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Celeste Afonso
Um Folio revolucionário
A sugestão feita pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
quando, no ano passado, visitava uma exposição do festival não caiu em
saco roto. As Revoluções, revoltas e rebeldias, celebrando os cem anos da
revolução Russa, é o tema do Folio, que decorre de 19 a 29, em Óbidos.
“Quisemos celebrar todas as revoluções que transformam a sociedade”,
adianta ao JL Celeste Afonso, vereadora da Cultura, responsável pela
“pequena equipa” que preparou o programa da festa que irá animar a Vila
Literária, com centenas de iniciativas (ver noticia), abarcando a Literatura,
mas também as artes, a música, o teatro, ou a educação.
Jornal de Letras: Este Folio é um convite a pensar a revolução?
Celeste Afonso: O nosso primeiro pretexto foi assinalar os cem anos da
Revolução Russa. Contudo sentimos que não era apenas isso que queríamos
fazer, mas antes celebrar todas as revoluções que transformam a sociedade,
sejam políticas, sociais ou tecnológicas.
E literárias?
Sim. As editoras nacionais e algumas internacionais sugeriram-nos os seus
autores que poderiam trabalhar essa temática, ou com livros que estariam a
lançar nesta altura ou com marcos de revoluções da literatura. O programa
está muito cheio como sempre. E deixámos muitas propostas de fora, com a
preocupação de curadoria, de sermos fiéis ao conceito que tínhamos definido.
Um programa que é uma verdadeira panóplia
de atividades.
Quem vem ao Folio, não pode ir a tudo. Isso
é um ponto assente. Mas queremos ter um
conjunto de experiências que possam chegar a
todos os gostos. Quase todas de entrada livre e
originais. O Folio Educa, por outro lado, já está
a ser trabalhado nas escolas desde o início do
ano. E há toda uma programação do Ilustra que
é já uma referência.
E à terceira edição, a internacionalização é uma aposta?
Mais do que uma aposta, é uma afirmação e o resultado de uma estratégia. Logo enquanto preparávamos a primeira edição, candidatámo-nos a
Cidade Criativa da Literatura da Unesco. Fomos reconhecidos e o facto de
pertencermos à rede das cidades criativas deu uma enorme visibilidade a
Óbidos Vila Literária. Trabalhar em rede é importante. Este ano, partimos
com orçamento zero. E, no entanto, isso não nos desmotivou de fazer o
Folio, o que se calhar não teríamos conseguido noutras circunstâncias.
Como se faz um festival com orçamento zero?
O Folio é um festival com alma, porque é feito de vontades. Os nossos
parceiros, as cidades criativas, organismos de outros países e as editoras
juntaram-se a nós. E não nos financiam apenas, fazem parte do projeto,
trabalham connosco a programação. Conseguimos cativar pessoas, apoios
institucionais, individuais, porque acreditam em Óbidos Vila Literária, que
não é apenas da região, mas de todo o país. Tudo isto faz do Folio um festival
diferente de todos os outros. De resto, as crises também nos obrigam a fazer
melhor. E este ano está na verdade a ir ao encontro do que sempre quis ser.
Em que sentido?
Um Festival que utilize a vila tal como é, sem grandes auditórios, sem
tendas, mas com acontecimentos em igrejas, no próprio património. Toda
a vila se transforma, sem se descaracterizar, para o receber.
Quer dizer, que vamos ter um Folio revolucionário?
Sem dúvida. A própria decoração dos espaços tem essa marca. Mas é revolucionário, no sentido em que teve que se repensar. E recentrou-se, indo
ao encontro da sua ideia inicial. E acredito que é por aqui que vai continuar:
um Folio cada vez mais de todos aqueles que acreditam que a cultura é um
meio de transformação da sociedade.J MARIA LEONOR NUNES

