui – e pese embora a continuidade da luta ar-
mada no delta do Niger e nas zonas rurais da Índia 
dominadas pelos naxalitas (maoistas) – a ideia 
da violência revolucionária e da luta armada tem 
vindo a perder legitimidade, de que é eloquente 
demonstração as negociações de paz em curso na 
Colômbia. 

Mas há dois elementos perturbadores de 
que quero dar conta. Em muitos países onde a 
violência política terminou com negociações de 
paz, a violência voltou (muitas vezes contra líderes 
políticos e de movimentos sociais) sob a forma de 
violência despolitizada ou criminalidade comum. 
El Salvador e Honduras são casos paradigmáticos e 
a Colômbia pode vir a sê-lo. Por outro lado, a luta 
armada foi deslegitimada porque falhara muitas 
vezes nos seus objetivos e porque se acreditou que 
estes seriam mais eficazmente atingidos por via 
pacífica e democrática. E se a crise da democracia 
se aprofundar? Um dos revolucionários que 
mais admiro e que pagou com a vida a sua 
dedicação à revolução socialista, o Padre Camilo 
Torres, da Colômbia, doutorado em sociologia 
pela Universidade de Lovaina, respondeu assim 
em 1965 à pergunta de um jornalista sobre 
a legitimidade da luta armada: “Os fins não 
justificam os meios. No entanto, na ação concreta, 
muitos meios começam a ser impraticáveis. De 
acordo com a moral tradicional da Igreja, a luta 
armada é permitida nas seguintes condições: 1) 
terem-se esgotado os meios pacíficos; 2) ter uma 
probabilidade bastante alta de ter êxito; 3) que 
os males resultantes dessa luta não sejam piores 
que a situação que se quer remediar; 4) que haja 
um grupo de pessoas com critérios ilustrados 
e corretos sobre o cumprimento das condições 
anteriores”. 

A um pacifista como eu, que sempre lutou 
pela radicalização da democracia como via não 
violenta para construir uma sociedade mais justa, 
causa arrepios pensar se em muitos países os 
padrões de convivência pacífica e democrática não 
estarão a degradar-se a tal ponto que as quatro 
condições do padre Camilo Torres possam ter 
resposta positiva. J

As formas de luta

Combatentes do Exército de Libertação Neozapatista

A disjunção entre o modo 
como se vive e o que é dito 
publicamente sobre ele faz 
com que o nosso tempo seja 
um tempo dividido entre dois 
grupos muito assimétricos: os 
que não podem esquecer e os 
que não querem recordar

A meio do século passado 
surgiu o termo ‘novos 
movimentos sociais’ para 
dar conta de atores políticos 
organizados em outras lutas 
segundo outros critérios 
de agregação que não a 
classe e para objetivos muito 
diversificados
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Filipa Melo

Carolina Freitas

 Uma abordagem “livre”, “pes-
soal” e “eclética”, o Dicionário 
Sentimental do Adultério, de 
Filipa Melo, vai buscar histórias à 
História, à literatura, à ciência e a 
casos da atualidade para desenhar 
um “puzzle criativo” que permite 
refletir sobre um tema vasto, com-
plexo, fraturante, com contornos 
de um “tabú” nos dias de hoje.

Jornalista há 27 anos, desde 
que integrou a primeira equipa 
da Visão, colabora atualmente 
com os jornais i, Sol e a revista 
Ler. Estreou-se na ficção com o 
romance Este é o meu corpo (2001), 
mas quanto a um possível regres-
so, diz apenas que tem projetos 
de escrita para os próximos três 
anos. Com experiência de dez anos 
em oficinas de escrita criativa, 
prepara-se agora para um novo 
desafio: a coordenação da primei-
ra Pós-Graduação em Escrita de 
Ficção, na Universidade Lusófona, 
em Lisboa, que arranca em outubro 
e cuja segunda fase das inscrições 
decorre até 23 de setembro.     

Jornal de Letras: O que lhe 
interessou no tema do adultério?
Filipa Melo: Devo este livro ao 
Francisco José Viegas, que me 
convidou para escrever o segun-
do volume da coleção Dicionário 
Sentimental, da Quetzal [o primei-
ro foi o Dicionário Sentimental do 
Futebol, pelo Rui Miguel Tovar], e 
cujo incentivo e acompanhamento 
foram decisivos. Escolhi o tema do 
adultério instintivamente. Depois, 
quando me pus a pensar, achei que 
fazia todo o sentido. 

Em que medida?
É um tema muito vasto: permitia-
-me ir buscar coisas à História, 
porque desde que o casamento 
existe, existe adultério; permi-
tia-me investigar na literatura, 
porque o adultério é um dos temas 
centrais na grande literatura; e 
permitia-me ainda falar da atuali-
dade. Interessou-me também por 
ser um tema tabú.  

Ainda é?
Socialmente, sim. Tal como não 
podemos dar grande credibilidade 
às estatísticas sobre sexo, também 
é difícil conseguir uma abordagem 
estatística mais ou menos fidedigna 
em relação ao adultério, e o motivo 
é o mesmo: as pessoas não dizem 
tudo. Aliás, o detetive João Santos 
[que entrevistou para o livro] diz que 
nenhum adúltero admite que o é.

Como foi o processo de pesquisa?
É do que gosto mais (risos) 
Comecei a reunir bibliografia em 
maio do ano passado. A partir daí, 
a pesquisa e a escrita decorreram 
simultaneamente. O livro demorou 
mais ou menos dez meses a ser 
feito. Peguei desde a História do 
adultério até estudos científicos, 
como os ensaios da Helen Fisher 
sobre as origens biológicas do amor 
romântico. Fui andando por aí, 
de livro para livro, e fazendo uma 
espécie de hipertexto.

Em que uma entrada leva a outra?
Sim. Por exemplo, a Ana Bolena 
tem duas entradas: uma em nome 
próprio, que tem a ver com a sua 
história de vida; e outra a que 
chamei “Bruxaria”, relaciona-
da com a sua figura de amante e 
‘fama’ de bruxa. Fui estabelecendo 
relações entre várias entradas para 
fazer um puzzle criativo que tivesse 
em conta algo para mim muito 

interessante em termos de escrita: 
procurar manter a atenção do leitor 
equilibrando os dados da pesquisa 
com o uso do humor, da ironia, e 
com um bocadinho de picante - a 
sensação de estarmos a espreitar 
pelo buraco da fechadura, que este 
tema permite.

Houve algum critério para a 
escolha das entradas? 
Foi o mais livre possível. Não é 
um dicionário científico - é uma 
aproximação pessoal a um tema. 
Quando o Francisco José Viegas 
criou o Dicionário Sentimental, 
pensou-o nesse sentido de uma 
abordagem pessoal, quase afetiva, 
a um tema. Em França, existe uma 
coleção do mesmo género, que 
é um enorme sucesso, chamada 
Dictionnaire amoureux, da editora 
Plon. Em cada tomo um escritor 
escreve sobre um tema e a aborda-
gem é livre, pessoal e eclética.

Por que decidiu incluir casos reais 
dos dias de hoje? 
Importa dizer que todos os casos 
apresentados como reais o são 
de facto, incluindo todos os que 
estão na entrada “Marginália ou a 
realidade, agora a cru”. São impor-
tantes porque mostram a realidade 
como ela é. O adultério tem um 
lado brutal: sádico, mórbido, liga-
do à mentira, ao enganar o outro. 
Quis mostrar esse lado menos ‘lu-
minoso’. Também há dois ou três 
casos que surgem como anedotas, 
mas não são. São casos reais que 
resultam de uma pesquisa feita 
entre os amigos.

O livro não é nem pró 
nem contra o adultério. 
É uma abordagem livre 
ao tema, que permite 
refletir sobre ele - 
nalguns casos de forma 
anedótica, noutros de 
forma muito séria

Filipa Melo
Adultério, de A a Z
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Populismo(s)
Os populismos estão 
na ordem do dia. Há 
vários 'perigosos' 
líderes mundiais 
que são populistas, 
ou disso são acu-
sados, incluindo o 
dos poderosíssimos 
EUA, Donald Trump. 
Entre nós saem dois 
livros sobre o tema. 
Se acrescentarmos 
que ambos têm capas 
de fundo vermelho e 
com a palavra "po-
pulismo" em título, 

em grande destaque, poder-se-á 
admitir até uma certa confusão 
(visual) entre eles. E quanto ao 
conteúdo, também não faltarão 
semelhanças, como não faltam 
quanto às suas características. 
Trata-se de: Populismo - uma bre-
víssima introdução, de Cas Mudde 
e Cristobal Rovira Kaltvasser, 
politólogos, o primeiro prof. na 
Universidade da Geórgia, o se-
gundo na de Santiago do Chile. Na 
capa escreve-se que inclui "textos 
exclusivos para a edição portugue-
sa sobre as eleições nos Estados 
Unidos" - não especificados no 
'interior'; e de O que é o populis-
mo?, de Jan-Werner Muller, prof. 
da Universidade de Princeton. 
Um com interrogação, outro sem 
ela, ambos pretendem responder à 
mesma pergunta, o segundo talvez 
de forma mais apurada. E no prefá-
cio do seu livro Jan-Werner Muller 
adianta a sua principal tese: "O que 
realmente distingue um populis-
ta é a sua reivindicação de que só 
ele representa o verdadeiro povo. 
Como Trump explicou, porque 
controla agora o poder executivo, é 
o povo que controla o governo. Fica 
implícito que toda a oposição é ile-
gítima - quem se oponha a Trump 
opõe-se ao povo. É um padrão 
profundamente autoritário, comum 
em líderes como Hugo Chávez, 
o primeiro-ministro húngaro 
auto-proclamado iliberal, Viktor 
Órban, e o presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan. Trump não podia 
ter deixado mais claro o perigo que 
representa para a democracia."

› Cas Mudde e Cristobal Rovira 
Kaltvasser
POPULISMO - UMA 
BREVÍSSIMA INTRODUÇÃO
Gradiva, 158 pp., 12 euros

› Jan-Werner Muller
O QUE É O POPULISMO?
Texto, 136 pp, 13, 90 

Os não-europeus 
pensam?
Prof. de Estudos Iranianos e 
Literatura Comparada na prestigiosa 
Universidade de Columbia, em Nova 
Iorque,  colaborador do New York 
Times e, sobretudo, do site da  Al 
Jazira e do Al-Ahram Weekly, onde 
foram publicados muitos dos textos 

coligidos neste volume, 
Hamid Dabashi é ele 
próprio iraniano, tem 
mais de 20 livros pu-
blicados, um deles uma 
teses académica sobre 
Max Weber. O irónico 

título desta sua recolha, Os não-eu-
ropeus pensam?, logo indicia o tema 
e sua abordagem, embora os textos 
sejam muito diversos e por vezes 
assumidamente polémicos. Aliás, 
logo no início da obra isso é patente, 
no prefácio de outro "pensador do 
terceiro-mundo", Valter Mignolo, 
intitulado, "Sim, podemos", e no iní-
cio da introdução do próprio Hamid 
Dabashi: 
"'Vai-te foder, Valter Mignolo'. É 
com estas palavras grandiloquentes 
e o gesto que deverão ter ocasiona-
do e acompanhado que o ilustre e 
pretigiado filósofo europeu Slajov 
Zizek começou a sua resposta a um 
trabalho de que Valter Mignolo em 
diálogo com este meu ensaio. Zizek é 
bastante eloquente e habitualmente 
bastante verboso: 'Certo, vai-te fo-
der, quem são esses intelectuais tão 
mais interessantes? Vamos dizer que 
não fiquei muito impressionado'".

› Hamid Dabashi
OS NÃO-EUROPEUS 
PENSAM?
Elsinore, 366 pp., 19,99 euros

O essencial 
sobre...

Na tão útil e concisa 
coleção da Imprensa 
Nacional/Casa da 
Moeda "O esenci-
al sobre", mais dois 
voluminhos: O Diário 
da República, por 
Guilherme d'Oliveira 
Martins, e Vergílio 
Ferreira, por Helder 
Godinho. No primeiro, 
com a sua proverbial 
seriedade, competên-
cia em múltiplas ma-
térias e capacidade de 

síntese, o nosso colunista da "Paixão 
das Ideias" não só diz o que é hoje 
o Diário da República, designação 
só posterior a 10  de abril de 1976, 
como nos dá uma breve história dos 
jornais oficiais seus antecessores, 
da velha Gazeta de Lisboa ao Diário 
do Governo. No segundo, o que é um 
dos principais estudiosos da obra do 
autor de Até ao fim e Pensar, e foi seu 
devotado amigo, traça um percur-
so, necessariamente breve mas bem 
expressivo, da sua vida e obra, do 
grande ficcionista mas também do 
intectual e homem da filosofia.  

› Guilherme d'Oliveira Martins
O ESENCIAL SOBRE O 
DIÁRIO DA REPÚBLICA

› Helder Godinho
O ESENCIAL SOBRE 
VERGÍLIO FERREIRA
ambos Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 72 
e 86 pp. respetivamente, 6 euros
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Este livro mostra que a história do 
adultério é também uma história 
de violência, sobretudo sobre as 
mulheres. Concorda?
É evidente que no centro do livro 
está a ideia de que a história do 
adultério é a história do adulté-
rio no feminino. Desde as leis de 
Augusto (as Lex Julia), na Roma 
Antiga, e com as Ordenações 
Afonsinas, no século XV em 
Portugal, o adultério é considerado 
um crime contra o pai ou contra o 
marido. Adultério era ter relações 
sexuais com uma mulher casada. 
Isso fez com que o adultério fosse 
empurrado para um campo que é 
o campo do segredo e da discrimi-
nação de género, porque o que está 
em causa é a livre fruição do corpo 
por parte da mulher. O homem 
casado podia ter relações extra-
conjugais, a mulher nunca.

É um estigma que dura até hoje?
Continua a ser uma questão 
menos mal vista no homem do 
que na mulher. Em todo o caso, 
o livro não é nem pró nem contra 
o adultério. É uma abordagem 
livre ao tema, que permite refletir 
sobre ele - nalguns casos de forma 
anedótica, noutros de forma muito 
séria. É o caso de Eleanor Hodys, 
a história horrível de uma prisio-
neira de Auschwitz que é forçada 
a ser amante do seu comandante 
máximo.

São muitas as passagens em que se 
dirige diretamente ao leitor. Quis 
sublinhar esse apelo à reflexão?   
A interpelação ao leitor surge do 
facto de que todos sofremos com 
a ideia pavorosa, por um lado, de 
alguma vez sermos traídos, e, por 
outro, de não sermos capazes de 
não trair. É uma questão muito 
pessoal, muito íntima, e isso é 
muito interessante enquanto me-
canismo narrativo, porque permite 
o diálogo com o leitor.

É algo que não é alheio a ninguém?
Exatamente. E nesse sentido, o 
livro é escrito quase como um ro-
mance policial em que o autor faz 
um pacto com o leitor como que 
a dizer: nós sabemos mais coisas 
do que os outros. Aqui é um pacto 
curioso porque interpela e provoca 
uma reflexão muito íntima em cada 
leitor.J

› Filipa Melo
DICIONÁRIO 
SENTIMENTAL DO 
ADULTÉRIO
Quetzal, 208 pp, 16,60 euros
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Mário Cláudio permitiu-me, entre tantas 
provas de amizade, conhecer Tiago Veiga 
e, além do mais, contactar, através dele, 
com a cultura portuguesa viva – plena de 
surpresas e de inesperados protagonistas. 
Quando há uns meses recebi, com amável 
dedicatória, Os Naufrágios de Camões, 
li-o imediatamente e prometi a mim 
mesmo aproveitar o mês de agosto para 

voltar à prosa, a fim poder gozá-la lentamente, com lápis e caderno de 
notas, já que me pareceu ser excelente exercício para seguir os passos da 
complexa investigação imaginada pelo escritor para seu e nosso deleite. 
Cumpri escrupulosamente o intento. E o livro seguiu-me e seguiram-
-me Timothy Rassmunsen, neto de Tiago Veiga, Richard Francis Burton, 
o descobridor das nascentes do Nilo e inesperado camonista, e Ruy, o 
escrivão de bordo da nau anual da China. 

Acontece, porém, que para facilitar o exercício, acompanhei com 
pormenor a preparação da grande viagem deste ano do Centro Nacional 
de Cultura, “Os Portugueses ao Encontro da 
sua História” – à Cochinchina e ao Camboja 
– e, segundo a conjetura romanesca, foi em 
Phu Quocq, a maior ilha do Vietname, nas 
proximidades do Mekong, que Luís de Camões 
deixou o mundo dos vivos… Portanto, tudo se 
conjugava para tirar o máximo partido desse 
reencontro com o universo de Tiago Veiga. E, 
para tornar as coisas mais apetecíveis, uma 
vez que Mário Cláudio cultiva a necessária 
ambiguidade entre a ficção e a realidade, foi-
-me possível, em dado passo do romance, 
confundir uma diligência real com o meu 
amigo José Carlos Seabra Pereira com uma 
consulta literário-filosófica a propósito do 
clima que perpassa no Banquete, de Platão, e 
em Camões, confirmando-se que este leu o 
comentário de Marsílio Ficino sobre a obra do 
grego. Afinal, estamos sempre a circular da 
lá para cá e de cá para lá no espelho que nos é 
dado quando falamos de literatura… E, falando 
de moderna investigação, está já demonstrado 
que no Rossio está mesmo D. Pedro IV e não 
Maximiliano, por causa do colar da Torre e 
Espada… Enfim, pormenores. 

A experiência de Os Naufrágios de Camões 
é do puro romance, em que a realidade 
se mistura com a ficção, mesmo sabendo 
que estamos no domínio do sonho. E o que 
encontramos? Uma autêntica revisitação do 
“sebastianismo” – não só porque o próprio 
Desejado é enganado no decorrer dos acon-
tecimentos do enredo, mas também porque 
Camões se vê envolvido na ilusão, do mesmo modo que mais tarde D. 
Sebastião voltaria falsamente à Ericeira ou a Penamacor. Nesta trama é 
o próprio épico a ser substituído por um biltre, que se apresenta como 
se fosse o poeta, podendo mesmo (na conjetura discutível mas esti-
mulante) ser autor da parte final do genial poema. De facto, o enredo 
parte da hipótese de Camões ter morrido no Oriente. Rassmunsen é 
claro: “Estou em crer que um enorme naco de texto, digamos as últimas 
estâncias do Canto VIII e os Cantos IX e X, ainda por realizar à data da 
tragédia marítima, não resultam do punho de Luís de Camões, mas são 
com toda a verosimilhança da lavra do capitão da nau anual da China”. 
E o cerne do romance parte da ideia de que o poeta morreu no Camboja. 
E o capitão, Bartolomeu de Castro, oriundo de Ponte da Barca e amigo 
de Diogo Bernardes, faz-se passar por Camões. Foi recolhido pelos na-
tivos, rumando a Goa, a Malaca, Chaul e à Ilha de Moçambique, dando 
continuidade ao poema e mandando-o imprimir em 1572. E assim Os 
Lusíadas participam, como obra referencial, do drama sebástico. Não é 

só o rei jovem que desaparece nas areias de Alcácer-Quibir, tornando-
-se reencarnação do Rei Artur, esperado em manhã de nevoeiro, é tam-
bém o poema imorredouro que sofre a dúvida sobre a sua plena autoria. 

Mário Cláudio faz, assim, de Os Naufrágios de Camões uma revi-
sitação do mito das conquistas. E quando seguimos as reflexões e as 
demonstrações de Rassmunsen o que está em causa? De facto, há uma 
menor fulgurância da escrita da parte final do poema. “Que as imorta-
lidades, que fingia/ A antiguidade, que os ilustres ama…”. Esta vulgari-
dade choca o neto de Veiga (como Aquilino). Bartolomeu de Castro teria 
míngua de talento e é exemplo do oportunismo mercenário dos “fumos 
da Índia”. E o romance dá-nos na primeira parte as deambulações 
testemunhadas pelo próprio autor… O relato é alucinante, envolvendo 
diligências científicas e pseudocientíficas, espiritismo, estudos sobre 
textos em língua tâmil, manuscritos em folha de palmeira, budismo, 
missionação cristã etc. E o fim do desarvorado Rassmunsen é dramático 
e patético.

Morto o neto de Tiago Veiga a dizer “Não sei quem sou, nem onde e 
quando estou”, o romancista põe-se na peugada de Richard Burton, ao 

perceber que era este que Timothy perseguia 
no final de sua vida transtornada. E chega-
mos a Dinamene, “Aquela cativa,/ que me 
tem cativo…”, o amor derradeiro de Camões. 
Compreende-se como o grande épico pôde 
atrair a figura do explorador inglês, herói atual 
– pela sua personalidade pioneira, aventureira 
e moderna. Burton admirava Camões, de quem 
se considerava quase um émulo, pelo caráter 
corajoso e culto: “Desordeiro e erudito, familiar 
de alcouces, desabrido no trato e tão pronto a 
acariciar as coxas de uma nativa de África ou 
da Ásia, como a mimosear um camarada com 
dois murros aplicados na fronha”. E num sonho 
mediúnico, Bartolomeu de Castro, capitão da 
nau anual da China, é desmascarado: “É tempo 
de pormos ponto final à falcatrua, as derradei-
ras estâncias do grande poema foram de facto 
escritas pelo nosso homem”… Tratava-se da 
sombra de uma sombra… E é o relato de Ruy que 
nos dá a chave do mistério. “Embarcámos em 
Macau na São Lourenço, a nau anual da China, 
por entre uma vozearia de adeuses, de pilhérias e 
imprecações, e mirados de longe pelos nativos”. 
Iam conduzir Luís de Camões à prisão de Goa. O 
poeta era acompanhado da jovem Dinamene e de 
Jau, escravo de Java. E há o naufrágio. “A última 
imagem de que me restaria consciência haveria 
de ser a do cavername que, emergindo como um 
Adamastor, se erguia à minha frente enquanto a 
barca se empinava até desaparecer connosco, ou 
sem nós, nas tenebrosas goelas da tormenta”. 