Anna Hatherly e o barroco na Gulbenkian A partir dos próprios
estudos da escritora e poetisa, artista plástica e investigadora,
e em diálogo com as suas obras, Anna Hatherly e o Barroco:
Num Jardim Feito de Tinta inaugura-se
a 12, no Museu Gulbenkian, Coleção do
Fundador e Galeria do Piso Inferior, Lisboa.
Uma exposição-ensaio, com curadoria de
Paulo Pires do Vale, que releva as relações
de Hatherly (1929-2015) com esse tempo histórico e as suas
categorias (o Mundo como Labirinto; a importância do Lúdico,
etc.), no contexto da sua experimentação e criação, tendo como
base livros, desenhos, colagens, objetos.
CINEMA
ANTIRRACISTA
A Mostra Internacional de
Cinema Anti-Racista regressa
ao Teatro Municipal do PortoRivoli, de 13 a 15 de outubro.
Durante três dias serão exibidos filmes sobre as questões
relacionadas com o racismo
e a xenofobia. Este ano, os
destaques vão para I am not
your negro, de Raoul Peck, e
Fogo no mar, de Gianfranco
Rosi, exibidos no domingo (15).
E ainda Bola de Trapos, Alike,
Borderlines, A Onda, Viver o
ROMED em Portugal e Broken
Silence, no dia 13; We are Young,
we are strong, Mediterranea,
Schadeberg a preto e branco e
13th (14); Paixão Nacional, Black
Girl e Racismo em Português
|Racismo à Portuguesa (15). O
festival apresenta alguns debates, sobre a mesma temática,
após a exibição dos filmes.

CINEECO
A reposição de Os Lobos, clássico do cinema mudo português, da autoria de Rino Lupo,
filmado na Serra da Estrela, é
um dos grandes momentos
do CineEco 2017, que decorre
de 14 a 21 de outubro, em Seia.
O festival conta também com
algumas importante estreias,
como Uma Verdade (Mais)
Inconveniente, a sequela de
Uma Verdade Inconveniente,
de Al Gore; A Odisseia, de de
Jérôme Salle; ou a A Tartaruga
Vermelha ,
de Michaël Dudok de Wit.
A competição internacional
conta com nove longas metragens, mas um dos pontos altos
do festival é a Competição
Lusófona, com filmes portugueses e brasileiros, incluindo
as obras mais recentes de João
Salaviza, Laura Gonçalves e Xá,
Eduardo Brito, e Ico Costa.

ESCRITA PARA TV
E CINEMA

ESTORIL-SOL: PRÉMIOS
VGM E F. NAMORA

A Quatro Mãos - Encontro de
Escrita para Cinema e Televisão
em Português, vai decorrer em
vários locais de Cascais, de 12 a
15 de outubro. Nesta 1ª edição
nomes conhecidos do mundo
das letras, da escrita, do teatro
e do cinema irão juntar-se para
debater e explorar as várias fórmulas possíveis de escrever um
texto.Com mais de três dezenas
de oradores, a programação
inclui palestras e masterclasses,
entre outros, Jim Sheridan, Luís
Filipe Rocha, Sérgio Graciano,
James Bonnet, Vicente Alves
do Ó, Pedro Varela, , Anna
Muylaert, Paulo Monelli,
Adilson Xavier, Adriana Falcão e
Leonor Teles. A direção do projeto, promovido pela Academia
Portuguesa de Cinema, está a
cargo de Rui Vilhena, Patrícia
Vasconcelos e Edson Atahyde.

Amanhã, quinta-feira, 12, pelas 18
e 30, no auditório do Casino do
Estoril, são entregues dois prémios instituídos pela Estoril-Sol, o segundo em parceria com a Babel: o
Fernando Namora, para a melhor
obra de ficção, ao escritor e nosso
cronista Afonso Cruz; e o Vasco
Graça Moura - Cidadania Cultural,
a José Carlos de Vasconcelos,
diretor do JL. O Prémio F. Namora
foi criado em 1987, e dintinguiu já
de João de Melo a Teolinda Gersão,
passando por Mário de Carvalho,
Manuel Alegre, Lobo Antunes,
Mário Cláudio e Gonçalo M.
Tavares, entre outros. O Prémio
VGM, Cidadania Cultural, criado
após a morte do poeta e em
sua homenagem, em 2015, foi
atribuído antes apenas a Eduardo
Lourenço. Presidirá ao ato o
Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa.
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Saramago, Hélia Correia
e outras histórias em cena
¶ História do Cerco de Lisboa, a partir de
José Saramago, com dramaturgia de José
Gabriel Antuñano e encenação de Ignacio
García, sobe à cena amanhã, quinta-feira, 12, no Teatro Municipal Joaquim
Benite, em Almada (TMJB). O encenador espanhol, que tem dirigido teatro e
ópera em vários países da Europa, Ásia
e América Latina, aborda o universo de
Saramago, equacionando as questões da
fronteira entre realidade e ficção e a redenção pelo amor, a partir da história do
tipógrafo Raimundo Silva e o “não” que
decidiu acrescentar à narrativa histórica.
O espetáculo, que teve ante-estreia no
último Festival de Almada, é uma co-produção da Acta, do Algarve, do Teatro
dos Aloés, da Amadora, da Companhia
de Teatro de Braga e da Companhia
de Teatro de Almada, com o apoio da
Fundação Saramago. A cenografia é
assinada por José Manuel Castanheira e
do elenco fazem parte Ana Bustorff, Elsa
Valentim, João Farraia, Jorge Silva, Luís
Vicente, José Peixoto, Pedro Walter, Rui
Madeira e Tânia Silva. Marco Trindade fez
a assistência de encenação e os figurinos
são de Ana Paula Rocha. Fica no TMJB
até 3 de novembro e nos sábados deste
mês, a 14, 21 e 28, haverá conversas com
o público sobre a obra de José Saramago,
com a presença, entre outros, de Pilar del
Río, Miguel Real, João Tordo e Manuel
Frias Martins.
Outro grande romance das letras
portuguesas, Adoecer, de Hélia Correia,
está também em cena, até 15, em Vale de
Barris, Palmela. É o novo espetáculo de
O Bando, agora no seu espaço, depois da
estreia no CCB. A encenação e dramaturgia é de Miguel Jesus, que transpôs para
o palco a história do poeta e pintor Dante
Gabriel Rossetti e da modelo e poetisa

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

Jorge Listopad (1921/2017)

J
História do Cerco de Lisboa, a partir de Saramago Em cena, no Teatro
Municipal Joaquim Benite (Almada)

Elizabeth Siddal, figuras que apaixonaram a escritora e a fizeram empreender
uma viagem ao universo dos pré-rafaelitas, na Inglaterra do séc. XIX. A interpretação é de Catarina Câmara, Miguel
Moreira e Sara de Castro, entre outros.
No Teatro Carlos Alberto, Porto, a
cena será de Retrato de Família, um ciclo que se propõe refletir sobre dramas
familiares e famílias dramáticas a partir
de O Pelicano, de August Strindberg, de
12 a 21, e Tatuagem, de Dea Loher, de
25 a 29. Uma produção da companhia
A Turma e do Teatro Nacional S. João,
com encenação de Manuel Tur. O espaço cénico será o mesmo na montagem
das duas peças, escritas com um século
de diferença, mas o elenco será diverso.
Só a atriz Angela Marques participa nos
dois espetáculos do projeto.
Ainda no Porto, na Sala de Bolso, até
22, a companhia Assédio apresenta Made
in China, de Mark O’Rowe, encenação

Festival de Óbidos
Luis Sepúlveda à conversa com Mempo Giardinelli, sobre
as amargas vitórias da Revolução; Pedro Mexia com Filipe
Melo, Tudo o que não vivi, vi; Rodrigo Guedes de Carvalho
com Teolinda Gersão, Histórias Revolutas. Por dentro da
condição humana; Nelida Piñon, Pilar del Rio e Leonor
Xavier, Filhos da América; Mário de carvalho e Luísa
costa Gomes, velhos hábitos dos novos revolucionários;
Manuel Alegre e João Gobern, O canto ou as armas; Isabel
do Carmo e Fernando Rosas, A luta armada; ou Miltom
Haatoom e Gonçalo M. Tavares, que irá também dar um
curso de literatura, artes e cultura contemporânea, são
alguns dos encontros que vão marcar o Folio, de 19 a 29,
em Óbidos. Ao longo de 11 dias, a Festa literária vai ter numerosas conversas, mesas -redondas, lançamentos, aulas,
workshops. Um programa intenso sob o tema revoluções,
revoltas e rebeldias, (ver breve-encontro) com a participação de muitas dezenas de escritores, investigadores, artistas portugueses e estrangeiros. Além da evocação de vários
poetas e escritores, Al Berto, Camilo Pessanha, António
Nobre ou Raul Brandão, de destacar uma celebração dos
35 anos de Memorial do Convento, de José Saramago, que
vão ser assinalados com o espetáculo de rua Sete Luas.