Era na Cochinchina e o padre-pregador 
Gaspar da Cruz ali passara. Dinamene morreu. Camões não teria resis-
tido. Dele rapidamente se perdeu a memória, segundo “a tradicional 
desmemória lusitana”. Em Lisboa, na Rua Nova apareceu um vate a 
recitar versos com uma pala a tapar a vista cega… Descobriu Ruy que 
era o comandante da nau da China que fazia das suas. Até ameaçara com 
violência Antónia Braz, já muito velha, antiga amásia do épico… Seguiu 
então os passos do farsante. O próprio rei D. Sebastião seria levado a 
ouvir o biltre a recitar o poema roubado. Veio o desastre de Marrocos e 
Filipe I tornou-se rei. As coisas mudaram e misteriosamente lemos em 
Os Lusíadas: “Este receberá plácido e brando,/ no seu regaço o Canto, 
que molhado/ vem do naufrágio triste e miserando,/ dos procelosos 
baixos escapado” (Canto X, CXXVIII)… J

NR - O JL publicou, no seu nº 1222, de 2 de agosto, sob o título "O paradigma ficcional de 
Camões", a crítica de Miguel Real a quatro livros 'a partir' do genial poeta, entre os quais 
Os Naufrágios de Camões, de Mário Cláudio (D. Quixote, 192 pp., 14,90 euros) 

O naufrágio de Camões

A experiência é do puro 
romance, em que a realidade 
se mistura com a ficção, 
mesmo sabendo que estamos 
no domínio do sonho. E o que 
encontramos? Uma autêntica 
revisitação do 'sebastianismo'

Mário Cláudio “Uma revisitação do mito 
das conquistas”
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Com seu primeiro 
álbum, Favourite 
Ghost, Tomara dá 
imediatamente um 
passo de rigor, exímio 
som para ouvidos 
calmos, românticos, 
sofisticado

Filipe C. Monteiro Músico do projeto Tomara

“
Apelam a uma certa folk, que pode ir desde Mazy Star 
a Spain e até Sufjan Stevens. É sobretudo um exercício 
de oposição à gravidade, aludindo a sensações aéreas, 
capacidade de pairar, suspensões, como estádios 
intermédios de vigília, uma certa imaterialidade do 
mundo, um pé no espírito, o corpo na memória. Soa a 
uma disciplina natural, como se fosse fácil esta afinação 
da voz, o preciso dos arranjos, nada a mais, nada a 
menos. Cada coisa se torna um detalhe da essência, 
sem excessos. A música de Tomara é sem ego, apenas a 
profunda folia de tocar, de cantar.

Com Márcia, que participa no sétimo tema, House, 
Filipe comunga de uma voz sem grito, sublinhando 
o aspeto intimista da composição, apresentando-se 
numa belíssima nostalgia, certo frio, certa solidão. Com 
Márcia, Filipe comunga de todos os sonhos do mundo. 
Na verdade, as novas famílias da música portuguesa, o 
senhor Leitão e a senhora Bacalhau, os irmãos Sobral e 
agora Márcia e Filipe, andam a dizer que o génio se pega. 
Sorte nossa.

Dia 22 de setembro este disco estará editado. Circulam 
já vídeos adiantando duas canções sem defeito: Coffe 
and Toast e For no Reason. É muito comum que o grande 
público em Portugal não tome conhecimento do som mais 
independente de projetos como este, mas é uma pena. 
Cada pessoa que não aceder a este disco estará como que 
fechada num mundo pior do que aquele que necessita de 
habitar. Dia 22, disse eu.J

A música pop/rock portuguesa chega 
este mês de setembro à pérola do 
projeto Tomara, fabrico lento, 
depurado, do coração em concha 
do senhor Filipe C. Monteiro, 
músico da formação da menina 
cantora, perfeita, que dá pelo 
nome de Márcia. Com seu primeiro 
álbum, Favourite Ghost, Tomara 

dá imediatamente um passo de rigor, exímio som para 
ouvidos calmos, românticos, sofisticados.

A generosidade do século XXI traz um certo esplendor 
aos novos músicos, dotando-os de condições técnicas 
que permitem ir muito mais longe do que nunca. A 
juntar a isso, há um levantamento da poeira antiga, essa 
coisa imobilizadora que atacava a autoestima nacional 
e levava a crer que um pequeno esforço já era todo o 
esforço possível. O século XXI encontra uma geração de 
outra generalizada coragem, sem alarido inscrevendo-
se numa modernidade, e numa qualidade, que padecia 
de constrangimentos atrozes em décadas anteriores. 
Talvez por isso, em todo o amplexo dos géneros, Portugal 
encontre agora uma 
admirável quantidade 
de músicos que, a 
meu ver, arriscam a 
definição de um tempo 
verdadeiramente 
histórico para o universo 
popular. De Márcia 
a Ana Moura, Júlio 
Resende a Samuel Úria, 
Linda Martini a Capicua, 
Carminho a B. Fachada, 
Aldina Duarte a At 
Freddy’s House, Mundo 
Cão, Paulo Furtado, JP 
Simões, Peixe: avião, 
Lula Pena, Luísa Sobral, 
Salvador Sobral, Best 
Youth, entre tantos 
outros que injustamente esqueço aqui. Há uma vastidão 
de personalidades que, mais de acordo com as nossas 
tradições ou não, definem uma portugalidade nova ou 
disposta ao novo, para um presente de outra dinâmica 
e um futuro muito mais convencido de que não há o que 
perder, não há tempo a perder, não somos menores, não 
somos piores. Somos de outra consciência.

Há dias, em conversa com Samuel Úria, dizia-me ele 
algo neste sentido, que lhe importava menos a ansiedade 
por um percurso internacional do que a criação de uma 
música que lhe fosse genuína. A genuinidade, por glória, 
dispõe hoje no mundo de melhores estúdios, de melhores 
produtores, de melhores condições de reprodução, 
fazendo com que cada projeto esteja mais perto do que 
sonha ser, e não se veja obrigado a editar como que 
um rascunho do seu som, uma versão pálida, pobre, 
da riqueza que antigamente escutávamos debaixo da 
precariedade dos meios.

Tomara é um exemplo extremo desta espécie de 
riqueza que acomete os meios ao dispor. Ao talento de 
Filipe C. Monteiro acode essa maravilha que é poder 
tornar a música nítida, perfeita, no extremo do que uma 
composição pode ser defendida.

Favourite Ghost é um percurso por oito temas, oito 
noturnos à guitarra, em que três são instrumentais. 

Tomara
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Fernando Paulouro Neves, 
70 anos, foi chefe de 

redação e diretor do Jornal 
do Fundão, durante muitos 

anos, e é autor de livros 
de reportagem, crónicas 
e ficção. No passado dia 7 

recebeu o Prémio Eduardo 
Lourenço, do Centro de 

Estudos Ibéricos, que este 
ano lhe foi atribuído. Aqui 
se publicam, embora sem o 
grafismo habitual, páginas 

do seu Diário 

DIÁRIO
GONÇALO M. TAVARES

1A tecnologia e a ansiedade 
provocam isto: querer ver 
sempre a imagem que aí vem, 
a frase que está noutro lado. 
Estar sempre em caminhada. 
Um olho ali, um outro na 

imagem que aí vem. Não posso perder 
o que está ao lado do meu presente; o 
presente torna-se, pois, diferido - um 
paradoxo. Queremos estar sempre no 
imediatamente a seguir ao presente. 
Ver o que vem a seguir. Só quero ver 
aquilo que não estou agora a ver.

Há uma espécie animal que se tornou 
leitora; antes disso bípede, polegar 
oponível e etc. Mas leitora, sim, a única 
espécie animal que lê.

Porém, os tempos passaram – e veio 
a tecnologia, a multiplicação infinita de 
imagens e textos, e a ansiedade - e esta 
espécie animal leitora em pouco tempo 
parece estar a transformar-se: a deixar 
de ser leitora e a ficar leitora de títulos. 
As pessoas lêem um título e disparam a 
falar a falar a falar.

Um animal que lê títulos, eis o 
humano médio do século XXI.

2Fiquei com a ideia de que 
Belgrado, cidade bem larga, sem 
centro claro, estava totalmente 

disponível para um qualquer visitante; 
e ali poderia acontecer tudo.

E isto porque conheci Belgrado há 
uns anos conduzido por uma espécie de 
Walt Whitman contemporâneo, André 
Cunha, na altura leitor do Instituto 
de Camões, um homem de invulgar 
entusiasmo que faz acontecer o que 
parece demasiado improvável. Acho 
que ele é capaz de fazer tudo a partir de 
muito pouco, em qualquer lado. E tenho 
a certeza de que é isso que vai continuar 
a acontecer.

O entusiasmo não tem medida, não 
se quantifica como a pontuação na 
ginástica. Mas é o essencial. Tudo o resto 
se aprende.

12 de Julho de 2015
AMAR O QUE SE VÊ
Todos os dias, descubro coisas novas no 
horizonte vastíssimo que se desdobra 
ao meu olhar.  Às vezes é o despertar do 
sol numa claridade doirada, outras são 
mares de névoas que nos fazem imagi-
nar navios fantasmáticos; não faltam, 
também, cores de campos ao sabor das 
quatro estações, da melancolia outonal, 
com os seus matizes em lenta combustão, 
ao descarnado agreste do Inverno, com 
os ramos nus estendidos para o céu, ou à 
exuberância primaveril e ao zénite solar 
do Verão fazendo adivinhar os "campos 
de palha rasa" e a "matinal restolhada dos 
pardais".

Nos seus passeios de fim de tarde, à 
beira mar, no exílio, Manuel Teixeira 
Gomes reencontrava-se com a vida. 
Enchia os olhos de mar e céu azul, respi-
rava a brisa marítima que porventura lhe 
lembrava a pátria distante, e murmurava:

-- Mais um dia. Este momento já 
ninguém mo tira!

Teixeira Gomes, escritor de grande 
sensibilidade, também aí, nesse seu 
dizer breve, nos ensinava a ver o mundo 
com outros olhos. A capacidade de amar 
as coisas belas da vida, no seu fluir 
temporal, deve ser a nossa descober-
ta de todos os dias, penso eu também. 
Descobrir então o deslumbramento da-
quele castanheiro da Índia que alguém 
prendeu um dia a este chão, daquela 
folha que balança ao sabor do vento, 
daquela rua que o sol de fim de tarde 
torna diferente.

Pensava em tudo isto, num destes dias 
de Outono, quando olhava a explosão de 
luz nos verdes e amarelos da Gardunha. 
Alain, que ensinava a buscar o tempo da 
felicidade, tinha razão quando dizia que 
a verdadeira riqueza dos espetáculos, 
está no detalhe: ver é procurar detalhes, 
parar um pouco em cada um, e, de novo, 
agarrar o conjunto num olhar. É esse 
respirar do tempo, esse horizonte de 
beleza a habitar, que Vinicius nos propõe 
quando inventa "uma música que seja 
como o ponto de reunião de muitas vozes 
em busca de uma harmonia nova".  

Às vezes, basta saber olhar. E amar o 
que se vê.

20 de Outubro de 2016
AÇORES I
Talvez nenhum outro lugar, como os 
Açores, provoque tanto sentimento de 
exaltação face à exuberância da pai-
sagem. Foi decerto isso que tocou o 
olhar de Raul Brandão que, em As Ilhas 
Desconhecidas, exprime uma identifi-
cação tão funda com a natureza, com 
a dimensão telúrica e as árvores e com 
o mar -- ou não fosse ele o autor de Os 
Pescadores -- que parece estar sempre 
confrontado com um "deus desconheci-

do", numa ligação física à terra, pródi-
ga em oferendas de beleza e emoções 
estéticas.

Andei por S. Miguel alguns dias, 
guiado pelas palavras de Raul Brandão, 
que ali esteve no Verão de 1924, oca-
sionalmente com Vitorino Nemésio. Os 
seus olhos colheram tantos prodígios 
que o Mestre ficou atónito e deslum-
brado, confessando: "Pela primeira vez 
na vida não sei descrever o que vejo e o 
que sinto". No bornal, levava também, 
além de Raul Brandão, poesia de Vitorino 
Nemésio (não consegui O Corsário das 
Ilhas). Aliás, estranha coincidência foi 
não ter encontrado nas livrarias de Ponta 
Delgada um único livro do autor de Mau 
Tempo no Canal. A resposta era sempre a 
mesma: "Não há!". Alguém me disse, com 
uma ponta de ironia: "Ele é da Terceira e 
já se vê..."

AÇORES II 
Há muitas referências a Antero de 
Quental e também eu andei à volta dos 
passos da biografia, escrutinando os 
lugares, da topografia do suicídio ao seu 

espaço de repouso no cemitério. Na pra-
ça, paredes meias com o Convento onde 
está o Santo Cristo e bem perto da igreja 
de S. José, está um simples banco, aquele 
em que/ Antero se suicidou. O banco 
está vazio: há uma rasura total sobre o 
acontecimento. 

ANTERO
No banco onde Quental/ disparou para 
morrer/ podia sentar-se Portugal/ sem-
pre com o futuro a haver./ Falta lá talvez 
a estátua/ igual à do Pessoa na Brasileira/ 
em vez da chávena de café/ do chapéu 
e da cadeira/ as barbas o rosto triste do 
Antero/ e o revólver de balas certeiras/ 
numa mão/ para pôr fim à angústia da 
sua solidão/ e ao tédio que envenena o 
coração/ -- receita antiga para o mito/ 
ou destino tangente a uma pátria/ doente 
e sem remédio.

14 de Março de 2017
Saudades da crónica e de Drummond
Tenho saudades do tempo em que os 
jornais eram atentos à realidade social e 
faziam da crónica sobre pequenos micro-
cosmos, singulares detalhes humanos, 
um exercício de pura literatura. Lembro-
me dessas formas de olhar a cidade, 
de captar rostos e histórias que, na sua 
expressão narrativa, tinham sempre um 
significado mais profundo e universal. 
Herdeiros, por exemplo da capacidade de 
observar de Fialho, da ironia de Eça ou 
de Ramalho, da acutilância de Camilo, 
da escrita húmus de Raul Brandão, da 
força telúrica de Aquilino (tudo gente 
que escreveu em jornais), não faltaram 
cultores da crónica, num jornalismo que 
se arvorava como disciplina digna da 
melhor literatura. 

Anos 60. Lembro-me dessas crónicas 
que saltavam da "espuma dos dias", em 
jornais como o Diário de Lisboa, onde 
pontificava um grupo excecional: Mário 
Castrim, Joaquim Letria, Fernando 
Assis Pacheco, Manuel de Azevedo, José 
Carlos de Vasconcelos, Urbano, e alguns 
mais. Quem tiver o livro O Homem na 
Cidade, esgotadíssimo, pode deliciar-
-se com elas. No Diário Popular ponti-
ficavam o Baptista-Bastos e o Jacinto 
Baptista. No Século o Xico Mata e o 
Abelaira. No Porto, no Jornal de Notícias, 
também havia excelentes praticantes, 
recordo, claro, o Manuel António Pina, 
o Arnaldo Saraiva ou o Nuno Teixeira 
Neves. O Jornal do Fundão também foi 
escola nessa matéria e surgem logo os 
nomes do Artur Portela, com "A Funda" 
e do Orlando Neves ou do José Saramago 
e do António José Saraiva, que ali publi-
cou os célebres "Domingos de Paris", até 
que a Censura os proibiu. E muitos ou-
tros que fizeram literatura de primeira 
qualidade em inesquecíveis suplementos 
literários. J

Fragmentos

Fernando Pauloro Neves
É a liberdade, sabes...

Belgrado
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novos troncos, novas folhas, novas flores, 
porque não uma pessoa?

Gostava de me clonar. Ser outra mas 
exatamente como sonhei enquanto era 
esta. Ou pelo menos ser uma só, de dia e de 
noite, ser a mesma, inteira. 

Conforta-me saber que até o carvalho 
mais fulgoroso nasceu de uma bolota. E eu 
sou uma bolota, ainda posso crescer. Como 
todas as coisas que se movem, crescem e se 
transformam. O sol em fotosíntese, a flor 
em fruto, o fruto em alimento, a larva em 
borboleta, a árvore morta em humus. Nada 
se transforma sem se perder primeiro. 

Como o “PIB” de um país que tudo o que 
faz é somar negócios independentemente 
do impacto que têm no mundo real e no 
entanto transforma o país que faz crescer. 
É estranho… o sistema ocidental celebra 
a relatividade do tempo em revistas 
especializadas e fascina-se com a descoberta 
de leis termodinâmicas universais que 
confirmam a inevitabilidade da perda de 
energia num sistema fechado, mas adopta 
o modelo mecânico de Newton na sua 
economia. Teima em ignorar a entropia. 

Se calhar o mundo também se esconde 
dele próprio. Isso torna tudo mais 
complicado… 

Paro de imediato este raciocínio 
quando me vejo enredada em mais um 

Einstein e Gödel num passeio matinal …

devaneio labiríntico. Apercebo-me 
da maior dificuldade deste meu plano 
radical para evitar a frustração diária. 
Não se pode transformar um bezerro 
numa vaca rebocando-o com lama, diz 
o provérbio. Vários estudos científicos, 
filosóficos e históricos concordam que a 
mente humana é a (i)matéria mais lenta 
a regenerar, teima em seguir os velhos 
hábitos. Talvez não seja suficiente eliminar 
a literatura futura mas tudo o que já 
aprendi. Tenho de acabar com a noite. 
Com a que me deixa sonhar e com a que 
me mantem acordada na tradução inglória 
de realidades objetivas em emoções 
subjetivas. Devo anestesiar-me e parar de 
desafiar o espaço e o tempo. 

Sem uma solução imediata, continuo 
o passeio agora como se fosse Qiam Long 
da dinastia Qing, o sábio que dizia aos 
seus discípulos que todo o imperador deve 
retirar-se para um jardim ao terminar os 
seus deveres públicos diários e olhar em 
volta, descansar o coração. 

Olho em volta e concluo que não 
andamos porque gostamos da paisagem, 
passamos a gostar da paisagem porque 
andamos. Reparo num arbusto que 
nunca tinha visto, oiço um pássaro que 
desconhecia ter na minha rua e encontro 
Albert Einstein e Kurt Gödel numa das 
suas caminhadas matinais. Acompanho-
os até Princeton. Não, não estou em 1947, 
mas poderei estar se os vossos olhos de 
leitores caminharem comigo à mesma 
velocidade. Aquela que é só distância 
dividida pelo tempo, aquele que é uma 
questão de simultaneidade. Basta-nos 
a todos chegar ao mesmo tempo dos 
ponteiros dos relógios de Einstein e 
Gödel, movermo-nos ao mesmo ritmo. 
Quanto mais rápida for a travessia, mais 
curta é a régua que a mede, mais lentos 
se movem os ponteiros de um relógio em 
relação a outra travessia mais vagarosa. 
Eles mais rápidos no passeio, nós a vê-los 
mais lentos até chegarem à nossa rua. E 
assim encontramo-nos, mesmo antes de 
partirmos todos, cada um para seu lado e 
para a sua tarefa diária. É o que quer dizer 
a equação de Einstein, julgo. Podemos 
caminhar ao lado de quem quisermos. Não 
existe um Agora universal, parece óbvio e 
até está muito bem explicado em fórmulas 
matemáticas, mas causa destes embaraços 
cronológicos quando escrito de forma 
escarrapachada num jornal. 

Chego à porta do meu prédio sem uma 
conclusão para o a vigília nocturna mas 
acompanhada de uma multidão. Olho para 
trás antes de entrar. Os sorrisos do homem 
que afirmou um dia que a divisão do 
átomo mudou tudo exceto a maneira como 
o ser humano pensa, e do homem que usou 
a lógica contra si própria, provando a sua 
incompletude quando não lhe permitiu ser 
provável sem mentir, confirmam-me que 
amanhã repetimos o passeio. 

Despacho-me a correr, tenho de ter-
minar o dia num instantinho para praticar 
o impossível depois das 18h. Com ou sem 
livros, o jardim do Éden só pode crescer 
aqui e a utopia de hoje é praticar o impossí-
vel com pontualidade. Com muita coragem. 
Até chegarmos, nós enquanto eu e enquan-
to mundo, ao mesmo tempo e ao mesmo 
espaço, com uma imensa convicção.J

Floraennui III_ Mildred 
ou o Jardim do Éden

Einstein e Gödel 
caminharam juntos 
durante décadas, de 
e para o Instituto de 
Estudos Avançados em 
Princeton, onde ambos 
foram investigadores. 
A natureza das suas 
conversas até hoje 

se mantêm um mistério mas Einstein 
confessou certa vez que o seu “ trabalho 
já não lhe interessava muito,” ele já só 
ia trabalhar “para ter o privilégio de 
regressar a casa com Gödel". 