de Pedro Frias, com João Cravo Cardoso,
Manuel Nabais e Pedro Quiroga Cardoso.
E mais a norte, em Viana do Castelo, até
21, no Teatro Sá de Miranda, o Teatro do
Noroeste propõe (I)migrantes, um espetáculo com texto construído a partir de
relatos vivenciais, dirigido por Graeme
Pulleyn, num processo de criação
coletiva com Adriel Filipe, Ana Perfeito,
Elisabete Pinto e Tiago Fernandes.
Em Lisboa, no Teatro Maria Matos,
a 12, estreia Libertação, pelo Hotel
Europa, que encerra uma trilogia sobre
o colonialismo português, que integrou
ainda Portugal não é um País Pequeno e
Passa-Porte. É escrito e concebido por
André Amálio, cruzando documentos,
testemunhos, dança, performance
e teatro, para uma reflexão sobre a
História recente de Portugal. Até 15, no
TMM, seguindo depois para Norte, com
apresentações a 20 e 21, no Armazém
22, em Vila Nova de Gaia. J

Destacam-se os concertos de Rodrigo Leão, Maria João,
Luis Pastor ou Aldina Duarte com Carlão. E ainda exposições, como a Coleção de cartazes do 25 de Abril; Artes e
Direitos Humanos; ou Desta Canção que apeteço, mostra
Discográfica de José Afonso.

Vida e obras de Caeiro
Eugénio Lisboa apresenta Vida e Obras de Alberto
Caeiro, de Teresa Rita Lopes amanhã, quinta-feira, 12,
às 19h, na Academia das Ciências, em Lisboa. Uma nova
edição do “mestre” de Fernando Pessoa que a investigadora, ensaísta, professora e escritora publicou na editora
brasileira Global, integrada numa série de volumes sobre
o poeta e seus heterónimos. “Nunca ninguém se lembrou ainda de que Alberto Caeiro foi a primeira e mais
completa reação de Pessoa não só ao saudosismo como
ao ultra-simbolismo por ele próprio praticado”, adianta a
pessoana. “Materialista e objetivista confesso, Caeiro nasceu para praticar não só uma arte condizente como para
ser o profeta de uma nova cultura que se opusesse ao por
ele chamado Cristismo: o Novo Paganismo Português”.

orge Listopad foi uma personalidade, um escritor e artista a
múltiplos títulos singular - com um percurso de vida absolutamente raro, riquíssimo; e aqui no JL uma presença marcante, durante um larguíssimo período. De facto, começou
a colaborar no nosso nº 7, de 26/5/1981, e o seu último
(famoso) "Coelhinho" saiu no nº 1157, de 4/2/2015. A partir
daí o seu estado de saúde impediu-o, em definitivo, de voltar a escrever. Nascido em Praga, a 26 de novembro de 1921, Listopad veio
para Portugal no final da década de 50, e morreu-nos, em Lisboa, no
passado dia 1, aos 95 anos. Devia, por todos os motivos, ser a capa
desta edição, mas a falta de tempo, agravada pelo feriado do dia 5,
e de meios, impediu que assim pudesse ser. E nem fazemos aquela
longa notícia que se imporia, uma caixa com a bibliografia, outra
com os principais espetáculos que dirigiu, etc. - todas essas e outras
coisas que sei deveríamos dar e não podemos dar nestas páginas.
Assim, fica esta coluna, alargada e diferente do habitual, a servir
também de desajeitada e insuficiente notícia, focada sobretudo na
participação no nosso jornal. Acrescendo-lhe a Autobiografia aqui
publicada a 5/1/2005 (nº 894), e a crónica de Valter Hugo Mãe na p.
30. Mas já na próxima edição haverá mais matérias sobre o nosso
colaborador e amigo de sempre.
Voltando atrás, ao seu excecional percurso de vida, a partir de
certa altura ele foi-se desenrolando ante nós em sucessivas surpresas e revelações. Porque o Jorge não falava, pelo menos a quem
não era do seu círculo íntimo (se é que esse círculo existia), do seu
passado, sobretudo do mais longínquo. Ou seja: da sua infância e
juventude na Checoslováquia, antes de ir para a capital francesa
como adido cultural do seu país, com apenas 25 anos, pouco antes
do golpe de estado de fevereiro de 1948, que levou os comunistas
ao poder. E então já ele era um poeta conhecido e fora destacado
resistente ao nazismo, sendo mais tarde declarado um dos “heróis”
dessa luta. Não falava disto, talvez por ser muito doloroso para ele,
preferindo silenciá-lo; e também só raro, e pouco, falava dos tempos de Paris. E apenas ao fim de anos de insistência minha escreveu
a bela e significativa Autobiografia que agora pode (re)ler.
O que acontecia, por vezes, durante uma conversa, falando-se por
exemplo de alguém famoso, era o Listopad referir, como a coisa mais
natural, que o conhecia, porventura contar
uma história passada
com ele. Assim com
checoslovacos, como
Dubček ou Kundera,
e sobretudo franceses, como Malraux,
Sartre, Camus,
Aragon, Tristan Tzara,
até Louis-Ferdinand
Céline. Mas fazia-o, sublinhe-se, sem
nenhuma pose nem
para “armar”, que o
seu estilo era o inverso,
nunca se punha em
bicos de pés. Aliás,
aparentava certa frieza
e certo distanciamento
e era de uma discrição feita de grande
poder de observação,
inteligência e subtileza
– três das sua nítidas
características e qualidades. Confesso que a
Jorge Listopad
nós que lhe ouvíamos
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essas ocasionais referências ou histórias, por vezes pensamos haver
nelas algo da sua criativa imaginação. Afinal, era tudo pura realidade,
pudemos confirmá-lo quando após a “revolução de veludo”, no final de
1989, com a queda do regime comunista, voltou ao seu país natal, a que
regressaria muitas vezes, inclusive como encenador, e onde foi alvo de
público reconhecimento e expressivas homenagens. Eu próprio ouvi,
um anos depois, na sua visita de Estado a Portugal, o Presidente Vaclav
Havel, também um homem do teatro, dizer do ser apreço e da sua admiração por Jorge Listopad.
Quanto à sua obra, como se sabe, estendeu-se por vários domínios, em
especial no teatro e na literatura. Ele era, designadamente, faceta menos
conhecida entre nós, considerado um dos principais poetas do seu país
(ver, por exemplo, as Antologias de Poesia Checa editadas em França,
pela Belin, em 1990, e pela Gallimard em 2002; e as notícias, no JL, de
edições de volumes de poesia sua, a última, salvo erro, na Alemanha).
Estranhamente, porém, ou talvez não, nunca traduziu poemas seus
para português. Sequer para publicar aqui, como repetidamente, ao
longo dos anos, lhe pedi ou sugeri: ele dizia que os seus poemas eram