Saio de casa com Platão por causa de 
uma insónia. Arrastei o meu dia de ontem 
até às cinco da manhã de hoje. Ainda 
tenho uma hora antes de começar um 
novo dia.

Numa hora uma árvore pode crescer 
0.0005mm. 500m2 de uma floresta 
são abatidos, 305m de erosão avançam 
nos solos, 8,333 toneladas de comida 
comestível é deitada fora só na América do 
Norte, uma média aproximada de 456,621 
toneladas de lixo são produzidas num país 
rico, 3,425 657 brinquedos são vendidos 
no mundo e 170 000 caixas de anti-
depressivos só em França. 

Numa hora pode acontecer muita coisa. 
Ainda assim, sinto que nada me acontece. 
Passeio-me, paralisada, pelo meu bairro 
enquanto um bilião de pessoas dorme, um 
bilião come, um bilião toma banho, um 
bilião veste os filhos, um bilião apanha um 
autocarro. Não sinto a Terra mas sei que 
se move. Quantifico-a. Os números são 
estranhos. Os relógios contam as horas 
que não passam, as estatísticas anunciam 
melhorias que não sinto, o ordenado não 
contabiliza o cansaço nem o peso nas 
pernas ao final do dia. Nem tudo o que nos 
acontece cabe numa escala. 

Vou deixar de contar, decido, enquanto 
viro a esquina. Vou levar uma vida 
calma a partir de hoje, sem leituras nem 
pensamentos arrojados. Passo oito horas 
sentada em frente a uma caixa registradora 
de um supermercado de bairro. Conheço 
os hábitos alimentares de uma vizinhança 
inteira, quando têm convidados, quando 
celebram aniversários, quando ganham um 
dinheiro extra para comprar uma garrafa 
de vinho. Também já vou percebendo 
quem não é dali, quem compra duas 
carcaças e e meia dúzia de cervejas só para 
encher a barriga no intervalo das obras no 
quarteirão, quem coleciona cupões para 
comprar comida que não quer mas que é 
mais barata. Os momentos mais animados 
do dia são quando me entretenho a cruzar 
as compras de uns com as ausências 
inesperadas de outros e a imaginar que 
jantam juntos, mas a fantasia que alimento 

logo me tenta o cérebro que sai disparado 
para o 3º andar de uma família charmosa, 
o troco a sair errado, o cliente a pedir um 
saco biodegradável que não dou porque não 
o oiço, a inevitável repreensão do chefe de 
pessoal ao final do serviço. 

A culpa é da literatura. Os livros quando 
lidos à noite são perigosos. Tentam-nos a 
sonhar com futuros improváveis, viagens 
intermináveis, casas com jardins, festas 
onde rimos muito com amigos encanta-
dores e eruditos, sei lá, sítios melhores. 
Os livros deixam-nos com a mania das 
grandezas. De noite sou outra Mildred, 
profundamente escondida de mim própria 
para não me incomodar durante o dia.

 Decido que nunca mais vou pegar num 
livro e viro mais uma esquina. Regozijo-me 
com a coragem da minha singela decisão. 

 …
Por vezes tento o suicídio, mas não 

muito a sério porque há sempre aquela 
esperança vã de que todos, mesmo todos 
nós, podemos renascer. A culpa deste 
insucesso também é dos livros. Dos que já 
li e que me confirmam que toda a espécie 
se pode regenerar. Bactérias, costelas de 
porco, fígados humanos, plantas a partir 
de uma célula só. Qualquer árvore pode 
ser cortada ao nível do chão e com tempo 
novos rebentos surgirão, desenvolvendo 

jornaldeletras.pt   *   13 a 26 de setembro de 2017

NA HORA DE COMER O TREINADOR
Patrícia Portela
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Ernestina Carreira 

França
Nova cátedra dedicada à «valorização turística 
de patrimónios» de origem portuguesa

 Uma nova cátedra que tem como 
patrono a figura do pensador por-
tuguês Eduardo Lourenço vai surgir 
na Universidade de Aix-Marseille 
(AMU), em Marselha, colocando 
num novo patamar a colaboração 
entre este estabelecimento de ensino 
superior francês e o Camões, I.P., que 
data de há cerca de 50 anos – então 
com a Universidade da Provença, 
que esteve na origem da AMU, em 
2012, juntamente com duas outras 
universidades da região das cidades 
de Aix- en-Provence e Marselha.

Esta é a segunda universidade 
europeia a criar uma cátedra com o 
nome de Eduardo Lourenço apoiada 
pelo Camões, I.P. Outra existe desde 
há 10 anos, na Universidade de 
Bolonha, dedicada ao cruzamento 
dos estudos culturais com os estu-
dos pós-coloniais (v. suplemento 
Camões no JL de 16/08/2017.

O protocolo que prevê a cria-
ção pela AMU da Cátedra Eduardo 
Lourenço (CEL) foi assinado em julho 
passado e a cátedra deverá entrar em 
funcionamento em 2018. Segundo 
a professora Ernestina Carreira, que 
dirige a nova cátedra e é a respon-
sável pedagógica do Departamento 
de Estudos Portugueses e Luso-
brasileiros da Faculdade de Artes, 
Literaturas, Línguas e Ciências 
Sociais daquela universidade fran-
cesa, a cerimónia de lançamento 
está prevista para maio de 2018, 
quando da realização de um colóquio 

internacional integrado no projeto 
Pensando Goa, e Eduardo Lourenço 
já aceitou estar presente.

Nos termos do protocolo, a CEL 
«tem como fito o desenvolvimento, 
único na Europa, de um setor de 
pesquisa sobre a valorização turística 
de patrimónios culturais e sociais de 
origem portuguesa (dark tourism, lín-
gua, literaturas, tradições e artesana-
tos, formas iconográficas específicas, 
diásporas…) no âmbito do turismo 
cultural e do turismo de negócios.»

Explica Ernestina Carreira que «o 
departamento de estudos lusófonos 
[da AMU] tem vindo, nos últimos 
10 anos, a especializar-se, quer na 
área da docência quer na pesqui-
sa, na problemática da valoriza-
ção económica dos patrimónios 
culturais de origem lusófona», em 
particular de Portugal continental 
e da África lusófona. Acrescenta ser 
aquele departamento – com mais 
de 300 alunos inscritos em Estudos 
Portugueses – o único em França 
com um ciclo de formação completo 
sobre a África, em todos os semes-
tres. É também parceiro do Diplôme 
d’Etudes Africaines. Como conse-
quência, refere, o departamento tem 
hoje «uma licenciatura de português 
com opção de turismo cultural e 
turismo de negócios, um mestra-
do com opção turismo cultural e 
desenvolvimento sustentável (…) e 
até doutorandos especializados já há 
vários anos nessa área». 

dizer de Ernestina Carreira, «uma das 
que mais experiência possui, a nível 
mundial, do conceito de valorização 
turística dos patrimónios cultural 
(material, mas, sobretudo, imate-
rial, como o literário, o património 
de memória e os patrimónios dos 
saberes técnicos)». «Os laboratórios 
de pesquisa e os departamentos de 
ensino começam atualmente a tomar 
consciência da necessidade de articu-
lar diplomas, programas de pesquisa 
e preservação dos patrimónios com a 
sua visibilidade económica», a qual 
«poderá garantir a sua sobrevivência 
e financiar a sua preservação». 

O departamento de português da 
AMU «tem vindo a ser precursor na 
área há mais de 10 anos e articula hoje 
docência e pesquisa» com os labora-
tórios de estudos romanísticos, afri-
canos e ultramarinos e de economia 
e gestão. Desenvolveu também nos 
últimos 10 anos «parcerias com uni-
versidades portuguesas especializadas 
nas áreas do turismo e do património» 
– universidades do Algarve (seminá-
rios de especialidade), Nova de Lisboa 
(publicações/colóquios/aulas com 
o Centro de História de Além Mar) 
e Coimbra, com a qual trabalha há 
cerca de 50 anos –, indica Ernestina 
Carreira. E está a negociar parce-
rias com a Universidade de Lisboa e 
com Instituto Politécnico de Leiria, 
campus de Peniche. Além de parcerias 
já afirmadas com as universidades 
brasileiras de São Paulo, Federal do 
Rio de Janeiro e Federal Fluminense 
(Estado do Rio de Janeiro), negoceia 
colaborações com as universidades de 
São Tomé e de Luanda.

PROGRAMA
No plano da investigação e do tra-
balho académico, o departamento 
tem um registo histórico apreciá-
vel. Ernestina Carreira destaca a 
coorganização de vários colóquios 

MUDANÇAS
Nos últimos 50 anos, o ensino e a 
investigação da língua e da cultura 
lusófona foi um dos eixos prioritários 
dos departamentos de português em 
França, mas, sublinha a professo-
ra da AMU, hoje em dia a situação 
«transformou-se profundamente 
(…), com a redução drástica do 

número de línguas estrangeiras ensi-
nadas na primária e no secundário» 
franceses. Há pois que «apostar em 
novos campos de formação» e «criar 
novas áreas de pesquisa articuladas 
com os campos económicos con-
temporâneos do mundo lusófono».

A região das cidades de Aix-en-
Provence e Marselha «é talvez», no 

As dificuldades dos Estudos Portugueses

 O problema dos estudos portugueses nos países de língua ale-
mã (Alemanha, Áustria e Suíça) é «desde sempre» a sua «situação 
periférica», afirma Teresa Pinheiro, diretora da Cátedra de Câmbio 
Social e Cultural – Estudos Ibéricos da Universidade Técnica de 
Chemnitz e membro do comité científico do XII Congresso Alemão 
de Lusitanistas, que decorre entre hoje e sábado em Mogúncia, na 
Alemanha.

Naqueles países, «o português é língua escolar apenas pontual-
mente, pelo que também no ensino superior o português é normal-
mente relegado para segundo ou terceiro plano na aprendizagem das 
línguas e literaturas nos cursos de Filologia Românica», explica.

Apesar destas dificuldades, «o ensino da língua e cultura por-
tuguesa tem verificado um crescimento tanto quantitativo como 
qualitativo», garante. «São cada vez mais os jovens investigadores 
que decidem especializar-se na área da Lusitanistica, contribuindo 
para a sua dinamização em termos teóricos, mas também através de 
trabalhos empíricos e casos de estudo de grande inovação». 

Para «potenciar o trabalho de qualidade que tem vindo a ser feito 
nas diferentes universidades com oferta de estudos portugueses», 
Teresa Pinheiro considera de «extrema importância» o trabalho da 
Associação Alemã de Lusitanistas. 

Sublinha que um dos instrumentos mais importantes que a as-
sociação desenvolveu ultimamente foi o levantamento – a cargo de 
Conrad Schwarzrock, da Universidade de Trier, atualmente assisten-
te convidado da Faculdade de Letras de Lisboa – da oferta curricular 
de estudos portugueses no ensino superior alemão, que se encontra-
va dispersa.

XII Congresso Alemão de Lusitanistas
‘Polifonia’ académica em Mogúncia

crita Teresa Pinheiro, que é membro 
do comité científico do congresso, 
evento organizado e acolhido pela 
Universidade Johannes Gutenberg, de 
Mogúncia, por uma equipa dirigida 
pelo professor Benjamin Meisnitzer.

«Em Mogúncia contaremos com 
uma presença muito acentuada de 
participantes de Portugal e do Brasil, 
mas também de países ‘terceiros’ 
como a Suécia, Dinamarca, Espanha, 
Itália, Índia, Grã-Bretanha, Estados 
Unidos e República Checa», facto 
que indica «a projeção interna-
cional da Associação Alemã de 
Lusitanistas», promotora deste 
congresso que conta com o apoio do 
Camões, I.P. Teresa Pinheiro contata 
também com «grande satisfação um 
aumento de participantes dos países 
africanos de língua portuguesa, bem 
como de temas relacionados com os 
mesmos». 

Outro fenómeno que a académica 

portuguesa formada na Faculdade de 
Letras de Lisboa afirma que se assiste 
nos últimos dez anos e se verifica 
em Mogúncia «é a cada vez maior 
variedade de perspetivas discipli-
nares presentes nestes encontros». 
«A divisão clássica entre secções de 
literatura e linguística tem vindo a 

 Uma maior internacionalização 
da participação de investigadores 
de universidades estrangeiras, no-
meadamente dos países africanos de 
língua portuguesa, e uma maior va-
riedade das perspetivas disciplinaras 
marcam – segundo Teresa Pinheiro, 
diretora da Cátedra de Câmbio Social 
e Cultural – Estudos Ibéricos da 
Universidade Técnica de Chemnitz, 
patrocinada pelo Camões, I.P. – o XII 
Congresso Alemão de Lusitanistas 
que decorre em Mogúncia (Mainz), 
entre hoje e sábado 

Ao todo, segundo o programa, 
serão 17 – distribuídas por 13 secções 
e um encontro de jovens inves-
tigadores – as comunicações em 
alemão e português ouvidas nesta 
reunião em que participam cerca de 
200 académicos e que «permitem 
corroborar algumas tendências que 
temos vindo a verificar nos últimos 
anos», afirma numa entrevista es- Teresa Pinheiro 
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Universidade Técnica de Chemnitz
Uma cátedra ibérica, histórica e sociológica

De acordo com Ernestina Carreira, a responsá-
vel da nova Cátedra Eduardo Lourenço, a língua 
portuguesa é ensinada na AMU em três vertentes: 
na licenciatura e no mestrado de Português (LLCE 
– língua e cultura estrangeira), um curso que tem 
em média 20/30 estudantes por ano, maiorita-
riamente de origem lusófona; na licenciatura de 
língua estrangeira aplicada (LEA), que associa o 
ensino de línguas (30% inglês, 30% português 
ou outras línguas, num total de 30 propostas e em 

que o português está entre as 10 mais escolhidas) 
a 40 % de ensino técnico (direito, economia, 
gestão), um curso que tem atualmente em média 

60/80 estudantes maioritariamente franceses, 
mas que nos últimos anos tem recebido estu-
dantes portugueses, guineenses, angolanos e 
brasileiros e que, em Marselha – onde o ensino 
de português existe «graças exclusivamente ao 
Camões I.P.» –, são também de origem magre-
bina e asiática; e como língua de opção noutras 
graduações. Esta última formação em português, 
que existe em Aix, em Marselha e a distância 
(criada graças aos bolseiros Fernão Mendes Pinto 
e aos leitores do Camões, I.P. desde há cerca de 
10 anos), é frequentada maioritariamente por 
estudantes franceses, mas também por alguns lu-
sodescendentes francófonos. Os números oscilam 
anualmente entre os 150 e os 250 alunos.

Três formações  
em português

internacionais e a participação no 
projeto internacional Pensando Goa, 
criado em 2016 pelo professor da 
Universidade de São Paulo Helder 
Garnes. O projeto, que associa 
mais de 20 universidades, apoia a 
organização anual de três colóquios, 
além da publicação e divulgação da 
pesquisa coletiva respeitante a Goa. 
A nova cátedra propõe-se orga-
nizar em Aix, em maio próximo, 
um desses colóquios, consagra-
do, «parte ao avanço da pesquisa 
sobre turismo literário e memorial 
parte à valorização do património da 
escravidão (Goa /Africa /Brasil)». 
Entre os objetivos científicos da nova 
cátedra está o desenvolvimento em 
Aix da área de estudos internacionais 
(com seminários, exposições, oficinas 
de trabalho, colóquios), em parceria 
com instituições regionais de turismo 
e museologia, «sobre as áreas da va-
lorização económica dos patrimónios 
culturais imateriais nos espaços lusó-
fonos», refere a professora da AMU. 

A cátedra vai também apoiar 
projetos da associação Portulan – fun-
dada em 1998 pelo departamento de 
estudos lusófonos da AMU –, cujo ob-
jetivo «é dar a conhecer o património 
regional, valorizando, por exemplo, 
o património iconográfico das nossas 
bibliotecas, museus e arquivos sobre 
os espaços lusófonos». Entre esses 
projetos está a organização de con-
ferências e exposições, assim como 
«a criação de uma base de dados 
informativos sobre as memórias das 
comunidades lusodescendentes locais 
(presentes desde 1918 no contexto da 
emigração, mas desde o século XVIII 
para as elites viajantes)».

A nível de docência, um dos ob-
jetivos da cátedra é alargar o ensino 
do português às ciências, economia, 
direito e engenharia, que «incluem 
cada vez mais estudantes ligados à 
lusofonia por origens familiares».

 A existência da Cátedra de Câmbio Social e Cultural 
– Estudos Ibéricos do Instituto de Estudos Europeus 
da Universidade Técnica de Chemnitz é «um dos 
muitos indicadores» daquela que é a tendência da 
área dos estudos portugueses para «uma maior 
dinâmica transdisciplinar», afirma a sua diretora, a 
professora universitária portuguesa Teresa Pinheiro.

A cátedra, criada em 2004, é uma das duas cáte-
dras de estudos portugueses em universidades es-
trangeiras apoiadas pelo Camões, I.P. que têm como 
foco as ciências sociais, em particular na perspetiva 
do cruzamento dos estudos sociais/históricos com 
os estudos culturais. 

«De facto, à semelhança da Cátedra Eduardo 
Lourenço [da Universidade de Bolonha], a Cátedra 
(…) de Chemnitz aborda o mundo lusófono a partir 
de uma perspetiva sociológica e histórica, com ênfa-
se também nos estudos culturais», concorda Teresa 

Pinheiro. Mas a cátedra tem ainda uma outra ‘espe-
cificidade’, subjacente ao título Estudos Ibéricos – 
«é o cruzamento dos diferentes espaços culturais da 
Península Ibérica», indica Teresa Pinheiro. «Tanto a 
perspetiva ibérica como o cruzamento dos estudos 
sociais com os culturais conferem a esta cátedra 
um carácter único e permitem complementar a 
Lusitanística alemã, tradicionalmente mais voltada 
para estudo da língua e da literatura». 

Assim, «a cátedra posiciona-se internacional-
mente no campo dos Estudos Ibéricos, que têm 
vindo a proliferar em áreas geográficas tão distin-
tas como o são Estados Unidos, o Reino Unido, a 
França e a própria Península Ibérica» e sinal disso 
são as II Jornadas de Estudos Culturais Ibéricos, 
que terão lugar entre 16 e 18 de novembro próxi-
mo na Universidade de Chemnitz, com o apoio do 
Camões, I.P.

dar lugar a um leque cada vez mais 
variado de disciplinas, como os es-
tudos culturais, de media, tradução, 
entre outros», diz, acrescentando 
que neste XII Congresso existe mes-
mo «uma secção interdisciplinar, 
na qual colaboram investigadores 
das áreas da literatura, cultura e 
engenharia». 

Com o tema Polifonia: Uma 
língua, muitas vozes, o congresso 
de Mogúncia «irá contribuir para o 
estudo do pluricentrismo da língua 
portuguesa através de dois aspetos 
fundamentais», na abordagem de 
Teresa Pinheiro. «Por um lado, a 
dimensão do congresso e a varie-
dade epistemológica que carateriza 
este evento, permitirá abordar esta 
temática já quase clássica dos estu-
dos lusófonos a partir de distintas 
perspetivas disciplinares, que vão 
desde a linguística (e suas ramifica-
ções, principalmente a linguística 
histórica e a sociolinguística) à 
didática, passando pelos estudos 
literários, históricos, sociológicos 
e culturais». «Por outro lado, este 
congresso aposta por um alarga-
mento do conceito da polifonia, 
tradicionalmente entendido como 
diversidade linguística, a outras 

escolas e universidades nos países 
de expressão alemã, bem como 
incentivar a cooperação científica e 
a investigação na área dos Estudos 
Lusófonos e apoiar a cooperação da 
Lusitanística alemã com parceiros 
de todo o mundo», acrescenta. O 
papel da associação é importante 
importante na «proliferação dos 
estudos portugueses na Alemanha, 
Áustria e Suíça» e no seu «posicio-
namento» no contexto global da 
Lusitanística. 

Atualmente, a associação conta 
com 222 associados, dos quais cerca 
de dois terços estão filiados em 
universidades alemãs e um terço 
provém de universidades estran-
geiras, em primeira linha de países 
lusófonos (sobretudo Portugal e 
Brasil) e de expressão alemã (Áustria 
e Suíça). 

Os congressos bienais da AAL , 
que reúnem especialistas de estudos 
portugueses de todo o mundo, cons-
tituem, no dizer da professora da 
Universidade Técnica de Chemnitz, 
«um dos pontos altos da atividade 
científica da associação» e para a 
sua realização têm contado ao longo 
dos 24 anos da sua existência com a 
colaboração do Camões, I.P. 

formas de manifestação cultural 
como a música, a tradução, as redes 
intelectuais no mundo lusófono e as 
relações transculturais».

A Associação Alemã de 
Lusitanistas (AAL), que organiza, 

«é um grémio científico criado 
em 1993 que reúne, em primeira 
linha, especialistas em estudos 
portugueses nos países de língua 
alemã, mas também investigadores 
estrangeiros que publicam sobre 

temas relacionados com o mundo 
lusófono», explica Teresa Pinheiro. 
A AAL tem por objetivo «fomentar 
o ensino do português e da história, 
literatura, teatro, cinema e língua(s) 
dos países lusófonos e da Galiza em 

Na origem da cátedra

 A criação da Cátedra Eduardo Lourenço CEL) na 
Universidade de Aix-Marseille (AMU) surgiu da 
procura da «solução mais adequada» para dar 
continuidade a uma colaboração antiga com o 
Camões, I.P. na área dos Estudos Portugueses, 
num momento de mudanças no ensino superior 
gaulês e no próprio instituto público português.

Conta a diretora da CEL, Ernestina Carreira, 
que a AMU - Université Aix – Marseille (Université 
de Provence até 2012) beneficiou de «um convénio 
com o Instituto Camões (e as suas precedentes 
denominações) desde há cerca de 50 anos». 
«O apoio fornecido por Portugal foi essencial 
ao desenvolvimento dos estudos lusófonos» na 
universidade, onde a disciplina foi criada no na 
década de 1950 como simples opção de língua em 
complemento da licenciatura de espanhol. 

No início da década de 1970, foi criado um 
Departament d’Etudes Portugaises et Brésiliennes, 
que desenvolveu, além das tradicionais aulas de 
opção para estudantes de línguas românicas, uma 
licenciatura e um mestrado de português de cariz 
interdisciplinar, com as áreas de línguas româ-
nicas e asiáticas, Geografia, História e História da 
Arte. «Formamos especialistas de português para 
as profissões do turismo, da tradução e ensino 

da língua de negócios e Langue d’Heritage (ramo 
de ensino especializado na formação de lusodes-
cendentes nascidos em França, África e Brasil)». 
Uma visita à página na internet do departamento 
mostra atualmente um efetivo de 20 docentes, 8 
dos quais convidados.

O Campus de Letras em Aix beneficiou até 
2014 da presença de um leitor (cofinanciado pelo 
Camões, I.P.) que «assumiu, além da docência, 
uma parte substancial das atividades culturais a 
nível universitário e regional». O Camões, I.P. 
também financiou nos últimos 10 anos, no campus 
universitário de Marselha (Saint-Charles), um 
bolseiro Fernão Mendes Pinto, «o que permitiu a 
abertura do português como ensino universitário 
na terceira cidade de França», nas áreas de ciên-
cias, direito e economia. 

Contudo, as «mudanças estruturais» trazidas 
pela fusão das três anteriores universidades de 
Aix-Marseille paralisaram «durante vários anos a 
definição de um estatuto unificado para os profes-
sores estrangeiros», reconhece Ernestina Carreira. 
Ao mesmo tempo, o Camões, I.P. reestruturava o 
seu apoio às universidades estrangeiras.

Após quatro anos de «reflexão conjunta», 
concluiu-se que «a instituição de uma cátedra 
representaria a solução mais adequada para uma 
futura colaboração», afirma Ernestina Carreira. 
«Além do ensino da língua e da cultura precisa-
mos também de programas de pesquisa e eventos 
culturais de vulto suficiente para garantir a nossa 

visibilidade a nível regional, nacional e internacio-
nal», explica. 

Da «longa reflexão» feita pela equipa docente 
do departamento, a que se associaram, segundo 
a responsável da nova cátedra, o cônsul-geral de 
Portugal em Marselha, Pedro Marinho, a coordena-
dora em França do Ensino Português no Estrangeiro, 
Adelaide Cristóvão, e a professora Marie de Barbarin 
(Vice-presidente da AMU representando o seu 
Presidente, Yvon Berland), o nome de Eduardo 
Lourenço, proposto pelo cônsul-geral português, 
«recolheu a unanimidade das opiniões». 

Além de ter efetuado a maior parte da sua car-
reira numa universidade vizinha (Nice), Eduardo 
Lourenço representa «o mais brilhante exemplo 
da evolução da reflexão cultural portuguesa a 
nível global e da criatividade diaspórica a nível 
regional». «Eduardo Lourenço e Ricardo Lima 
(professor de Astrofísica hoje aposentado na AMU) 
fundaram, construíram e orientaram a produção 
cultural portuguesa, federando as energias nesta 
vasta região da Provence-Alpes-Côte d’Azur) (…) 
nos últimos 30 anos». 

A cátedra será gerida por um conselho do qual 
serão membros os professores do departamento, o 
cônsul-geral de Portugal em Marselha, a presi-
dente da Associação Portulan e os diretores dos 
laboratórios de pesquisa parceiros e será presidido 
por Ernestina Carreira. A gestão financeira será 
assumida conjuntamente pela presidente do con-
selho da cátedra e pelo cônsul-geral.
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 José Saramago voltou a ser, em 2017, 
um dos favoritos das editoras estrangei-
ras que concorreram aos apoios à edição 
noutros idiomas de obras de autores 
de língua portuguesa, atribuídos pelo 
Camões, I.P., com 4 publicações (Caim, 
na Bulgária, O Ensaio sobre a Cegueira, no 
Montenegro, Poesia Completa, na Sérvia, 
e As Pequenas Memórias, na Turquia).

A segunda posição na lista divulga-
da a 10 de agosto é, este ano, repartida 
entre José Luís Peixoto, com 3 edições 
de 2 obras – o romance Galveias, 
no Egito e na República Checa, e a 
crónica da viagem de 2012 do autor 
à Coreia do Norte, Dentro do Segredo, 
na Macedónia –, e Fernando Pessoa, 
com 3 edições – Textos Autobiográficos, 
na Alemanha, uma seleção de poesia, 
notas íntimas e cartas a integrar numa 
monografia sobre a cidade de Lisboa, 
na Grécia, e a sua obra publicada 
originalmente em inglês Lisbon. What 
the Tourist Should See, na Rússia –, 

ra – ‘Les Allusifs’ – nos dois países.
A lista de 26 autores compreende 

ainda nomes como Al Berto, Alberto 
Lacerda, Ana de Castro Osório, André 
Let ria (que surge acompanhado 
pelo ilustrador Ricardo Henriques), 
Fernando Cabral Martins, Florbela 
Espanca, Francisco José Viegas, 
Herberto Hélder, Matilde Campilho, 
Pedro Cardim, Ricardo Fonseca Mota, 
Rui Cóias, Rui Tavares, Rui Zink, 

Apoio à edição de 2017
Saramago, Peixoto e Pessoa, os preferidos

também ele um dos autores portugue-
ses habitualmente com mais edições 
em línguas estrangeiras.

Seguem-se 4 outros escritores, 
ex-aequo, com 2 edições: Gonçalo M. 
Tavares (Croácia, Eslováquia), Lídia 
Jorge (Croácia, Espanha), Nuno Júdice 
(França e México) e Afonso Cruz 
(Canadá e França), este último com a 
publicação da mesma obra (Os livros que 
devoraram o meu pai) pela mesma edito-

Teófilo Braga e Valter Hugo Mãe. O 
cabo-verdiano Arménio Vieira, a bra-
sileira Clarice Lispector e o angolano 
Pepetela são os autores contemplados 
oriundos de outros países de língua 
portuguesa que não Portugal.

Quarenta editoras estrangeiras 
«com capacidade de distribuição 
internacional» de 23 países foram 
contempladas com os apoios à edição 
atribuídos no concurso de 2017.

As 44 candidaturas apresentadas le-
varam a que fossem o espanhol, com 9, 
o italiano, com 7, e o francês, com 3, que 
obtivessem o maior número de apoios. 
Os dados permitem também concluir 
que a literatura portuguesa continua 
a despertar o interesse das editoras do 
centro e leste europeu de língua eslava: 
14 publicações em 10 países.

Se a literatura reuniu a maioria dos 
apoios, algumas obras académicas 
também obtiveram apoios, como a 
publicação do número 2 de Submarino, 
revista de estudos comparados que pre-
tende promover as literaturas de língua 
portuguesa em Itália, da ‘Scritturapura 
Editore’, agora dedicado à divulgação 
da obra de Herberto Helder. Em Itália 
também, é publicado O Pequeno Livro 

do Grande Terramoto, sobre o terra-
moto de Lisboa de 1755, do colunista e 
historiador Rui Tavares. No campo da 
História ainda, é publicada em Espanha 
uma coletânea de artigos de Pedro 
Cardim, professor da Universidade 
Nova de Lisboa, intitulada Portugal y la 
Monarquía Hispánica, 1550-1715.

O júri do concurso foi cons-
tituído por Assunção Mendonça 
(Direção Geral do Livro, dos Arquivos 
e das Bibliotecas), Cristina Caetano 
(Camões, I.P.) e Teresa Martins Marques 
(Associação Portuguesa de Escritores).

Edição russa da obra de Fernando Pessoa Lisbon. What the Tourist Should See

Portugal na Semana das Culturas 
Estrangeiras de Paris

 Gastronomia, artes plásticas, música e uma mesa redonda dão corpo à 
participação portuguesa na edição de 2017 da Semana das Culturas Estrangeiras em 
Paris, iniciativa do Fórum dos Institutos Culturais Estrangeiros (FICEP) na capital 
francesa, do qual faz parte o Camões/Centro Cultural Português em Paris (CCP)

La Rue (a rua) é o tema da semana, que decorre de 22 de setembro a 1 de 
outubro próximo.

Ao programar a sua participação o CCP decidiu seguir o mesmo princípio do 
recente festival Lusoscopia, quando várias galerias parisienses expuseram os 
artistas portugueses com os quais já trabalham, indica uma nota do CCP em Paris. 

«A ideia foi (…) aproveitar a realidade existente inquirindo quem já faz coisas 
na rua ou viradas para a rua, abertas ao público que passa: assim se reuniram 
várias mercearias gourmet que comercializam comida de origem portuguesa, 
artistas que fazem pinturas ou colagens ou música de rua criando um programa 
de múltiplas ofertas disperso pela cidade de Paris». 

Pedro Amaral e Ivo Bassanti (Borderlovers) foram convidados a retratarem em 
pinturas e colagens artistas e intelectuais portugueses que passaram pela capital 
francesa bem como a própria imagem da participação portuguesa na iniciativa. 

O ‘Rancho de Cantadores de Paris’, composto por cantores de várias 
nacionalidades, celebra o cante alentejano com sotaques internacionais. 

Finalmente, Lúcio Martins Faria, um português que há mais de 20 anos toca o 
fado em notas de saxofone no metro de Paris, vai actuar na linha 9.

No programa geral está prevista ainda uma mesa-redonda de reflexão 
com convidados de vários centros internacionais sobre o tema e participação 
portuguesa.

Dinamarca
Trabalhos da fotógrafa Inês d’Orey na 
‘recapitulação’ de Fresh Eyes

 Entre 2013 e 2016, onze fotógrafos internacionais, entre os quais a 
portuguesa Inês d’Orey (com o apoio do Camões, I.P.), e sete escritores de 
renome internacional da Europa, Ásia e África estiveram em residências em 
Aarhus (Dinamarca), onde experimentaram a cidade e, por conta própria, 
se envolveram em diálogo com os cidadãos locais, o que levou a uma ampla 
gama de interpretações fotográficas e literárias da vida na cidade.

Fresh Eyes - International artists rethink Aarhus, assim se chamou 
o projeto, resultou de uma colaboração entre a Galleri Image e o 
Aarhus Center for Literature. Chega agora ao seu ‘termo’, com uma 
‘recapitulação’ do trabalho feito e apresentado ao longo destes três anos.

De 12 de outubro a 29 de outubro de 2017, todas as contribuições serão 
exibidas numa exposição no centro da cidade de Aarhus. A exposição faz 
parte do programa oficial Aarhus 2017 - Capital Europeia da Cultura. 

Em conexão com a exposição, a Galleri Image e o Aarhus Centre for 
Literature publicarão um livro de arte a ser lançado no dia 12 de outubro 
de 2017. Neste livro, as muitas obras fotográficas e peças de literatura 
serão apresentadas lado a lado para complementar.

Em novembro de 2015 e 2016, em articulação com o projeto FRESH 
EYES, a Galleri Image e o Aarhus Center for Literature organizaram dois 
seminários em colaboração com o Centro Aarhus de Arte Visual.  

6 mil euros/ano para o «pagamento de 
4 bolsas de estudo para a formação em 
ensino de português na Polónia», país 
onde o grupo retalhista tem a cadeia de 
supermercados Biedronka.

A Porto Editora, S.A. apoia com 10 
mil euros/ano «iniciativas genéricas 
de apoio à língua portuguesa em Cabo 
Verde e na América do Norte» e o Banco 
BIC Português S.A a atribuição de bolsas 
para programas de língua e cultura por-
tuguesas. A COFAC, CRL - Cooperativa 
de Formação e Animação Cultural, 
detentora da Universidade Lusófona, 
apoia com 6 mil euros/ano «iniciati-
vas genéricas consignadas à promoção 
da língua portuguesa» na província e 
cidade do Huambo, em Angola, e na 
cidade de Bissau, na Guiné-Bissau. 
O mesmo é objetivo da contribuição 

de 6 mil euros/ano da ENSINUS I – 
Empreendimentos Educativos S.A., só 
que para Moçambique, nas cidades de 
Maputo e da Matola. Nos termos do de-
creto de abril do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros), às contribuições pecuniá-
rias das empresas promotoras da língua 
portuguesa «é aplicável o regime jurídico 
do mecenato», previsto no Estatuto dos 
Benefícios Fiscais.

No quadro da lei, a estas empresas é 
ainda conferido «o direito de utilizar, nas 
suas apresentações e promoções, o título 
de “empresa promotora da língua por-
tuguesa”», ser identificada com aquele 
título «nos atos e materiais de comunica-
ção pública do Camões, I. P., respeitantes 
ao ensino superior da língua portuguesa 
no estrangeiro ou à utilização do Fundo 
da Língua Portuguesa», «associar o seu 
nome ou marca às bolsas de estudo ou 
projetos de investigação que financia» 
e, no caso de contribuições com um 
valor superior a 30 mil euros, «associar 
o seu nome ou marca aos leitorados ou 
cátedras», bem como «prioridade para 
os respetivos colaboradores no acesso a 
ações de formação linguística, à distância 
e ou presencial, garantidas pelo Camões, 
I. P., e na resposta a solicitações da em-
presa neste domínio».

A criação do estatuto de ‘empresa 
promotora da língua portuguesa’ foi 
justificada no decreto pelo facto de a pro-
moção do português como língua inter-
nacional ser «um objetivo prioritário da 
política externa nacional, em obediência 
ao imperativo constitucional», ao mesmo 
tempo que essa promoção «está também 
ligada aos processos de internaciona-
lização das empresas, que podem tirar 
partido da associação das respetivas mar-
cas e produtos ao valor pluridimensional 
e global da língua portuguesa». 

De acordo com o decreto, o Camões, 
I.P. «assume um papel central na im-
plementação desta estratégica», assim 
como a Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal, E. P. E., 
e toda a rede externa do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros.

 Seis empresas portuguesas vão con-
tribuir com um total de 42 mil euros/
ano para projetos de promoção da língua 
portuguesa, ao abrigo do diploma que 
criou o estatuto de ‘empresa promotora 
da língua portuguesa’.

A assinatura dos protocolos de apoio 
financeiro à promoção da língua portu-
guesa decorreu em julho passado entre 
o Camões, I.P., instituto público que tem 
entre os seus objetivos estatutários a refe-
rida promoção do português, e as 6 em-
presas, a saber: SONAE Center Serviços 
II, S.A, Jerónimo Martins SGPS S.A, Porto 
Editora, S.A., Banco BIC Português S.A, 
COFAC, CRL - Cooperativa de Formação 
e Animação Cultural e ENSINUS l – 
Empreendimentos Educativos S.A.

Todos os protocolos assinados têm a 
duração de dois anos e as contribuições 
das empresas oscilam entre os 6 mil 
(valor mínimo) e os 10 mil euros/ano. Os 
protocolos referem também a que fins se 
destinam as contribuições dadas.

Estes fins, definidos no decreto, vão 
desde o Fundo da Língua Portuguesa ao 
pagamento de bolsas de estudo oferecidas 
pelo Camões, I.P., passando pelo financia-
mento de leitorados e/ou de cátedras de 
língua portuguesa, de projetos de inves-
tigação nas áreas do ensino de português 
- língua estrangeira e das tecnologias 
da língua aplicadas ao português. A lei 
prevê também que os protocolos possam 
indicar «a finalidade do financiamento», 
«os países e, sendo o caso, as regiões e as 
cidades a que se destina».

No caso dos protocolos já assinados, 
os 8 mil euros/ano da contribuição da 
SONAE Center Serviços II, S.A desti-
nam-se a apoiar «iniciativas genéricas 
consignadas à promoção da língua 
portuguesa no Egito», onde o grupo está 
presente, enquanto a sua concorrente 
Jerónimo Martins SGPS canaliza os seus 

Já há seis ‘empresas promotoras  
da língua portuguesa’
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A L b u f E I r A

Galeria de Arte Pintor Samora barros
Tv. Cândido dos Reis 2. Tel.: 289 542 867
2ª A SÁB., DAS 9H30 ÀS 12H30 E DAS 13H30 ÀS 17H30

E Com o Olhar de um 
Pintor que Sente o que faz
Exposição de pintura de José Mateus Rodrigues.
até 30 de setembro

Galeria Municipal João bailote
R. das Telecomunicações 2. Tel.: 289 599 591
3ª A SÁB., DAS 9H30 ÀS 12H30 E DAS 13H30 ÀS 17H30

E Albufeira e Eu
Exposição de pintura de Joaquim Pargana.
15 de setembro a 27 de outubro

Museu Municipal de Arqueologia
Pç. da República, 1. Tel.: 289 599 508
3ª, 4ª, SÁB., DOM., E FERIADOS, DAS 9H30 ÀS 12H30 
E DAS 13H30 ÀS 17H30; 5ª E 6ª, DAS 14H ÀS 22H

E Albufeira dos Tempos Idos
até 15 de setembro

A L C O b A ç A

Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça
Tel.: 262 505 128
C Luzes e Sombras: 
Alcobaça no Processo régio 
Conferência por Francisco Mendes (Academia
Portuguesa da História), Armando Martins 

(Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa/
Academia Portuguesa da História) e José 
Marques (Faculdade de Letras da Universidade
do Porto/ Academia Portuguesa da História).
23 de setembro – 15h

A L M A D A

Teatro Municipal Joaquim benite
Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
M Deolinda
14 de setembro – 21h30
T Portugal Não é um País Pequeno
De André Amálio / Hotel Europa. 
Interpretação de André Amálio e Pedro Salvador.
22 de setembro – 21h30
T Os Gatos
De T. S. Eliot. Encenação de Teresa Gafeira. 
Interpretação de João Farraia, Miguel 
Martins, Pedro Walter e Vera Santana.
23 de setembro – 16h
24 de setembro – 11h
M Helder Moutinho
23 de setembro – 21h30

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 V E I r O

Teatro Aveirense
R. Belém do Pará. Tel.: 234 400 920
M Madrasta - Há Noite, no Estúdio
14 de setembro – 21h30
M Camané - Infinito Presente
15 de setembro – 21h30
M Joana barra Vaz - Novas Quintas
21 de setembro – 21h30
M De Gershwin, Com Amizade
Pela Banda Amizade - Banda Sinfónica de Aveiro.
23 de setembro – 21h

b r A G A

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
T Milagro
De Luis Miguel González Cruz. Direção 
de Cristina Yáñez. Interpretação de 
Chema Ruiz, Maribel Bravo e Javier Anós. 
Produção Tranvía Teatro | Teatro del Astillero.
12 de setembro – 21h30
T uma Menina Está Perdida 
no seu Século à Procura do Pai
Dramaturgia de Gonçalo M. Tavares e 
Marco Paiva. Interpretação de Ana Isabel 
Dias, Ana Rosa Mendes, Andreia Farinha,
António Coutinho, Carlos Jorge, entre outros.
Produção Crinabel Teatro e TNDM II.
15 e 16 de setembro – 21h30

M rosalía & raül refree
22 de setembro – 21h30
M uMI – Música para 
uma Plateia de Palmo e Meio
Espectáulo para bebés dos 0 aos 30 meses (10h) e
crianças dos 30 meses aos 5 anos (11h30)

23 de setembro
M JP Simões – bloom
23 de setembro – 21h30

b r A G A N ç A

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

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

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
Exposição documental e etnográfica com 
base na produção e indústrias da seda, na 
época de auge da exploração setecentista.
até 15 de setembro

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

biblioteca Municipal das Caldas da rainha 
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

Museu José Malhoa 
Parque D. Carlos I. Tel.: 262 831 984
3ª A DOM., DAS 10H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 17H30

E Manuel ferreira. 
Capitão de Longo Curso
A documental e iconográfica sobre a vida do 
militar, escritor e investigador Manuel ferreira.
até 17 de setembro

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 Exposição de fotografia
de Marta Hipólito
até 1 de outubro

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
1 3  a  2 6  d e  s e t e m b r o  2 0 1 7

E n t r a d a  L i v r e
Dois dias de programação variada na abertura da nova temporada do Teatro Nacional D. Maria II. Dias 16 e 17 de setmbro
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

E Exposição de Pintura 
de Lourenço Lomelino
até 1 de outubro

C H A V E S

Museu de Arte Contemp. 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
exposição integrada nas comemorações 
dos 150 anos da abolição da pena de morte.
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 Exposição de Fotografia 
de Fernando Alegre
até 17 de setembro
E Exposiçáo de Pintura 
de Renata Carneiro
21 de setembro a 19 de novembro