intraduzíveis, ainda admitiu a certa altura tentar traduzir alguns, com a
colaboração do Nuno Júdice, mas nunca o chegou a concretizar. A poesia era em checo, em português era a prosa. Esta, porém, se bem ajuízo,
não raro tem a ver com a poesia - esta, a prosa, quer a de alguns dos seus
livros, quer de crónicas, mormente o curtíssimo e lapidar “Coelhinho”
que, como muita outra prosa sua, teve casa neste nosso jornal.
Mas não é agora o momento de falar das múltiplas formas de
expressão do talento do homem de vasta cultura e fino espírito, com
um atentíssimo olhar muito seu e distinto, sobre os acontecimentos,
as pessoas e as coisas. Um olhar sempre perspicaz, temperado de
ironia e de humor, com inesperado e originais ângulos de abordagem, e e uma visão amiúde muito diferente da nossa. Obviamente
foi tudo isto, mas bastaria uma pequena parte disto, para logo no
início do JL o convidar a ser colaborador e, um pouco mais tarde,
membro do que chamei Conselho Editorial: primeiro composto
por Augusto Abelaira, Eduardo Prado Coelho e Fernando Assis
Pacheco, depois o Listopad nele substituindo o Assis, que passou a
redator principal, sendo o António Mega Ferreira chefe de redação: gente excecional e tempo extraordinário, em geral e para o
JL, limito-me a dizer, para não falar de evoluções subsequentes e
da situação atual... Por exemplo, creio que dará um bom contributo para um esclarecido conhecimento da criação e da cultura em
Portugal nesses anos 80, quando passamos a sair semanalmente, a
leitura da crónica de página inteira sobre a atualidade que o Assis,
o Eduardo, o Listopad e o Mega escreviam rotativamente. Depois, o
Jorge foi nosso crítico de teatro (sendo muito bem substituído pela
Helena Simões, sobre a qual o Valter diz tudo que ela merece no seu
texto), teve várias secções ou crónicas fixas, a derradeira das quais
a "Segunda Via" (a última publicada a 12/11/2014), o "Coelhinho" e o
mais que ele queria ou para que eu o solicitava.
Por uma estranha coincidência, conheci o Listopad a única vez que pude
entrar na televisão antes do 25 de Abril: em 1963, na RTP-Porto, onde o
Teatro dos Estudantes de Coimbra (TEUC) foi gravar a peça A sapateira
prodigiosa, de Lorca, de que eu era um dos atores – e ele o realizador.
Este foi um dos seus muitos ofícios e talentos, e o primeiro que exerceu
entre nós, quando chegou à capital do norte, no final da década de 60,
para acompanhar a mulher portuguesa por que se apaixonara em Paris.
E no Porto, onde publicou também o seu primeiro livro saído entre nós
(o ensaio Tristão ou a traição de um intelectual), ‘iniciou’ a RTP Norte,
participou na vida artística e literária da cidade, ficou amigo de escritores como Eugénio de Andrade, que reviu a tradução daquele livro, e
Agustina, sobre a qual mais do que uma vez escreveu nas nossas colunas:
havia uma mútua admiração entre os dois, cada um, a seu modo, único.
Realizador de televisão, pois, homem de teatro, diretor de vários
grupos, encenador, professor, presidente da Comissão Instaladora
da Escola Superior de Teatro e Cinema, ensaísta, crítico, escritor,
com livros de vários géneros, etc., etc.. Não é possível falar aqui de
tudo... Aliás, o Listopad fez tantas coisas, e tanto tempo, também ou
sobretudo aqui em Portugal, país que amou e fez seu - tinha dupla
nacionalidade -, que em todas as notícias que li ou ouvi sobre a sua
morte faltava sempre algo significativo... No que respeita às televisões, em particular a RTP, não sei o que deram agora sobre ele. Sei
que a dimensão da sua figura e obra, a nível europeu, fez com que o
prestigioso canal franco-alemão ARTE tivesse realizado e exibido
um documentário sobre ele, para o qual o entrevistaram designadamente no JL. E sei mais, pior, que a RTP, de que Listopad até foi, como
se viu, destacado realizador, nunca o comprou e passou, nem sequer
depois de aqui ter chamado a atenção para essa incompreensível, e
condenável, omissão. Será que, ao menos agora, o vão fazer?...
Apesar dos seus 95 anos e do estado em que se encontrava não
permitir outra previsão senão a do fim próximo, a todos nos tocou
a sua morte. Mas, não conseguindo escapar a um lugar comum que
ele detestaria, não o esquecemos nem esqueceremos. J