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

Museu da Água de Coimbra
Parque Dr. manuel braga. Tel.: 239 102 115
3ª A DOm., DAs 10h às 13h e DAs 14h às 18h

E Exposição de Pintura de Ana Pessoa
até 17 de setembro

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 Watanuki: Agora Mesmo
exposição do pintor japonês hirosuke 
Watanuki, produzida em meados do 
século XX, entre 1950 e 1960. 
até 1 de outubro

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

E S P I N H O

Auditório de Espinho
R. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M Bonga
22 de setembro – 22h30

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
E Lugares Sagrados: 
as Cubas do Sul de Portugal
exposição constituída por um conjunto 
de fotografias de Luís Ferro e mapas 
que revisitam as pequenas construções de 
cúpula hemisférica ou cónica que 
pontuam a paisagem do sul de Portugal. 
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 Quintas de Cinema no Museu: 
Sofia Areal: Um Gabinete Antidor 
Documentário realizado por  Jorge silva melo.
14 de setembro – 22h
A Quintas de Cinema 
no Museu: O Salto
Curta-metragem realizada por  Luís Godinho.
21 de setembro – 22h

F A R O

Teatro das Figuras
horta das Figuras, e. N. 125. Tel.: 289 888 100
T Dois Homens Completamente Nús
Texto de sébastien Thiéry. encenação de Tiago
Guedes. Interpretação de miguel Guilherme,
Jorge mourato, sandra Faleiro e susana blazer.
16 de setembro – 21h30

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 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
T Moeder (Mãe) 
17 de setembro – 21h30

T Mostra de Amadores de Teatro
22 de setembro a 7 de outubro
T O Pato Selvagem 
encenação de Tiago Guedes. 
Interpretação de Anabela Almeida, 
Gonçalo Waddington, João Grosso, 
Lúcia maria, margarida Correia, entre outros.
23 de setembro – 21h30

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
Plataforma das Artes e da Criatividade
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 Conspiração dos Espelhos
exposição de fotografia de Luísa Alpalhão.
até 15 de outubro

L I S B O A

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

E 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 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
No centenário do nascimento de 
Alexandre Cabral, a biblioteca Nacional 
de Portugal evoca a vida e obra de um 
resistente na cultura como na cidadania.
até 21 de outubro
E Os Carmelitas no Mundo Português
Apresentam-se os itinerários de sete séculos da
Ordem dos Carmelitas pelo mundo português.
até 18 de novembro

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

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

M u n d o  I n t e r i o r  s o b e  a o  p a l c o  d o  C i n e  T e a t r o  C u r v o  S e m e n d o ,  e m  M o n t e m o r - o - N o v o
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Cordoaria Nacional
Av. da Índia. Tel.: 213 637 635
2ª A 6ª, dAs 10h às 18h; sáb. e dom., dAs 10h às 20h

E Terracotta Army, Guerreiros de Xian
até 30 de setembro

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª A dom.. dAs 10h às 18h; encerrA 2ª e feriAdos

E Geraldo de Barros: Fotoformas e Sobras
mostra de parte da coleção do Arquivo 
Geraldo de barros, sediado em Genebra, 
na suiça, e que nos dá a conhecer a obra 
de um dos mais radicais e fundamentais 
artistas da modernidade brasileira.
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 Matéria Abstrata
exposição 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

Fundação Portuguesa das Comunicações
r. do instituto industrial. Tel.: 21 393 5000
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

MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
Av. brasília, central Tejo
Todos os diAs, dAs 12h às 20h. encerrA às 3ª

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

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
estudar e analisar os pavimentos de uma cidade
tão antiga quanto lisboa significa conhecer a
própria cidade. nesta exposição, o museu de 
lisboa aborda um tema raras vezes explorado: 
as técnicas, materiais, formas, composições e
cores que revestiram o chão que pisamos, desde 
a Pré-história até aos inícios do século XX.
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 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
Grande exposição da coleção Kwok 
on, que oferece uma visão abrangente 
deste singular género performativo em 
toda a sua diversidade e exuberância. 
até 31 de dezembro 2018

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do império. Tel.: 213 620 000
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A dom., dAs 10h às 18h

E Um Museu, Muitas Coleções! 
Testemunhos da Escravatura. 
Memória Africana
até 30 de setembro

E Lusitânia dos Flávios. 
até 1 de outubro
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa.
até 31 de dezembro
E Loulé: Territórios, Memórias, Identidades
até 30 de dezembro 2018

Museu Nacional de Arte Antiga
r. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A dom., dAs 10h às 18h

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

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
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

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 Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 15 de outubro
E João Leonardo: Decadança
até 3 de dezembro
E A Sedução da Modernidade 1850-1910
até 15 de abril 2018
C Pensamento, Imaginação e Artes
Por Gonçalo m. Tavares e os espacialistas.
15, 16 e 17 de setembro – 14h

Museu Nacional do Azulejo
r. madre de deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A dom., dAs 10h às 18h

E Das Sombras de Quioto à Luz 
de Lisboa, Azulejos de Haru Ishii
até 31 de dezembro

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

Museu Nacional do Traje
lg. Júlio castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A dom., dAs 10h às 18h

E 2 em 1 Jovens e Criadores
Através desta exposição, a modalisboa 
e a Associação seletiva moda apresentam 
alguns novos nomes que integram a constelação
dos jovens criadores de moda, permitindo
(re)conhecer a contemporaneidade do trajar: 
a criação e o mundo que a envolve, a qualidade 
e condições em que se concretiza, a inovação 
e a modernidade em que se inscreve e como s
e inscreve nos nossos gostos, estilos e culturas.
até 1 de outubro

Padrão dos Descobrimentos
Av. brasília. Tel.: 213 031 950
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
Galeria de Pintura do rei d. luís. 
lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
Todos os diAs (eXceTo à 4ª feirA), dAs 10h às 18h

E Joan Miró: Materialidade e Metamorfose
até 8 de janeiro

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

Parque Tejo
M OutJazz 2017: Crossover 
& DJ X-Ato + DJ Nel Assassin
17 de setembro - 17h
M OutJazz 2017: Lokomotiv + DJ Johnny
24 de setembro - 17h

Teatro da Politécnica
r. da escola Politécnica, 58. Tel.:  213 916 750
T A Vertigem dos 
Animais Antes do Abate 
de dimítris dimitriádis. encenação 
de Jorge silva melo. interpretação de João
meireles, inês Pereira, Américo silva, Vânia
rodrigues, André loubet, entre outros.
3ª e 4ª, às 19h; 5ª e 6ª, às 21h; sáb., às 16h e 21h

até 28 de outubro
E Labirinto X001
3ª A 6ª, dAs 17h; sáb.,
dAs 15h ATé finAl do esPeTácUlo

até 28 de outubro

Teatro da Trindade
r. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T À Boleia para Hollywood
Texto de neil simon. Tradução 
de fernando Villas boas. encenação 
de cucha carvalheiro. 
interpretação de cláudia Vieira, 
João lagarto e sofia de Portugal.
4ª A sáb., às 21h30; dom., às 16h30
até 1 de outubro
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E Exposição de Pintura 
de Lourenço Lomelino
até 1 de outubro

C H A V E S

Museu de Arte Contemp. 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
exposição integrada nas comemorações 
dos 150 anos da abolição da pena de morte.
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 Exposição de Fotografia 
de Fernando Alegre
até 17 de setembro
E Exposiçáo de Pintura 
de Renata Carneiro
21 de setembro a 19 de novembro

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

Museu da Água de Coimbra
Parque Dr. manuel braga. Tel.: 239 102 115
3ª A DOm., DAs 10h às 13h e DAs 14h às 18h

E Exposição de Pintura de Ana Pessoa
até 17 de setembro

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 Watanuki: Agora Mesmo
exposição do pintor japonês hirosuke 
Watanuki, produzida em meados do 
século XX, entre 1950 e 1960. 
até 1 de outubro

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

E S P I N H O

Auditório de Espinho
R. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M Bonga
22 de setembro – 22h30

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
E Lugares Sagrados: 
as Cubas do Sul de Portugal
exposição constituída por um conjunto 
de fotografias de Luís Ferro e mapas 
que revisitam as pequenas construções de 
cúpula hemisférica ou cónica que 
pontuam a paisagem do sul de Portugal. 
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 Quintas de Cinema no Museu: 
Sofia Areal: Um Gabinete Antidor 
Documentário realizado por  Jorge silva melo.
14 de setembro – 22h
A Quintas de Cinema 
no Museu: O Salto
Curta-metragem realizada por  Luís Godinho.
21 de setembro – 22h

F A R O

Teatro das Figuras
horta das Figuras, e. N. 125. Tel.: 289 888 100
T Dois Homens Completamente Nús
Texto de sébastien Thiéry. encenação de Tiago
Guedes. Interpretação de miguel Guilherme,
Jorge mourato, sandra Faleiro e susana blazer.
16 de setembro – 21h30

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 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
T Moeder (Mãe) 
17 de setembro – 21h30

T Mostra de Amadores de Teatro
22 de setembro a 7 de outubro
T O Pato Selvagem 
encenação de Tiago Guedes. 
Interpretação de Anabela Almeida, 
Gonçalo Waddington, João Grosso, 
Lúcia maria, margarida Correia, entre outros.
23 de setembro – 21h30

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
Plataforma das Artes e da Criatividade
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 Conspiração dos Espelhos
exposição de fotografia de Luísa Alpalhão.
até 15 de outubro

L I S B O A

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

E 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 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
No centenário do nascimento de 
Alexandre Cabral, a biblioteca Nacional 
de Portugal evoca a vida e obra de um 
resistente na cultura como na cidadania.
até 21 de outubro
E Os Carmelitas no Mundo Português
Apresentam-se os itinerários de sete séculos da
Ordem dos Carmelitas pelo mundo português.
até 18 de novembro

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

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

M u n d o  I n t e r i o r  s o b e  a o  p a l c o  d o  C i n e  T e a t r o  C u r v o  S e m e n d o ,  e m  M o n t e m o r - o - N o v o

019_2017_agenda_cultural_MC_JL_1225_Agenda Cultural MC JL  08-09-2017  11:00  Página 2

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

E Terracotta Army, Guerreiros de Xian
até 30 de setembro

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª A dom.. dAs 10h às 18h; encerrA 2ª e feriAdos

E Geraldo de Barros: Fotoformas e Sobras
mostra de parte da coleção do Arquivo 
Geraldo de barros, sediado em Genebra, 
na suiça, e que nos dá a conhecer a obra 
de um dos mais radicais e fundamentais 
artistas da modernidade brasileira.
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 Matéria Abstrata
exposição 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

Fundação Portuguesa das Comunicações
r. do instituto industrial. Tel.: 21 393 5000
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

MAAT - Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia
Av. brasília, central Tejo
Todos os diAs, dAs 12h às 20h. encerrA às 3ª

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

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
estudar e analisar os pavimentos de uma cidade
tão antiga quanto lisboa significa conhecer a
própria cidade. nesta exposição, o museu de 
lisboa aborda um tema raras vezes explorado: 
as técnicas, materiais, formas, composições e
cores que revestiram o chão que pisamos, desde 
a Pré-história até aos inícios do século XX.
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 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
Grande exposição da coleção Kwok 
on, que oferece uma visão abrangente 
deste singular género performativo em 
toda a sua diversidade e exuberância. 
até 31 de dezembro 2018

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do império. Tel.: 213 620 000
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A dom., dAs 10h às 18h

E Um Museu, Muitas Coleções! 
Testemunhos da Escravatura. 
Memória Africana
até 30 de setembro

E Lusitânia dos Flávios. 
até 1 de outubro
E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa.
até 31 de dezembro
E Loulé: Territórios, Memórias, Identidades
até 30 de dezembro 2018

Museu Nacional de Arte Antiga
r. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A dom., dAs 10h às 18h

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

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
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

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 Vanguardas e Neovanguardas 
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 15 de outubro
E João Leonardo: Decadança
até 3 de dezembro
E A Sedução da Modernidade 1850-1910
até 15 de abril 2018
C Pensamento, Imaginação e Artes
Por Gonçalo m. Tavares e os espacialistas.
15, 16 e 17 de setembro – 14h

Museu Nacional do Azulejo
r. madre de deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A dom., dAs 10h às 18h

E Das Sombras de Quioto à Luz 
de Lisboa, Azulejos de Haru Ishii
até 31 de dezembro

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

Museu Nacional do Traje
lg. Júlio castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, dAs 14h às 18h; 4ª A dom., dAs 10h às 18h

E 2 em 1 Jovens e Criadores
Através desta exposição, a modalisboa 
e a Associação seletiva moda apresentam 
alguns novos nomes que integram a constelação
dos jovens criadores de moda, permitindo
(re)conhecer a contemporaneidade do trajar: 
a criação e o mundo que a envolve, a qualidade 
e condições em que se concretiza, a inovação 
e a modernidade em que se inscreve e como s
e inscreve nos nossos gostos, estilos e culturas.
até 1 de outubro

Padrão dos Descobrimentos
Av. brasília. Tel.: 213 031 950
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
Galeria de Pintura do rei d. luís. 
lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
Todos os diAs (eXceTo à 4ª feirA), dAs 10h às 18h

E Joan Miró: Materialidade e Metamorfose
até 8 de janeiro

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

Parque Tejo
M OutJazz 2017: Crossover 
& DJ X-Ato + DJ Nel Assassin
17 de setembro - 17h
M OutJazz 2017: Lokomotiv + DJ Johnny
24 de setembro - 17h

Teatro da Politécnica
r. da escola Politécnica, 58. Tel.:  213 916 750
T A Vertigem dos 
Animais Antes do Abate 
de dimítris dimitriádis. encenação 
de Jorge silva melo. interpretação de João
meireles, inês Pereira, Américo silva, Vânia
rodrigues, André loubet, entre outros.
3ª e 4ª, às 19h; 5ª e 6ª, às 21h; sáb., às 16h e 21h

até 28 de outubro
E Labirinto X001
3ª A 6ª, dAs 17h; sáb.,
dAs 15h ATé finAl do esPeTácUlo

até 28 de outubro

Teatro da Trindade
r. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T À Boleia para Hollywood
Texto de neil simon. Tradução 
de fernando Villas boas. encenação 
de cucha carvalheiro. 
interpretação de cláudia Vieira, 
João lagarto e sofia de Portugal.
4ª A sáb., às 21h30; dom., às 16h30
até 1 de outubro
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Teatro nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T Entrada livre
Teatro Nacional D. Maria II arranca a nova 
temporada com dois dias de iniciativas variadas.
Programação em www.tndm.pt. entrada livre.
16 e 17 de setembro
T Topografia
Criação coletiva do Teatro da Cidade. 
16 de setembro – 19h30
17 de setembro – 17h
T lear
A partir de “Rei Lear” de William shakespeare.
encenação de bruno bravo. Interpreetação de
Ana brandão, António Mortágua, Carla Galvão,
Carolina salles, Joana Campos, entre outros.
4ª, às 19h; 5ª A sáb., às 21h; DOM., às 16h

(DIA 11 De OuTubRO, NãO se ReALIzA O esPeTáCuLO)
16 de setembro a 15 de outubro

Teatro nacional de São Carlos 
R. serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000
M Concerto Sinfónico
Direção Musical de Joana Carneiro. 
Interpretação de Carla Caramujo, Cátia 
Moreso, Marco Alves dos santos, André 
henriques, Coro do Teatro Nacional de 
são Carlos e Orquestra sinfónica Portuguesa.
Programa: Nuno da Rocha, Restart, e L. van
beethoven, Sinfonia nº 9 em Ré menor, op. 125.
23 de setembro – 21h

l O u l é

Cine-Teatro louletano
R. Dr. Frutuoso da silva. Tel.: 289 414 604
T A noite de Dona luciana 
De Copi. encenação de Ricardo Neves-Neves.
Interpretação de Custódia Gallego, 
José Leite, Márcia Cardoso, Rafael Gomes.
23 de setembro

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 T O S I n H O S

Cine-Teatro Constantino nery
Av. serpa Pinto. Tel.: 229 392 320
T A noite de Dona luciana 
De Copi. encenação Ricardo Neves-Neves.
Interpretação de Custódia Gallego, José Leite,
Márcia Cardoso, Rafael Gomes, Rita Cruz e
Vítor Oliveira.
15 de setembro

Terminal de Cruzeiros 
do Porto de leixões
E A Coleção de Serralves 
no Porto de leixões: Passagens
exposição que apresenta mais de 
30 obras da Coleção do Museu de 
Arte Contemporânea de serralves.
até 17 de setembro

M O n T E M O R - O - n O V O

Cine Teatro Curvo Semedo
Tv. do Calvário 2.
T Mundo Interior
Criação conjunta da Companhia 
João Garcia Miguel e João Paulo santos.
16 de setembro

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 DA s 14h às 18h

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

P O R T O

Aeroporto do Porto - Hall de Chegadas
E Da Coleção no Aeroporto
do Porto: José Pedro Croft
até 8 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 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

Galeria Municipal do Porto
R. de Dom Manuel II. Tel.. 226 081 000

3ª A sáb., DAs 10h às 18h; DOM., DAs 14h às 18h

E Quatro Elementos
até 12 de novembro

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 A n T A R é M

Casa do brasil
R. Vila de belmonte 13
3ª A sáb., DAs 9h às 12h30 e DAs 14h às 17h30

E Santarém Cidade em Crescente
até 7 de fevereiro 2018

SãO JOãO DA MADEIRA

Museu do Calçado
R. Oliveira Júnior. Tel.: 256 200 204
E Anastasia Radevich. Formas de Arte
até 30 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

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
C Carlos de Oliveira 
e a Ideia do Moderno
Colóquio integrado na exposição 
“Carlos de Oliveira: a Parte submersa 
do Iceberg” e com a participação de 
Clara Rowland, Leonardo Gandolfi, 
Luís Mourão, Rosa Maria Martelo, 
Rui Mateus, Ricardo Namora e Osvaldo 
Manuel silvestre, curador da exposição.
15 de setembro – 10h30

Museu Municipal 
de Vila Franca de Xira
R. serpa Pinto, 65. Tel.: 263 280 350
3ª A DOM., DAs 9h30 às 12h30 e DAs 14h às 17h30.
eNCeRRA AOs FeRIADOs e De 1 A 15 De AGOsTO

E Delfim Maya. Escultor 
do Movimento - O Ribatejo 
na Obra de Delfim Maya
até 28 de janeiro 2018
E Vila Franca de Xira 
Anos 40-50 do Séc. XX – 
Molduras de um Concelho
até 29 de abril 2018

V I l A n O V A
D E F O z C ô A

Museu do Côa
R. do Museu. Tel.: 279 768 260
E novos Olhares sobre a Arte do Coa
exposição de gravura contemporânea.
até 30 de setembro

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
Demolida em 1940, para dar lugar a 
uma entrada pedonal, através da muralha 
do Castelo em direção ao adro do santuário 
de Nossa senhora da Conceição, o que restava 
da Capela de Nossa senhora dos Remédios 
foi guardado, restaurado e agora exposto 
pela Fundação da Casa de bragança.
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

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 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 fotografias dos 
alunos do Departamento de Artes 
da Imagem da esMAD de 2017.
até 22 de outubro
E The Portuguese 
Prison Photo Project
exposição de fotografia de 
Luis barbosa e Peter M. schulthes.
até 3 de setembro

Prémio Prémio Regional Maria Veleda 2017

O Prémio Regional Maria Veleda é uma iniciativa da
Direção Regional de Cultura do Algarve. Com esta dis-
tinção propõe-se destacar e reconhecer o mérito de per-
sonalidades algarvias cujo longo percurso cultural e cívi-
co as tenha revelado como protagonistas de intervenções
particularmente relevantes e inovadoras na Região. O
prémio pretende também inscrever-se no âmbito da
resposta às medidas previstas no programa “Mulheres
criadora de cultura”, preconizadas no V Plano Nacional
para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discrimi-
nação, a decorrer no período de 2014-2017. 

Assim, o Prémio Regional Maria Veleda enquadra proje-
tos e atividades que se destaquem: no âmbito da cidada-
nia e igualdade de género, ou no combate à exclusão
social; no combate à desertif icação do interior da região;
na educação pela arte; na valorização do património ima-
terial - preservação das tradições, memórias e identidade; na revitalização dos núcleos e edifí-
cios históricos; no desenvolvimento de projetos multidisciplinares, multiculturais e, ainda, pro-
jetos em rede.

Informações: www.cultalg.pt/pt/MariaVeleda. Candidaturas até 15 de setembro
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J educação

O JL/Educação dedica o tema desta edição ao novo ano letivo, com um texto sobre as principais novidades e linhas de ação para 
2017/2018 - do reforço do número de assistentes operacionais, da ação social escolar e da cobertura da rede pré-escolar até ao 

projeto-piloto da flexibilidade curricular, passando pelo desenvolvimento do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
E lança um inquérito sobre os problemas e as expectativas do ano ano letivo que agora se inicia, a que respondem Filinto Lima, 
Jorge Ascensão, Mário Nogueira, Jorge Queiroz e Melo, João Dias da Silva, David Rodrigues e José Eduardo Lemos. Em próxima 

edição esperamos publicar, sobre o tema, uma entrevista com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues

Carolina Freitas

- a maioria na Grande Lisboa -, mais 
um passo no sentido da cobertura da 
rede pré-escolar para todas as crianças 
de 3 anos, um objetivo que a tutela diz 
querer atingir até ao final da legislatura. 