J

Autobiografia de Jorge Listopad

Na escada rolante
1
2

Se me encontrasse numa escada
rolante.

Quando nasci (em Praga), não
suspeitava que era uma das mais
belas cidades do mundo mas sê-lo-ia
para mim, bastantes anos mais tarde.
Talvez só tivesse tido consciência do
triunfo dessa beleza durante a guerra,
na profunda ilegalidade em movimento
pendular entre o campo e a metrópole,
durante a resistência anti-nazi, quando
cada poética esquina praguense podia
ser trágica para sempre; ou já instalado
em Paris, mais tarde, numa aprendizagem da distância. Ou afinal, o facto
de encontrar-me provisoriamente
("provisoire qui dure") em Portugal,
provocou em mim o mudo desejo de
rever a cidade natal.
Nasci no mês de novembro; novembro em língua checa: listopad. Os
checos, como raros europeus, embora
recebendo os instrumentos de civilização formal e institucional de Roma,
romana e depois católica, ficaram residualmente quanto ao nome dos meses,
num mundo anterior, de nomenclatura
pagã, anímica, rente à sua origem dos
elementos naturais. Culto celta? Cada
mês em checo, formula a imagem do
ano agrícola ou venatória, o seu sintoma, o seu aroma e cor.
Em listopad, encontras "as folhas
caídas". Será que daí se anuncia o meu
afeto especial para com Almeida Garrett,
autor do livro de poesia do mesmo
nome? Nasci, pois, em casa na época em
que as parturientes davam à luz nas próprias casas, prédio que ainda existe tal e
qual, cinzento, angular, onde morámos
num rés-do-chão inteiro, um tanto
alevantado e onde o meu pai tinha, em
espaços separados, o seu consultório de
dentista, um laboratório técnico adjacente e a sala de espera.
Trémula vizinhança dos meus
primeiros anos. Os sons da broca à
antiga. Depois da morte de minha mãe,
e mediante o segundo casamento do pai
com uma estomatologista-cirurgiã, toda
a casa foi restaurada e adaptada para
clínica dentária.
A nova família, nós mudámos, a
alguns passos dali, em frente, para uma
casa mais elegante, da burguesia instalada. Deus levou, Deus deu, Deus ama,
dizia o pai. Não por muito tempo.
Durante e depois da guerra, na qual
o meu pai morreu na prisão alemã,
exemplo patriota checo, o lugar onde
nasci tornou-se, por sua vez e sucessivamente, uma Associação de Amigos
de Animais, uma organização local do
PC, uma sucursal da Caixa Geral de
Depósitos checa, uma agência da Caixa
de Previdência. Numa das recentes
viagens a Praga quis ir até ao fundo, é
maneira de dizer, e descobri o caminho,
através da janela entreaberta do velho
pátio abandonado, para o quarto onde
provavelmente estaria instalada a cama
da mãe naquele dia 26 de novembro,

Jorge Listopad Entrevistado para o canal franco-alemão ARTE, em 1998, no JL

onde também nasceu, dois anos mais
tarde, Pavel, que morreu bebé de poucos
meses, e a irmã, irmãzinha Alena, cinco
anos mais nova; talvez neste momento,
enquanto escrevo, ela jogue ténis nos
courts cobertos, onde se chega com os
elétricos 3 ou 17. Não paga bilhete: tem
mais de 70 anos, radiosos; sempre assim,
confiante até no sofrimento. Pois, não
a vi durante a guerra (cinco anos) para
nos encontrarmos numa rua de Praga,
não sabendo se ainda estávamos vivos. É
verdade, depois também não a vi desde
o ano 49 até 89 do século passado. O
nosso mundo era pouco razoável.

3

Estava onde não deveria estar? O
bairro no qual vivi chama-se Letná.
Nome airoso e é efetivamente uma
colina com dois grandes parques, um
no alto de Praga com vista ímpar dos
terraços naturais e outros já saídos das
mãos dos arquitetos e jardineiros; não
longe, os estádios do Sparta e dos clubes
concorrentes, nós, rapazes, imitávamos
a peladinha. O meu pai foi dentista-mecenato dos profissionais do Sparta,
eu admirava-os silenciosamente. O
outro parque era um verdadeiro bosque,
cheirava a rosas, a rápidos riachos,
a cavalos e ao não distante Jardim
Zoológico, quando o vento se levantava.
Orgulhosamente aqui crescia a única
magnólia de Praga, a noiva vestida de
branco tépido. Em volta, os braços do
Vltava como que feitos para os nossos
saltos-mergulho na água.
A partir da nossa Igreja de Santo
António, as ruas de Letná subiam. A
Academia de Belas Artes, meia dúzia de
cinemas, um piolho a projetar de modo
inseguro os filmes de terror, westerns
a sério e curiosamente, visto de hoje,
as preciosas fitas soviéticas da primeira
época; o cinema mais elegante do bairro
cultivava a programação musical americana. Aí ouvi jazz.
Alexandre Ragtime Band contra a
solidão da puberdade. Bairro de bonitas
jovens. Uma era minha paixão e meu
amor. Chamava-se Helena, morta com
17 anos, em trânsito para o campo de
concentração, ano 1940. Reabro o silêncio que conservo tantos anos, séculos.
Estremecimento longínquo, diria Clarice