Para lá das novidades, há um con-
junto de temas que irão marcar o novo 
ano letivo. Desde logo, a flexibilidade 
curricular, que avança em projeto-pi-
loto em 236 estabelecimentos de ensino 
(171 escolas públicas, 61 privadas e qua-
tro escolas portuguesas no estrangeiro). 
Estas escolas, que aderiram por inicia-
tiva própria à proposta do Ministério 
da Educação (ME), vão poder gerir até 
25% do currículo no primeiro ano de 
cada ciclo de escolaridade (1.º, 5.º, 7.º 
e 10.º).

Segundo o secretário de Estado da 

e ao apoio dos alunos com necessidades 
educativas especiais. 

Para 2017/2018, Tiago Brandão 
Rodrigues garantiu também um reforço 
da ação social escolar - com medi-
das como a criação de um terceiro 
escalão de apoio, comparticipações 
nas refeições durante as pausas letivas 
do Natal e da Páscoa, e o regresso do 
financiamento à participação em visitas 
de estudo para alunos com ação social 
escolar -; e dar início ao processo de 
redução do número de alunos por 
turma, que começará, este ano, pelas 
escolas em Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária (as chamadas 
escolas T.E.I.P.).

Na área do ensino pré-escolar, foi 
divulgada a abertura de 70 novas salas 

N
Educação, João Costa (ver entrevista 
no JL/Educação nº 1221), a flexibilidade 
curricular constitui “um instrumento 
para explorar formas diferentes de or-
ganizar os tempos escolares”, o que, na 
prática, pode passar por: a criação de 
novas disciplinas; a fusão de disciplinas 
em áreas disciplinares em que dois ou 
mais professores trabalham em equipa 
na preparação das aulas, que podem 
ser dadas à vez por cada um ou em 
conjunto; a alternância entre tempos 
escolares tradicionais e semanas em 
que toda a escola trabalha em conjunto, 
numa perspetiva multidisciplinar, um 
só tema; transformar disciplinas anuais 
em semestrais, etc. A experiência-
-piloto será acompanhada e avaliada 
por equipas regionais (que integram 

Num clima de alguma tensão, causada 
por problemas no arranque do novo 
ano letivo, o ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues, anunciou um 
conjunto de medidas que entram em 
vigor no ano letivo que agora se inicia 
(hoje, quarta-feira, 13, é o último dia do 
período legal para o regresso às aulas, 
que começou na passada sexta-feira). 

Entre as novidades, está a con-
tratação de 1500 novos assistentes 
operacionais para as escolas públicas, 
uma medida que resulta da revisão do 
rácio funcionários/alunos, que reduz o 
número de alunos para cada funcio-
nário de 40 para 30, obrigando a um 
reforço de pessoal. Ainda assim, o pro-
cesso de contratação, que decorrerá ao 
longo do ano e não de forma imediata, 
não veio a tempo de impedir um ar-
ranque atribulado e tardio em muitas 
escolas que dizem debater-se com 
falta de funcionários. Esta questão e os 
problemas da colocação de professores 
- sobretudo no concurso de mobi-
lidade interna - têm comprometido 
a tranquilidade do regresso às aulas, 
aguardando-se desenvolvimentos nos 
próximos dias.  

O ministro anunciou ainda que, no 
próximo ano letivo 2018/2019, haverá 
um reforço de mais 500 assistentes 
operacionais destinados, essencial-
mente, às escolas do ensino pré-escolar 

os diferentes serviços do ME: DGE, 
DGESTE, ANQEP e IGEC), por um 
conjunto de peritos convidados e pela 
OCDE.

Outro tema central é o desenvol-
vimento do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. O docu-
mento, elaborado a pedido do ME por 
um grupo de trabalho coordenado por 
Guilherme de Oliveira Martins (ver 
entrevista no JL/Educação nº 1213), 
está na origem de medidas como a 
flexibilidade curricular, mas falta saber 
quais as suas implicações em domínios 
como os currículos, a formação de 
professores, a avaliação, ou a autono-
mia das escolas.

A aposta na inclusão tem sido afir-
mada como uma das principais priori-
dades do atual ME, o que levou à imple-
mentação do vasto Programa Nacional 
de Promoção do Sucesso Escolar 
(lançado no início de 2016); e , em 
julho deste ano, à proposta de alteração 
do Regime Legal da Inclusão Escolar. 
Na já referida entrevista, João Costa 
apresentava a nova proposta como 
“um modelo de inclusão educativo que 
se afasta de modelos de base clínica”. 
O documento está em fase de discussão 
pública até 30 de setembro, mas as 
reformas a que obriga - nas práticas e 
nos currículos - só deverão ser aplica-
das no ano letivo de 2018/2019. Para 
já, só avança a formação de professores 
na área da educação inclusiva. Uma 
medida que o secretário de Estado da 
Educação destacou entre as “atividades 
principais” deste ano de 2017/2018, a 
par da “implementação do projeto-pi-
loto de autonomia e flexibilidade”; da 
“concretização dos planos de formação 
contínua dos centros de formação dos 
agrupamentos de escola”; e do “reforço 
dos Centros Qualifica para a educação e 
formação de adultos”. 

Novidades, problemas e expectativas
Novo ano letivo

Nº 1225  *  Ano XXXVII  *  13 a 26 de setembro de 2017  *  Diretor José Carlos de Vasconcelos  

António Nóvoa
A história exemplar 
de um professor brasileiro p. 8

João Filipe Queiró   
O ensino superior  
em Portugal p. 6

Paulo Guinote
As roupas velhas  
do Imperador  p. 5
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Jjornaldeletras.pt   *    13 a 26 de setembro de 20172 * educação   INQUÉRITO 

Filinto lima

1 O ano letivo que agora se 
inicia resultou de uma pre-
paração bastante aturada 

por parte das escolas, pois o mês 
de agosto foi trabalhoso, dando 
cumprimento aos desafios diários 
procedentes da tutela. Como boas 
novidades foco a possibilidade de 
recondução dos técnicos especia-
lizados, a colocação atempada dos 
professores e a atribuição de 550 
contratos, que visaram atenu-
ar o problema da escassez dos 
assistentes operacionais, número 
aquém das reais necessidades das 
escolas e das expetativas dos dire-
tores, apreensivos, ainda, com os 
cortes reincidentes nas horas dos 
tarefeiros. Deposito esperança na 
resolução deste problema que per-
siste há anos, com a atualização da 
Portaria n.º 29/2015, de 12 de feve-
reiro, que veio alterar os critérios 
e a fórmula de cálculo da dotação 

máxima de referência do número 
de funcionários por escola.

Serão 236 agrupamentos piloto 
a decidir o quê e como ensinar 
os alunos, no âmbito do Projeto 
de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular. Trata-se de uma ex-
periência pedagógica que dotará 
as escolas de autonomia na gestão 
curricular e na organização. A 
adesão à iniciativa, digna de relevo, 
motivou para o acompanhamento 
a realizar por diversas direções 
gerais do ME, tendo como objetivo 
a sua disseminação a todas as es-
colas do país a partir do ano letivo 
2018/2019.

2É injusto comparar realidades 
distintas, existentes em con-
textos heterogéneos. O ano 

letivo findo revelou-se relativa-
mente tranquilo, pela inexistência 
de ação sindical, ao contrário do 
habitual. O facto de o Ministério 
da Educação trabalhar diretamen-
te com as suas escolas e os seus 

diretores foi também um bom 
pronúncio da estabilidade a que se 
assistiu. Dossiês como os contratos 
de associação, a redução do núme-
ro de alunos por turma (só em anos 
iniciais de ciclo nas escolas TEIP), 

o Programa Nacional de Promoção 
do Sucesso Escolar, a realização de 
provas de aferição alargadas a to-
dos os estabelecimentos de ensino 
(às disciplinas do 2.º e a algumas 
dos 5.º e 8.º anos de escolaridade) 
e, ainda, o Projeto de Autonomia 
e Flexibilidade Curricular cons-
tituíram algumas das iniciativas 
merecedoras de acompanhamento 
e avaliação.

Prevê-se que a segunda metade 
da governação seja diferente, com 
exigência reforçada (a acreditar 
nos avisos já lançados pelas forças 
sindicais), com maior incidência 
na perspetiva laboral do que na 
área pedagógica.

3A grande alteração impõe-
-se no modo como os nossos 
políticos devem (re)pensar o 

ensino, bem como no efetivar da 
autonomia que todos prometem às 
escolas, e, à data, resumida a pou-
co. Independentemente do mérito 
das medidas que desde logo foram 

aplicadas, e das vindouras, 
constata-se vontade de produzir 
mudanças, como sucede quase 
sempre na primeira metade dos 
mandatos, argumentando quem 
governa com a sua virtude, con-
trapondo quem faz oposição pela 
falta de avaliação das políticas do 
passado.

A legitimidade da aplicação 
de decisões não deve colidir com 
a sensatez de promover amplos 
consensos, mormente numa área 
(Educação) tão cara aos nossos 
responsáveis políticos que, a mai-
or parte das vezes, estão reféns 
de um orçamento colossalmente 
espremido, aquém das maravilhas 
expressas nos programas eleito-
rais.

A estratégia usada é sempre e 
só uma: a estratégia política em 
prejuízo da pedagógica! E é pena! 
É pena, pois gera instabilidade nas 
escolas, que carecem do apoio dos 
nossos governantes, exigindo-se 
que não as confundam com alte-
rações cegas, medidas intempesti-
vas, sobretudo, tendo em conta as 
alterações constantes nos alicerces 
da Educação.
  
* Filinto Lima é presidente da Associação 
Nacional de Diretores de Agrupamentos e 
Escolas Públicas.

Filinto Lima

Prioridade à vertente pedagógica

› 1 . O  qu e  e s pe ro  d o  a no  l e c t i vo  qu e  ag or a  s e  i n ic i a ?  
2 . C o n s i de r a  qu e  a  s i t uaç ão  na  E duc aç ão  m e l horou,  

piorou  ou  m a n t e v e - s e  c o m  o  at ua l  g ov e r no ?  
3 . Qua i s  a s  pr i nc i pa i s  a lt e r aç õe s  qu e  e n t e n de  

n e c e s sá r io  f a z e r  no  e n s i no ? ‹

Jorge ascensão

No ano letivo que está prestes a 
iniciar, prosseguiremos o combate 
pela qualidade do sistema educa-
tivo português e o debate com o 
intuito de encontrar soluções que 
respondam às preocupações das 
famílias. Esperamos que o combate 
ao insucesso, ao absentismo e ao 
abandono, possa evoluir, ser mais 
eficaz e refletir-se numa melhoria 
das aprendizagens.

Acreditamos que se possa ser 
mais eficiente no plano e na ação e 
assim, que deixem de ser recorrentes 
as questões como a falta gritante de 
assistentes operacionais nas escolas, 
a qualidade alimentar das cantinas 
escolares, a rede escolar, a oferta 
profissional e o ensino especial, as co-
locações/substituições de professores 
e, ainda, a autonomia das escolas.

Trabalhamos para que haja uma 
evolução no patamar de discussão 

e para que se concretizem me-
didas que contribuam para uma 
educação para todos e de todos. 
Aguardamos, com natural ex-
pectativa, o resultado das expe-
riências-piloto anunciadas para o 
próximo ano letivo no que respeita 
ao projeto de autonomia e flexi-
bilização curricular. Vamos estar 
atentos!

Questões essenciais da educação 
mantêm-se frágeis e insuficientes. 
A falta de assistentes operacionais 
nas escolas, a qualidade alimentar 
das cantinas escolares, o afas-
tamento dos pais dos Conselhos 
Pedagógicos das escolas, o modelo 
de avaliação e o acesso ao ensino 
superior, a autonomia das escolas 
e o ensino articulado (nomeada-
mente das artes e do desporto) 
continuam a ser realidades que 
afetam as escolas públicas, bem 
como os respetivos modelos de 
ensino. Não existem sinais claros 
da tutela em defesa das Atividades 

de Enriquecimento Curricular 
(AEC), enquanto resposta socioe-
ducativa, cada vez mais necessária, 
e que edifica a tão propalada escola 
global e integrativa. As AEC podem 

ser um instrumento motivacional 
das aprendizagens e do desenvol-
vimento das crianças.

As principais alterações que 
entendemos necessárias para se-
rem implementadas no modelo de 
ensino são:

- Alterar o modelo de acesso ao 
ensino superior: o ensino secun-
dário deveria assumir a sua função 
fundamental para o conhecimento 
e das competências curriculares e 
não curriculares. O ensino superior 
deveria assumir a responsabilidade 
pela seriação e seleção com base em 
requisitos e critérios definidos pre-
viamente. Este modelo permitiria a 
todas as vias de ensino (como é caso 
do profissional) desenvolver-se sem 
complexos e focados essencialmen-
te no interesse dos jovens.

- Desenvolver o ensino articu-
lado: tal como é conhecido em re-
lação ao ensino da música, tem que 
ser generalizado a todas as áreas 
das artes/expressões e do desporto.

- Descentralização: a questão 
coloca-se em como conseguir que 
as respostas educativas de pro-
ximidade sejam mais eficazes e 
concordantes com as expectativas 
e necessidades dos estudantes e das 
famílias. Acreditamos que a gestão 
de proximidade é a mais eficiente, 
mas a condição humana deve impor 
o estabelecimento de algumas regras 
fundamentais. Defendemos, assim, 
a necessidade de regulamentar o 
funcionamento dos CME (Conselhos 
Municipais de Educação) nas autar-
quias e dos CG (Conselhos Gerais) 
nas escolas com a consequente 
prestação de contas das escolas e das 
comunidades locais.

Estas são três dimensões estru-
turais e fundamentais duma política 
educativa que promova o desenvol-
vimento salutar das nossas crianças 
e dos nossos jovens. Nenhuma 
alteração no ensino que vise melho-
rar a educação produzirá os efeitos 
desejados se não envolver verda-
deiramente as famílias e, por isso, 
a participação parental tem que ser 
mais incentivada e apoiada, não só 
no discurso como nos atos.

* Jorge Ascensão é presidente da 
Confederação Nacional das Associações 
de Pais

Jorge Ascensão

As alterações necessárias
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RodRigo QueiRoz e Melo

1 O ano letivo que inicia é de 
transição e tem um sabor 
agridoce. Do lado doce, 

temos um ciclo de políticas 
de autonomia curricular 
de segunda geração. Isto é, 
orientadas para a autonomia das 
escolas, às quais é dado mais 
poder para decidirem sobre o 
que ensinam aos seus alunos, 
quando e de que forma.

São exemplo destas políticas 
a experiência instituída com o 
despacho 5908/2017, o perfil do 
aluno no final da escolaridade 
obrigatória, os documentos 
das aprendizagens essenciais 
e, até, a proposta de revisão 
do decreto-lei n.º 3/2008 
(necessidades educativas 
específicas), atualmente em 
discussão pública.

Com mais autonomia, virá 
maior responsabilidade (e 
responsabilização) e, esperam-
se, melhores resultados a prazo. 
Poderem coexistir projetos 
educativos e pedagógicos 

diferenciados beneficia os 
alunos, enriquece o sistema 
e traz maior diversidade de 
opções. É um passo importante 
no longo caminho da liberdade 
de escolha da escola.

Ainda do lado doce, vai 
entrar em vigor o contrato 
coletivo de trabalho celebrado 
entre a Confederação Nacional 
da Educação e Formação 
(CNEF) e uma frente sindical 
composta pela FNE, SINAPE, 
SINDEP, e outros. Este acordo 
abarca todo o universo do 
ensino básico e secundário 
não estatal, incluindo as 
escolas profissionais. Pela 
primeira vez, todas estas 
relações laborais passaram a 
ser reguladas, dando-se um 
salto qualitativo importante, 
por exemplo, ao nível salarial 
(com salários reais superiores 
aos do setor público) e 
pondo-se fim a situações de 
precariedade.

Mas o próximo ano 
letivo traz também um lado 
profundamente amargo. É 
o último ano do Contrato de 

Associação, que termina por 
imposição de uma ideologia 
estatizante que contrasta 
negativamente com o já 
referido. Fica a amargura de 
boas escolas que vão fechar, 
de educadores desempregados 
e de alunos a quem é negado 
o projeto educativo que 
escolheram. O setor fica mais 

pobre porque, embora esteja 
a crescer (recentes dados 
oficiais demonstram que há 
mais famílias a optar pelo 
privado), torna-se menos 
diversificado e mais elitista 
e, por isso, mais segregado. 
Perdem as famílias de 
menores recursos e dá-se um 
passo atrás na liberdade de 
escolha.

2 A educação não se 
transforma em dois anos. 
O atual governo lançou 

sementes boas: as políticas de 
autonomia curricular de segunda 
geração, que já referi, e a 
estrutura conceptual das provas 
de aferição que dão informação 
muito rica e importante às 
escolas e às famílias (ainda 
que realizadas nos anos de 
escolaridade errados). Mas 
também lançou sementes más: 
o fim do contrato de associação 
e a consequente segregação do 
ensino privado.

3 Apesar das diferenças 
ideológicas, existem 
matérias importantes em 

que todos estamos de acordo. 
Nestas, não há desculpa para 
não haver ação. As gerações 
futuras não nos desculparão 
se ficarmos presos nos pontos 
de discórdia. Devemos dar 
prioridade máxima aos pontos 

de consenso. Continuar a 
aprofundar a autonomia das 
escolas, a responsabilizar 
os dirigentes e docentes, 
a adaptar a estrutura do 
ministério da educação, 
a melhorar a formação 
inicial de docentes e criar 
mecanismos eficazes para 
avaliar o seu desempenho. 
Mas precisamos, sobretudo, 
de regressar questões de 
base: Para que serve o ensino 
hoje? Porque obrigamos os 
jovens portugueses a estarem 
12 anos na escola? Quais os 
desafios que a 4ª revolução 
industrial coloca ao sistema de 
ensino? Que sistema de ensino 
queremos num mundo onde 
as tecnologias disruptivas não 
são já um sonho, mas uma 
realidade?

Estas respostas exigem 
muita reflexão e discussão. 
Não são respostas fáceis, 
muito menos imediatas, e não 
nos iremos entender sobre 
tudo. Mas quem não muda 
voluntariamente, é obrigado 
a mudar. Muitas vezes de 
forma abrupta e involuntária. 
Precisamos de debate, 
consenso e ação.

* Rodrigo Queiroz e Melo é diretor 
executivo da Associação de 
Estabelecimentos de Ensino Particular 
e Cooperativo (AEEP) 

Rodrigo Queiroz e Melo

Um ano letivo agridoce

MáRio NogueiRa

1 Que 2017/2018 seja tempo 
de resolver problemas o 
que impõe, de uma vez 

por todas, que se reverta o 
rumo de corte imposto pelo 
governo anterior também na 
Educação. É verdade que se 
estancou esse rumo, mas não 
se inverteu, o que se traduziu 
em dois anos de estagnação. 
Que seja tempo de investir na 
Educação, de forma a que as 
escolas possam diversificar 
ainda mais as suas respostas, 
criar melhores condições 
de trabalho para alunos e 
profissionais, por exemplo, 
com uma redução significativa 
do número máximo de alunos 
por turma, contar com o 
número de trabalhadores, 
docentes e não docentes, que 
são, efetivamente, necessários. 
Por último, mas não menos 
importante, também terá de ser 
tempo de resolver problemas 
dos docentes: descongelar as 
suas carreiras, garantir maior 
estabilidade, rejuvenescer 
a profissão. Vai ser um ano 

importantíssimo, não se 
aceitando desculpas do governo 
para que não tome as medidas 
indispensáveis. O discurso 
da inexperiência ou da má 
herança não se pode repetir e, 
em 2017/2018, a atual equipa 
ministerial vai ser posta à prova 
e terá de provar o que vale. 
Como é evidente e porque nada 
cai do céu não nos limitaremos 

a esperar para ver o que 
acontece. Estaremos cá para 
propor, exigir e lutar por essas 
medidas que tanta falta fazem à 
Educação em Portugal.
 

2 Sendo verdade que 
alguns problemas foram 
resolvidos, como a 

FENPROF vem assinalando, 
os problemas de fundo, cuja 
resolução seria determinante 
para o desenvolvimento do 
sistema educativo, continuam 
a aguardar resposta. Inclusão 
a sério, menos alunos nas 
turmas, de facto, valorização 
efetiva dos profissionais, 
gestão verdadeiramente 
democrática para as escolas 
são apenas alguns exemplos. 
Agora, pior do que estava, 
isso não era possível, tanto 
mais que, através da chamada 
reforma do Estado, o governo 
anterior preparava-se para 
avançar com a privatização 
da Educação, deixando para 
os municípios a oferta de 
respostas mínimas, muito 
centradas em vias profissionais 
de baixa qualidade, e isso 
seria o que restava da resposta 

pública. Relativamente 
à privatização, de facto, 
a política tem sido muito 
distinta da anterior e o corte 
de financiamento a colégios 
que, ilegalmente, desviavam 
alunos das escolas públicas foi 
uma importante diferença. Já 
em relação à municipalização, 
ainda que não tenhamos 
o quadro completamente 
clarificado, os indícios que 
existem são preocupantes.
 

3 Em primeiro lugar, é 
necessário perceber 
que a Educação não 

pode continuar a ser área de 
propaganda e palavreado. 
De uma vez por todas, ao 
discurso terá de corresponder 
investimento e obra. É 
necessária uma grande 
reflexão mas que não se esgote 
no diagnóstico. Há que ter 
coragem para tomar medidas 
de fundo que mexam com 
a organização do sistema, 
respeitando a natureza da 
Educação Pré-Escolar como 
primeira etapa da educação 
básica, e promovam a 
própria reorganização dos 
ensinos básico e secundário, 
incluindo a duração dos seus 
ciclos. Nesse quadro, há que 
também fazer uma verdadeira 
revolução curricular que, 
naturalmente, se reflita nos 
programas e nos regimes 
de avaliação, incluindo o 

acesso ao ensino superior. É 
necessário, eu diria, vital, 
retomar a gestão democrática 
das escolas, acabar com 
os mega-agrupamentos, 
humanizando a chamada 
unidade orgânica, reduzir 
efetivamente o número de 
alunos por turma, abandonar 
a ideia de municipalização da 
Educação. 

Neste país que ainda 
não se libertou da chamada 
austeridade urge, ainda, um 
regime de ação social escolar 
que, de facto, promova a 
discriminação positiva. E não 
esquecer os profissionais. 
Eles são protagonistas, atores 
principais da mudança, pelo 
que as escolas precisam 
de docentes com mais 
estabilidade, mais jovens, 
com horários de trabalho 
que permitam dedicar mais 
tempo aos alunos e menos 
à burocracia, com carreiras 
que sejam, também elas, fator 
de valorização e não, como 
agora, nas quais os docentes 
se limitam, há anos, a marcar 
passo. Dirão alguns que Roma 
e Pavia não se fizeram num dia, 
o que é verdade. Não esqueçam 
esses, porém, que as obras de 
Santa Engrácia acabaram por 
entrar no anedotário nacional.

* Mário Nogueira é secretário-geral da 
Federação Nacional dos Professores 
(FENPROF)

Mário Nogueira

Tomar medidas de fundo
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DaviD RoDRigues

1Recorrendo a fontes clássicas diria 
que o início dos anos letivos tem 
algo de Sísifo e algo de Heráclito.  

O mito de Sísifo representa o início do 
ano letivo como o carregar a rocha ou-
tra vez até ao cimo do monte, sabendo 
que no próximo ano ela terá novamen-
te deslizado para o sopé. Heráclito, 
com a sua famosa máxima “panta 
rei” (“tudo se move”), sugere-nos o 
contrário: que todos os inícios de anos 
letivos são diferentes e, por isso, não 
podem ser vistos como “iguais aos 
anteriores” e, muito menos, como 
uma condenação a uma inexorável 
repetição. Claro que Heráclito é bem 
mais inspirador...

Este ano tem implícitos vários e 
novos desafios. Enunciaria três que 
me parecem mais determinantes: a) 
Antes de mais o desafio de existir um 
novo perfil de competências do aluno. 
Foi discutido e publicado um perfil 
de competências do aluno. Ninguém 
acredita que este documento seja de 
aplicação fácil ou imediata: as metas 

que propõe, implicam mudanças subs-
tanciais na organização da escola, entre 
as quais os currículos, os processos de 
avaliação, a formação de professores, 
etc. Este documento poderia ser uma 
boa base de discussão para motivar e 
mesmo legitimar algumas inovações 
que venham a despontar nas escolas; 
b) o segundo desafio é o do melhora-
mento do currículo flexibilizando a sua 
gestão e exercício e enriquecendo-o 
para além dos manuais e dos conteúdos 
de forma a ser mais significativo para 
os alunos; c) outro desafio é continuar 
a mudar as práticas e o trabalho peda-
gógico de forma a que nenhum aluno 
seja deixado para trás. Espero que este 
ano letivo seja aquele em que haja 
menos retenções e menos abandono 
escolar.  Este objetivo não tem nada 
a ver com o propalado “facilitismo”. 
Como me dizia recentemente um 
professor, o verdadeiro “facilitismo” é 
chumbar o aluno e desistir dele.

2Considero que a situação da 
Educação melhorou com o 
atual governo. Melhorou em 

relação à crispação meritocrática do 

anterior governo que feriu grave-
mente o nosso sistema educativo 
em termos de equidade. Melhorou 
também em termos absolutos: é 
de realçar o percurso, por vezes 
sinuoso, mas raramente retrógrado, 
que tem sido seguido pela Educação 
em Portugal. Este entendimento de 

melhoria baseia-se num conjunto de 
medidas que se inspira num modelo 
de inclusão, qualidade e equidade 
em educação (referiria a abolição 
do exame do 6º ano, a clarificação 
da oferta educacional pública e 
privada, o avanço na gratuitidade 
do ensino, a publicação do Perfil 
de Competências, a elaboração de 
legislação sobre Inclusão Educativa, 
sobre Flexibilização Curricular e 
sobre Cidadania).

3 A lista seria grande. Tudo o que 
se conseguiu serve também 
para ver e qualificar aquilo que 

falta atingir porque não nos pode-
mos conformar com o que temos. 
Falar-lhe-ia em alunos, professores, 
gestão, famílias e comunidades e do 
Ministério da Educação.

Os alunos precisam de ser mais 
ouvidos e envolvidos na vida escolar. 
Ouvir e tomar em consideração a 
“voz dos alunos” é uma alavanca 
que pode ser usada para melhorar 
a qualidade educativa. Precisamos 
também de reformar os modelos 
de formação em serviço para os 
professores. Se os professores não 
forem apoiados e incentivados para 
melhorar as suas práticas será maior 
a tentação de “ensinar como foram 
ensinados”. Faz-nos falta desapertar 
o ciclo de “ensinar para a avalia-
ção” e começar a “avaliar o que se 
ensina”. Precisamos também de 

gestões escolares mais comprometi-
das com a inclusão, com a equidade 
e com a valorização da inovação.  As 
escolas e os agrupamentos que mais 
decididamente têm avançado nestas 
matérias dispõem invariavelmente de 
gestores de inspiram, reconhecem e 
apoiam a inovação dos professores e 
dos alunos.  Precisamos também de 
uma maior ligação à comunidade que 
nem sempre são abertas, disponíveis 
e desejosas de participar na educação 
dos seus membros mais jovens. 

Por fim falaria do Ministério da 
Educação. Sinto que o Ministério 
precisa de melhorar em termos de 
comunicação com a comunidade 
educativa e com a sociedade.  O 
Ministério tem que “defender a 
sua dama” e vir a terreiro convicto 
do que quer fazer, estabelecendo 
acordos e metas para o realizar e 
sobretudo negociando e mobilizando 
a sociedade civil para uma nova ideia 
de educação. Precisamos ainda que 
o Ministério seja mais afirmativo na 
reivindicação de recursos financeiros 
para a Educação. Conhecemos o ar-
gumento de “fazer mais com menos 
recursos”, mas isso não nos faz es-
quecer a fábula do burro que morreu 
quando já estava quase habituado a 
não comer.

* David Rodrigues é presidente da Pro-Inclusão 
(ANDEF) e mebro do Conselho Nacional da 
Educação

David Rodrigues

Melhor e a melhorar...

João Dias Da silva

 Neste novo ano letivo é impres-
cindível que o Governo assuma 
finalmente compromissos claros 
que correspondam às expetativas 
legítimas que foram criadas, no sen-
tido da inversão de um caminho que 
foi sendo quase sistematicamente de 
perdas na qualidade das condições 
de trabalho e de desvalorização 
material dos Trabalhadores da 
Educação. As medidas de reversão 
já tomadas, sendo orientadas num 
sentido positivo, estão muito aquém 
do que são as legítimas expetativas 
de todos estes trabalhadores e os 
direitos que não podem ver mais 
adiados.

FIM DA PRECARIEDADE O sistema 
educativo continua a assentar numa 
inaceitável percentagem de docentes 
precários. E a precariedade não se li-
mita à dos docentes contratados, mas 
reparte-se por muitos milhares de 
trabalhadores dos quadros, obrigados 
a trabalharem a centenas de quiló-
metros de casa, por falta de decisões 
essenciais para respeitar todos os que 
trabalham em educação.

Os concursos de professores têm-
-se desenvolvido no presente ano 
letivo, em muitas circunstâncias, com 

assuma a sua responsabilidade de 
acabar com a precariedade entre 
os docentes do sistema educativo, 
garantindo que, através de concurso 
extraordinário de vinculação, já em 
2018, todos os docentes que têm 
sido sucessivamente contratados 
e que acumulam três contratações 
sucessivas, sejam vinculados. Como 
se torna essencial um novo concurso 
interno em 2018, com novas regras, 
justas e respeitadoras dos direitos de 
todos os candidatos.

INSUFICIÊNCIA DE 
TRABALHADORES NÃO DOCENTES 
As escolas vão abrir sem terem os 
trabalhadores não docentes que são 
essenciais para o seu funcionamento 
regular. Mais uma vez este ano letivo 
vai abrir com serviços fechados ou 
com horários reduzidos, nomeada-
mente bibliotecas, bufetes e papela-
rias. O Ministério da Educação ainda 
não iniciou o processo de negociação 
da revisão da portaria de rácios e 
limitou-se a permitir a abertura de 
250 contratos a termo para assistentes 
operacionais.

DESCONGELAMENTO DE 
CARREIRAS Sobre o descongela-
mento das carreiras, o Governo não 
assumiu até hoje nenhuma resposta 
concreta, permitindo a circulação das 

mais variadas notícias sobre fasea-
mento na sua aplicação ou carreiras 
abrangidas e não abrangidas. A FNE 
não aceitará o incumprimento, por 
parte do Governo, da sua obrigação 
de negociar o descongelamento de 
carreiras com as organizações sindi-
cais, recusando que essa negociação se 
limite a servir de corolário a decisões 
já tomadas no âmbito parlamentar. 
E não há outra solução que não seja o 
descongelamento de todas as carrei-
ras, com caráter universal e a partir de 
1 de janeiro de 2018, sem prejuízo da 
definição de normas que possibilitem 
a consideração, para o desenvolvi-
mento das carreiras, do tempo de 
serviço entretanto congelado.

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE 
TRABALHO DOCENTE O novo ano 
letivo abre sem que o Ministério da 
Educação tenha tido a capacidade de 
dar resposta a um problema que se 
arrasta desde 2008 e para o qual tinha 
manifestado disponibilidade para en-
contrar solução: trata-se da distinção 
clara das atividades docentes entre o 
que pertence à componente letiva e à 
componente não letiva.

Para além de haver atividades 
que devem pertencer à componen-
te letiva que têm sido consideradas 
na componente não letiva, o que se 
verifica é que esta última componen-

te, embora com duração determinada 
na legislação em vigor, é sistemati-
camente ultrapassada. Se as escolas 
não pudessem utilizar, sem limite, 
como tem acontecido até agora, esta 
componente não letiva, as escolas não 
poeriam funcionar.

Este é um dos fatores essenciais 
da sobrecarga de trabalho que os do-
centes portugueses enfrentam, sendo 
reconhecido, mesmo por estudos 
internacionais, que os professores 
portugueses trabalham, em média, 
muito acima das 45 horas semanais.

REGIME ESPECIAL DE 
APOSENTAÇÃO O Ministério da 
Educação tem continuado a ignorar a 
especificidade da profissão docente, 
em termos de desgaste profissio-
nal, não reconhecendo para estes 
profissionais um regime especial de 
aposentação. Para a FNE, continua a 
ser imprescindível que o Ministério da 
Educação assuma as suas responsa-
bilidades, em termos de valorização 
e reconhecimento do trabalho dos 
profissionais que tutela, o que torna 
indispensável que o direito à aposen-
tação, por inteiro, sem penalizações, 
tenha de ocorrer ao fim de 36 anos de 
serviço, independentemente da idade.

* João Dias da Silva é presidente da Federação 
Nacional da Educação (FNE)

João Dias da Silva

Positivo, mas aquém das expetativas

atropelo à justiça e equidade de opor-
tunidades para todos os professores. 
Uma nova orientação, assumida de 
uma forma arbitrária e cega, deixou 
todos os horários incompletos por 
preencher, bem como muitos horários 
completos que entretanto foram 
surgindo, faz com que Docentes de 
menor graduação profissional sejam 
agora colocados em escolas que eram 
da preferência dos docentes já coloca-
dos, o que é extremamente

É neste quadro que a FNE consi-
dera imprescindível que o Governo 
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José Eduardo LEmos

1Costumo olhar para o futuro da 
Educação com algum ceticismo 
pois, diz-me a experiência, 

nem sempre acontece aquilo que se 
anuncia, como também, por vezes, 
surgem medidas e projetos que não 
estando anunciados nos surpreen-
dem, nem sempre positivamente. 
Caso se materializem algumas 
das medidas que têm vindo a ser 
anunciadas, parece-me que as 
mais relevantes serão o desconge-
lamento das carreiras, a flexibiliza-
ção curricular e a descentralização 
para as autarquias. Seja como for, 
espero que o ano decorra sem mui-
tos solavancos.
 

2Qualquer balanço feito nesta 
altura será sempre provisó-
rio e, na Educação como em 

qualquer outra área da governação, 
ficamos sempre com a sensação 
de que nunca se faz tudo e que há 
sempre algo que fica por resolver. 
Honestamente, penso que nos 
recordamos mais daquilo que nos 
preocupa e ainda não se fez, do que 
daquilo que se fez.

Diria que nos quase dois anos que 
leva esta equipa no Ministério da 
Educação, houve um ambiente de 
menor crispação nas escolas, ocor-
reram algumas melhorias, sobretudo 
em aspetos operacionais, da respon-
sabilidade da administração central, 
como aconteceu, por exemplo, com 
a colocação de professores que, 
embora não isenta de problemas e de 
críticas, como se tem visto recente-
mente, tem sido mais célere.

Foi também positiva, ainda 
que com várias lacunas, a imple-
mentação do Programa Nacional 
de Promoção do Sucesso Escolar. 
Embora tenham sido mais as vozes 
que as nozes, muitas Escolas bene-
ficiaram com os recursos atribuí-
dos por este programa.

Do ponto de vista da política 
educativa, penso que a Educação se 
encontra numa espécie de labi-
rinto, à procura de uma saída que 
ninguém lhe sabe indicar. Algumas 
das medidas mais marcantes 
constituíram-se como retrocessos 
e prejudicaram o sistema educa-
tivo e a Educação em geral, não 
apenas por criarem instabilidade 
nas escolas mas, sobretudo, porque 
transmitiram à sociedade a ideia de 

uma política educativa errática e 
com tendência para o facilitismo.

A primeira dessas medidas nega-
tivas foi a supressão das provas de 
avaliação final nos 4.º e 6.º anos e a 
substituição, a meio do ano letivo, 
de um modelo de avaliação testado 
e sedimentado, por um novo que 
nem sequer foi aplicado do mesmo 
modo em todas as Escolas. O tempo 
o dirá mas creio, sinceramente, que 

a reversão nesta matéria através de 
uma medida política, que não peda-
gógica, foi infeliz por desnecessária 
e extemporânea, cujos resultados 
se refletirão negativamente num 
sistema educativo cuja qualidade 
estará comprometida se não houver 
exigência e coerência.

Seguiu-se o anúncio de que era 
necessário proceder a um “emagre-
cimento e flexibilização curricu-
lares”, cujas referências seriam 
as “aprendizagens essenciais”. 
Esperava que, em alguns anos de 
escolaridade, fosse aliviada a exces-
siva carga horária de aulas e até se 
reduzisse o número de disciplinas. 
Passado todo este tempo, vê-se que 
se mantém a carga horária total dos 
alunos, que aumentou o número 
de disciplinas e, porque ainda não 
se sabe ao certo o que se pretende, 
convidaram-se as escolas a “expe-
rimentarem” o que parecia ser uma 
certeza e um rumo claro a seguir.

Por fim, penso que também foi 
negativo o facto de, nestes dois 
anos, as Escolas terem assisti-
do a um reforço dos poderes e 
competências da administração 
educativa central em detrimento 
da sua autonomia administrativa 

e financeira. A este respeito, não 
posso deixar de notar que, pela 
primeira vez em mais de vinte 
anos, ainda não foram devolvi-
dos às Escolas todos os saldos de 
gerência do ano de 2016.
 

3Penso que o sistema estava a 
precisar de medidas correti-
vas, cirúrgicas, e não de me-

didas que lhe alterassem ou pertur-
bassem o rumo, como aconteceu. 
Seria preferível que o Ministério da 
Educação tivesse seguido políticas 
de reforço da autonomia pedagó-
gica, administrativa e financeira 
das Escolas. Teria preferido ver 
o Ministério mais focado e mais 
preocupado em repor equidade no 
sistema, melhorando as instalações 
escolares degradadas, resolvendo 
o problema da crónica falta de 
pessoal não docente e dotando as 
Escolas dos meios necessários à 
prestação de um serviço de maior 
qualidade. Será por aqui que se 
poderá valorizar a Escola pública 
e oferecer aos alunos e às famílias 
um serviço de educação prestigia-
do, atrativo e em que acreditem.
Enfim, defenderia mais ações e 
soluções práticas que permitissem 
resolver estes problemas que afetam a 
Educação e as Escolas e que estas não 
têm possibilidade de resolver por falta 
de meios. Em suma, mais pragmatis-
mo do que política pura e dura.J

* José Eduardo Lemos é presidente do Conselho 
das Escolas

José Eduardo Lemos

Mais exigência e coerência
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 O novo ano letivo inicia-se sob 
o signo de mais um projeto de 
reforma, o enésimo nas últimas 
décadas, neste caso relacionado 
com o que se anuncia como um 
reforço da “autonomia e flexibi-
lidade” das escolas para defini-
rem uma parte do currículo dos 
alunos. A par disso legislou-se 
um “perfil do aluno” desejável no 
final da escolaridade obrigatória e 
a meio de agosto apareceram uns 
documentos com as “aprendi-
zagens essenciais” que os alunos 
devem fazer para alcançarem tal 
perfil. A sua aplicação deve ser 
feita em mais de duas centenas de 
escolas, públicas e privadas, que 
terão aderido voluntariamente à 
aplicação destas novas regras que, 
anunciando-se como novas, se diz 
não virem alterar os programas 
existentes, manuais ou cargas 
horárias globais das disciplinas 
com reflexos diretos nos horários 
dos professores.

A justificação para tudo isto 
é que é necessário preparar as 
nossas escolas para o século XXI e 
“emagrecer” um currículo que se 
afirma estar demasiado carregado 
de conteúdos e estar a prejudicar o 
desempenho dos alunos. Que esses 
mesmos alunos sejam dos que mais 
têm progredido nos testes compa-
rativos internacionais (PISA, PIRLS 
e TIMMS) parece ser um detalhe 
menor, assim como o facto de em 
Portugal, como norma, as políticas 
educativas serem redefinidas ao 
sabor dos senhores do momento, 
sem que se faça a devida avaliação 
do que está em vigor, dos seus 
pontos fortes e fracos ou, em mui-
tos casos, sem sequer existir tempo 
para que a sua aplicação complete 
um ciclo de escolaridade completo, 
quanto mais a totalidade dos anos 
do Ensino Básico.

Repare-se na situação dos anos 
iniciais de ciclo do Ensino Básico: 
desde 2014 tem-se vivido em 
permanente mudança. Em 2015 
(maio) tivemos as metas de Nuno 
Crato, a aplicar a partir dos anos 
iniciais de ciclo, e lá se mudou 
muito do que estava preparado; em 
2016 (junho) chegou o plano naci-
onal para a promoção do sucesso 
escolar, a aplicar nos anos iniciais 
de ciclo, e lá se mudou o que tinha 
sido preparado no ano anterior; 
chegamos a 2017 (agosto) e temos 
direito às aprendizagens essenciais, 
a aplicar nos anos iniciais de ciclo, 
e as escolas que aderiram já a este 
projeto terão de adaptar nova-
mente grande parte do que estava 
preparado.

Não tenho qualquer dúvi-
da que esta nova reforma será 
declarada como um sucesso neste 
ano de experiência-piloto (que 
assim é porque o secretário de 
Estado João Costa, seu grande 
impulsionador, foi obrigado a 
recuar na sua generalização 
imediata), porque em Portugal as 
políticas educativas são sempre 
um sucesso para quem as imple-
menta e um fracasso para quem 
quer justificar novas reformas. 
A verdade é que raramente são 
avaliadas de uma forma inde-
pendente, pois as escassas ins-
tâncias que temos para fazer esse 
tipo de avaliação (Universidades, 
Conselho Nacional de Educação) 
estão completamente conta-
minadas por muitos daqueles 
que, em seu tempo, estiveram 
associados à preparação ou 
implementação dessas mesmas 
políticas. A endogamia acadé-
mica é uma evidência neste setor 
e são muito poucos os casos em 
que as “investigações” não fazem 
lembrar aquelas outras em que 
os “estudos” que aconselham 
determinado tipo de medicação 
foram patrocinados pelas empre-
sas farmacêuticas com interesse 
direto na comercialização de um 
dado “remédio”. 

A teia estabelecida entre cen-
tros de investigação e o Ministério 
da Educação é evidente para 
quem conhece um pouco dos seus 
meandros, embora para a opinião 
pública se faça passar a noção de 
que é tudo “independente”. O 
mesmo se passa com o próprio 
Conselho Nacional de Educação, 
cuja presidência raramente é 
entregue a alguém que não tenha 
sido ou venha a ser ministro da 
Educação ou muito próximo de 
um determinado lobby político 
ativo no setor, conforme os ciclos 
eleitorais. E pouco melhora com 
o recurso a entidades interna-
cionais, sendo que a OCDE é a 
favorita durante os governos do 
Partido Socialista, tendo o gover-
no PSD/CDS preferido recorrer ao 
FMI nos tempos da troika, sendo 
de triste memória um relatório 
cheio de erros e dados truncados, 
apresentado (janeiro de 2013) pelo 
então secretário de Estado Carlos 
Moedas para justificar a austerida-
de e os cortes no setor.

Há países que testam com pru-
dência as mudanças e as avaliam 
antes de as generalizar; recen-
temente conheceu-se o caso da 
Noruega que recuou em medidas 
quando percebeu que estavam 

desadequadas à sua realidade , 
assim como na Suécia se inverte-
ram muitas das políticas descen-
tralizadoras e de ”localização” das 
decisões quando se verificou que 
levavam ao aumento das desigual-

dades no sistema educativo. Se 
existem falhas, corrigem-se. Se o 
sentido da mudança está errado, 
estuda-se uma melhor solução. Em 
Portugal não é assim que acontece. 
Raramente temos recomendações 
que não encaixem nos programas 
pré-existentes, assim como não 
é raro que os dados usados em 
tais estudos, sejam fornecidos 
pelas entidades nacionais de uma 
forma nem sempre transparente. 
E quando os dados não são dóceis, 
são martelados ou desvalorizados 
perante a necessidade de “sair do 
modelo da escola do século XIX” 
e de promover a “inovação” que 
só empedernidos conservadores 
poderão recusar.

Quase tudo o que agora se 
anuncia como sendo um “novo” 
projeto de “autonomia e flexibi-
lidade” na gestão do currículo do 
Ensino Básico já foi preparado e 
experimentado há cerca de duas 
décadas e não correu bem. Quase 
tudo o que se  apresenta como um 
imperativo da modernidade é a 
recauchutagem do que foi tentado 
na segunda metade dos anos 90 do 
século XX, mas como se escreve na 
obra A recetividade à mudança e à 
inovação pedagógica (Ana Paula 
Cardoso, Edições Asa, 2002, p. 21) 
a inovação é muitas vezes relativa, 
pois “pode ser considerada pelos 
atores como inovação, mesmo que 
já tenha sido conduzida, de manei-
ra quase idêntica, noutros lugares 
e ao mesmo tempo ou noutros 

tempos”. Entre 1996 e 1998 já se 
fez um debate muito alargado sobre 
estas matérias que deu origem ao 
despacho 4848/97 de 30 de julho, e 
a uma experiência-piloto com uma 
dezena de escolas. 

Menos de um ano depois  o 
despacho 9590/99, de 14 de maio, 
regulamentaria a generalização 
do que ficaria conhecido como 
a “gestão flexível do currículo”, 
existindo abundante bibliografia 
sobre o assunto, nomeadamente 
a publicação das comunicações 
ao Fórum Escola, Diversidade e 
Currículo (ME, 1999), entre as 
quais temos o testemunho da 
então secretária de Estado da 
Educação, Ana Benavente, que 
declararia que “temos de passar 
de um ensino/aprendizagem 
centrado nos programas e nos 
saberes, para um ensino/apren-
dizagem centrado nos resultados 
dos alunos no que diz respeito às 
competências que eles constroem, 
ou seja (…) a competência que 
cada criança, cada jovem, constrói 
e que lhe permite continuar a 
aprender”. Anunciava-se “uma 
enorme e imensa revolução que 
vai obrigar a trabalhar de um 
modo diferente, de definir o que 
se pretende e depois desenhar o 
caminho para lá chegar” (p. 28). 
Tudo o que agora se anuncia com 
estrépito mediático e ar ufano, 
mais não é do que retomar algo 
com 20 anos e que foi abandonado 
em poucos anos no que tinha de 
mais importante.

Seria importante perceber-se 
porque foi essa reforma um fra-
casso antes de a requentar e servir 
de novo, como se de coisa inédita 
se tratasse. Gostaria de recordar 
que este (fim dos anos 90 do século 
XX) foi o período em que para tudo 
começou a ser necessário ter um 
documento a comprovar que o que 
tinha sido feito tinha mesmo sido 
feito. Em que a burocracia soterrou 
a pedagogia e em que a repre-
sentação dos atos pedagógicos 
passou a ocupar muito do tempo 
que deveria ser usado nos atos em 
si. Foi o tempo em que palavreado 
cerrado que o ministro da altura 
crismou como “eduquês” se tornou 
dominante e feriu quase de morte a 
essência do trabalho dos professo-
res, contribuindo para situações de 
desgaste e burnout sem qualquer 
vantagem para os alunos.

Em 2017 está tudo de volta, 
como em 1997. Os erros repetidos, 
a retórica recuperada, a termino-
logia decalcada, as metodologias 
clonadas, a superioridade moral da 
fórmula mágica e que se pretende 
única para o “sucesso” ampla-
mente despejada sobre quem ousa 
contestar a bondade ou adequação 
da solução única da imposição 
rígida da “flexibilidade” numa 
lógica top-down de uma pretensa 
“autonomia das escolas”, enterra-
da em paralelo através do esvazia-
mento das suas competências para 
as autarquias. 

A História não se repete, a me-
nos que seja como Farsa.

Mas sempre como Sucesso.J

As roupas velhas do Imperador

EDUCAÇÃO E MEMÓRIA
Paulo Guinote

As políticas educativas 
são sempre um 
sucesso para quem 
as implementa e um 
fracasso para quem 
quer justificar novas 
reformas. A verdade 
é que raramente são 
avaliadas de uma forma 
independente

Tudo o que agora se 
anuncia com estrépito 
mediático e ar ufano, 
mais não é do que 
retomar algo com 
20 anos e que foi 
abandonado em poucos 
anos no que tinha de 
mais importante

“
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 Além do que acima fica dito a 
seu respeito, João Filipe Queiró 
foi vice-presidente do Centro 
Internacional de Matemática, é 
membro da comissão científi-
ca responsável pela publicação 
das Obras de Pedro Nunes, do 
Board da International Linear 
Algebra Society, autor de diversas 
obras não só sobre Matemática 
e Ciência em geral como sobre a 
Universidade Portuguesa, etc. O 
Ensino Superior em Portugal é o seu 
próprio título, um novo voluminho 
editado pela FFMS, à venda a partir 
do próximo dia 20 (96 pp. 3,5 euros 
capa brichada, 5 euros capa dura). 
Aqui nos revela o que o seu novo 
livro é, e se publicam excertos do 
capítulo relativo ao financiamento.

Jornal de Letras: Qual a temática e 
o ângulo de abordagem deste seu O 
Ensino Superior em Portugal?
João Filipe Queiró: Trata-se 
de um curto ensaio sobre a 

sua importância para o país, 
organização, história recente e 
dos principais problemas que se 
lhe colocam. O ponto de vista 
não é do estudante, nem o do 
professor, nem o do dirigente ou 
gestor. Embora potencialmente 
interessantes, essas são perspe-
tivas internas, particulares. O 
texto dirige-se mais ao cidadão 
com vontade de compreender 
o sentido das políticas públicas 
nacionais e sistémicas.

Quanto aos temas entre eles 
estão tão as missões do Ensino 
Superior e o sistema binário 
(politécnicos e universidades), 
a regulação do sistema, as vagas 
e o acesso, o financiamento, as 
propinas e as bolsas, os mui-
tos aspetos da autonomia e da 
governação das instituições, 
a investigação e a avaliação, o 
ensino e a sua integridade. A 
seu propósito procurei chamar a 
atenção para debates e alternati-

vas – a respeito das quais, como 
sociedade, temos de pensar e 
escolher – sem necessariamente 
se tomar posição, preferindo-se 
descrever e analisar os valores e 
tensões em presença.

Escreveu este novo livro com que 
objetivo?
Antes de mais, informativo: o que é 
o Ensino Superior, para que serve, 
que problemas enfrenta. Há um 
grande desconhecimento públi-
co em relação a ele, ao seu valor 
estratégico,àa sua complexidade 
e variedade, às suas diferenças 
em relação ao Ensino Básico e 
Secundário. Tentar combater esse 
desconhecimento é a principal 
razão para a existência do livro.

Que ideias principais defende?
A principal, que influencia todo 
o texto, é que o Ensino Superior 
está no centro da questão nacio-
nal, do que significa Portugal ser 
um país hoje. A elevação do nível 
cultural dos portugueses e da 
sua preparação é essencial para 
a permanência de Portugal como 
comunidade autónoma com um 
mínimo de identidade e capa-
cidade de afirmação no mundo. 

Um país deficitário em matéria 
cultural e intelectual perderá 
progressivamente o controlo sobre 
o seu destino.

Por outro lado, existe uma re-
lação causal – esclarecida cada vez 
mais pela investigação empírica – 
entre o nível educativo da popula-
ção e o desenvolvimento económi-
co. A este propósito deve também 
referir-se a atividade de incubação 
de empresas em instituições de 
Ensino Superior, em vários casos 
feita a sério e há muitos anos, bem 
como as múltiplas relações das 
universidades e politécnicos com a 
economia e a sociedade.

Que outros interesses estão em 
causa?
Outro interesse coletivo tem que 
ver com a natureza das atividades 
levadas a cabo nas instituições 
de Ensino Superior. Nestas deve 
escapar-se ao frenesim alimentado 
pelas notícias e pseudo-notícias 
do quotidiano e praticar-se o 
estudo e o debate lentos, refleti-
dos, informados. Pessoas formadas 
em ambientes assim contribuirão 
para uma opinião mais preparada 
para elevar a qualidade do debate 
público, e portanto do próprio 
processo político democrático, por 
aumentar o nível de exigência dos 
cidadãos.

Aos fins ou interesses coletivos 
juntam-se os perfis e interesses 
individuais dos estudantes, desde 
o acesso a uma profissão especí-
fica até aos gostos pessoais, que 
devem também ser valorizados, 
pois a realização de cada cidadão 
é uma riqueza em si. Os estudos 
superiores podem ainda ser vistos 
como um investimento numa 
boa retribuição mais tarde, pois 
continuam a ser um dos poucos 
mecanismos de efetiva mobilidade 
social e económica e de igualdade 
de oportunidades.J

João Filipe Queiró

João Filipe Queiró
‘O Ensino Superior está  
no centro da questão nacional’
Matemático com reconhecida obra, prof. catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra, de que foi diretor, secretário de Estado do Ensino Superior no 
primeiro elenco governativo do anterior governo, PSD/CDS, vai dar a lume um ensaio sobre esta 
área na coleção de Ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ouvimo-lo a esse respeito 
e antecipamos um fragmento do livro 

Pré-publicação 
O financiamento do Ensino Superior público

 (...) Olhemos para o sistema como um todo. 
O total da despesa (com o Ensino Superior 
público) deve rondar atualmente os 1800 
milhões de euros, um pouco abaixo de 1% do 
PIB. Que fontes de receita concorrem para esta 
despesa? Esta é uma das perguntas cruciais, e 
é convenientemente ignorada por quem acha 
que o Estado gasta demasiado com o Ensino 
Superior. Na verdade, a fonte de financiamento 
direto do Estado cobre apenas cerca de 60% 
das despesas, um pouco mais de 1000 milhões 
de euros.

Esta fonte central tem vindo a ser reduzida 
há mais de uma década, com exceção de 2010, 
em que houve uma dotação suplementar de 
100 milhões. O ano de maior queda foi 2012 
(descida de 8,5% nas dotações, sem contar 
com a suspensão dos subsídios de férias e de 
Natal), na sequência da pré-bancarrota da 
República. A descida do montante destinado 
às instituições faz-se, por vezes, de forma um 
pouco escondida: por exemplo, na segunda 

metade da década passada elas começa-
ram a ser obrigadas a pagar à Caixa Geral de 
Aposentações, em percentagens cada vez 
maiores (hoje já no total), os descontos dos seus 
funcionários (...)

As restantes receitas são próprias: perto de 
300 milhões de propinas e depois centenas 
de milhões de euros de receitas associadas a 
atividades de investigação, obtidas em contexto 
competitivo (projetos nacionais e internacio-
nais, unidades de investigação). Estas últimas 
receitas, tipicamente, são consignadas aos fins 
específicos para os quais foram conseguidas. 
Pode ainda haver receitas próprias obtidas 
por atividades e serviços diversos, mas o seu 
volume é relativamente pequeno.

É importante referir que as receitas próprias 
obtidas pelas instituições de Ensino Superior 
exigem dinamismo, energia, qualidade, 
trabalho, e que portanto podem ser obtidas ou 
não, dependendo da iniciativa dos dirigentes, 
dos docentes, dos investigadores. Têm uma 

natureza diferente das receitas próprias – como 
multas, custas, taxas – de outros serviços do 
Estado. Esta distinção justifica um tratamento 
diferenciado, sob pena de criação de incentivos 
negativos, com prejuízo para todos. (...)

E a estrutura da despesa? As três grandes 
rubricas são os salários, o funcionamento cor-
rente e o investimento. Este último caiu quase 
para zero. E, em média nacional, os salários 
consomem toda a dotação pública e ainda 
uma grande parte das receitas próprias. Há 
anos que, por causa do descalabro financeiro 
do país, as Leis do Orçamento não deixam 
aumentar a massa salarial global em cada insti-
tuição e restringem as novas contratações (com 
certas exceções, iniciadas com o Orçamento de 
2012, para as receitas próprias). Com a queda 
progressiva das dotações, vimos assistindo a 
uma queda sensível nas verbas para o funcio-
namento normal, incluindo a conservação das 
instalações.

A percentagem de cobertura das despesas 
pelo “dinheiro dos contribuintes” – 60% – é 
baixa em termos europeus. Um indicador 
associado – o custo público por estudante – 
também é, rondando os 3300 ou 3400 euros, 
mais baixo do que no Ensino Básico e no Ensino 
Secundário. Analogamente para o ratio docen-

tes/estudantes (onde nos docentes não devem 
contar-se indivíduos mas sim o número, mais 
técnico, de “equivalentes em tempo integral”). 
É consensual entre todos os observadores que 
o Ensino Superior público em Portugal está 
gravemente subfinanciado.

A principal e mais grave consequência da 
queda das dotações é o envelhecimento do cor-
po docente e a diminuição do seu número. Vão 
saindo professores e funcionários por aposen-
tação sem a correspondente substituição por 
pessoal mais jovem. Portugal tem dificuldades 
em atrair jovens talentosos, não abre concursos 
para os portugueses que se doutoraram nos 
últimos anos e perde professores que vão pro-
curar melhores condições noutros países.

Uma parte importante da dotação públi-
ca não vai para as instituições: entre 40 e 50 
milhões de euros, todos os anos, são destinados 
às bolsas de estudo, a chamada Acção Social di-
recta. A despesa total com as bolsas de estudo é 
muito superior à verba proveniente da dotação 
pública, sendo necessário acrescentar-lhe cer-
ca do dobro provindo do Fundo Social Europeu. 
Esta dependência dos dinheiros europeus para 
as bolsas de estudo é um dado preocupante, 
devendo a sustentabilidade do sistema merecer 
a maior atenção. 
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126 de maio de 2017. CIEP de 
Paciência. Zona oeste do município 
do Rio de Janeiro. Alunos de 7 anos. 

13 horas. Apercebendo-se de mais um 
tiroteio no exterior da escola, o professor 
Roberto Ferreira conduz as crianças para 
um corredor interno. Com uma viola na 
mão, canta "Criança Esperança". Não 
está preocupado com a afinação. Quer 
as crianças sentadas e atentas. Noutros 
momentos, as balas atravessaram as 
paredes e causaram feridos. Agora, não. 
A música protegeu as crianças. E não foi 
só fisicamente.

2 14 de junho de 2017. Visitei o 
Centro Integrado de Educação 
Pública. No caminho, fui avisado 

de que um novo tiroteio tinha cortado 
as estradas. As escolas fecharam. Com 
a ajuda do sr. Augusto, motorista da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
segui um atalho. O professor Roberto 
Ferreira estava à minha espera. No 
edifício, integrado nos projetos-modelo 
de Óscar Niemeyer para os CIEP, um 
cartaz anunciava: “Aqui é um lugar de 
paz”.

3 Entrei no corredor da música. 
Agora era o silêncio. Revejo o gesto 
do professor Roberto Ferreira. 

Nele, está todo o sentido da educação. 
Como escreveu George Steiner, em 
resposta aos alunos de Drancy, não é 
na universidade, mas na escola, que 
se travam as lutas decisivas contra a 
barbárie e o vazio. As balas perdidas 
não vêm apenas das armas, mas 
da ignorância, da insensatez e da 
irresponsabilidade. 

4 Muitos, ainda não compreenderam 
a escola. Repetem que a educação 
não traz o desenvolvimento. 

Sempre pensei que o assunto havia sido 
encerrado por Ortega y Gasset na sua 
célebre conferência de 1930: “Quando 
uma nação é grande, também é boa a 
sua escola. Não há nação grande se a sua 
escola não for boa. Mas o mesmo deve 
dizer-se da sua religião, da sua política, 
da sua economia e de mil coisas mais. 
Se um povo é politicamente vil, nada se 
pode esperar da escola mais perfeita. A 
escola, como instituição normal de um 
país, depende muito mais do ambiente 
público em que se integra do que do 
ambiente pedagógico artificialmente 
produzido dentro dos seus muros”. Mas 
não. De tempos a tempos, temos de ouvir 
a ignorância de quem não entende que 
a escola é um lugar de humanidade, 
isto é, da arte e da ciência que forma os 
seres humanos. Não sendo uma condição 
suficiente, a escola é uma condição 
necessária do desenvolvimento.

O cartaz no portão da Escola e o professor Roberto Ferreira, na foto 
de cima a tocar para as crianças no corredor para que as levou quando 
mais um tiroteio no exterior a atingiu. Em ocasiões anteriores, as 
balas atravessaram as paredes e causaram feridos

muita guerra que eu vejo mesmo”, diz-
me uma criança. A violência tornou-se 
a regra. E quando a violência se torna 
a regra, deixa de haver educação e 
desenvolvimento. 

7O secretário municipal da Educação 
montou um plano para reforçar as 
paredes das escolas com argamassa 

e convidou a Cruz Vermelha a dar um 
curso aos professores para atuarem em 
situações de emergência. Mas a melhor 
argamassa está no gesto do professor 
Roberto Ferreira: a música, isto é, o 
conhecimento, a arte e a ciência. Hoje, 
mais do que nunca, o Brasil precisa das 
suas escolas e das suas universidades. 
Felizmente há professores. A vida e a 
liberdade, o futuro, estão no corredor da 
música.J

Rio de Janeiro, 1 de setembro de 2017

* António Sampaio da Nóvoa é reitor honorário 
da Universidade de Lisboa, de que foi reitor de 
2006 a 2013. Prof. catedrático do Instituto de 
Educação da mesma universidade, foi candidato 
(independente) a Presidente da República na 
última eleição, e está no Brasil em missão 
académica a convite do reitor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro

O corredor da música

Apercebendo-se de mais um 
tiroteio no exterior da escola, 
o professor conduz as crianças 
para um corredor interno. 
Com uma viola na mão, 
canta “Criança Esperança”. 
Noutros momentos, as balas 
atravessaram as paredes e 
causaram feridos. Agora, não. 
A música protegeu as crianças

As balas perdidas não vêm 
apenas das armas, mas da 
ignorância, da insensatez e 
da irresponsabilidade. Hoje, 
mais do que nunca, o Brasil 
precisa das suas escolas e das 
suas universidades. Felizmente 
há professores. A vida e a 
liberdade, o futuro, estão no 
corredor da música.

“ 5Ler livros difíceis dá muito 
trabalho. A música dá muito 
trabalho. A matemática, também. 

Mas é nessa “dificuldade” que está a 
chave da educação. Não é fácil educar 
num tempo de gestos superficiais, 
de palavras irresponsáveis. Mas é 
preciso. Só se educa pelo exemplo. É 
por isso que os bons professores são 
tão necessários. Nada os substitui. 
Na educação, nada substitui a relação 
humana. “O meu professor me ensina 
para quando eu ganhar meu dinheiro 
eu ir morar bem longe do tiro com 
a minha mãe”, escreve um aluno de 
oito anos do Rio. Não há nada mais 
importante do que adquirir na escola a 
possibilidade de ir “morar” num outro 
lugar.

620 de junho de 2017. O professor 
Roberto Ferreira é homenageado 
na Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro. No início da sessão, há um 
estampido na ligação do microfone. 
Uma criança ao meu lado, assusta-se: 
“Ui!, outro tiro”. A rede municipal tem 
mais de 1500 escolas. No decurso do 
último ano, houve apenas sete dias em 
que todas as escolas estiveram abertas. 
Nos outros dias, houve sempre escolas 
fechadas por causa da violência. “É 

CRÓNICA
António Nóvoa
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