Lispector que era da sua família, da
família de Helena.
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Quando compreendi que todas as
viagens eram possíveis, chorei,
não dormi e cheguei a Paris, aliás via
Londres, intermitente, oficiosamente.
Não foi tão simples: mas um texto destes
não tem, espero, a responsabilidade de
causalidade, da disciplina dos factos ou o
cuidado com o rumo dos caminhos. Em
Paris fiz tudo. Porém, no princípio tive a
oportunidade de conhecer a high-society
da esquerda da Maison de la Pensée, visto
que trabalhei como Chefe de Redacção
do Semanário Parallèle 50 onde, entre
outros, colaboravam Roger lèle Vailland,
Claude Roy, Charles Morgan, Julien
Benda, Edgar Morin companheiro de
minha geração -, e cujo director era
Gérard, isto é, Artur London, que me
assustava ma non troppo.
Da guerra civil de Espanha, ao grande
agente no Ocidente e numa depuração
condenado à morte, em Praga, pelos seus
antigos camaradas moscovitas, como é
conhecido, salvo in extremis (lembre-se
ou veja o filme de Costa-Gravas, ou leia o
livro autobiográfico com o mesmo nome,
"Confissão"). Era, pois, meu superior.
Mais uma aprendizagem. Prefiro lembrar
um almoço de domingo, preparado pela
La Passionaria, ao gosto espanhol, novo
para mim, na moradia suburbana de
London e de sua mulher Lisa (que mais
tarde o salvou, filha de um deputado
do PCF), mais ainda preferi conhecer
Camus, a paginar o seu jornal, e depois
na rua Ciseau, ou pagar um café filtre,
no Café Bonaparte a Tristan Tzara, pai
do dadaísmo, ele sempre de casaco
comprido de inverno mas sem camisa
por dentro. Maçame falar assim de Paris
onde vivi dez anos de estadia plena, não
é justo, nem hoje adivinho as minhas
sucessivas perturbações, assimilações,
aculturações, no início do Paris oficial,
mais tarde sem cidadania e sem dinheiro. Aqui escrevi o meu Tristão, em condições ásperas e extáticas em francês e
em checo, sem saber exatamente como.
E era bom. Foi bom? Aprendi televisão.
Tornei-me secretário do Rose Rouge,
o cabaré da moda na Rue de Rennes, de
Anouk Aimée.
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Absolutamente
Eça de Queiroz
Obra premiada em 2009 pela Associação Portuguesa de
Escritores e pela Associação de Críticos Literários, a sua
terceira edição, novamente revista e aumentada, é a mais
rica e completa biografia de Eça de Queiroz, com a informação e a iconografia mais fidedignas e reflexões críticas que permitem uma visão aprofundada do percurso
do autor e da repercussão da sua obra e da sua figura
pública entre os seus contemporâneos. Contém ainda
resumos dos enredos das mais notáveis obras queirozianas e excertos de recensões críticas a cargo de especialistas nacionais e estrangeiros. Eça de Queiroz – Uma
Biografia, da autoria de A. Campos Matos, autor de
uma vasta obra de investigação e divulgação acerca da
vida e obra do escritor, com mais de trinta títulos publicados, é uma edição da Imprensa Nacional.

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

Eça-254x300_JL.indd 1

09/10/17 12:19
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Liguei-me a Marcel Marceau jovem,
frequentei Roger Caillois na UNESCO,
Renée dançava na Companhia de
Jean Veidt, coreógrafo dito Vermelho,
Mouloudjí corrigia o meu francês
escrito, etcetera, etcetera e onde estais?
Onde estais? tal como pergunta António
Nobre exatamente em "Lusitânia no
Bairro Latino" onde estava eu ainda sem
saber da Lusitânia.

5

Só os pormenores podem estar certos
e metafisicamente assumidos. Sou
amigo de detalhes, de microcosmos,
gosto dos pequenos países, há muito mais
para ver. Portugal, por exemplo. Porto,
quero dizer. Não recusei a primeira chávena de lúcia-lima, na rua da Vilarinha.

6

Volto atrás. Um avô era da aldeia
(Sudomìøice) que felizmente continua a ser aldeia. Com 14 anos fizeram-lhe a trouxa e despacharam-no para
Viena, teve de marchar a pé até à capital
do Império de então, a algumas centenas de quilómetros de distância, para
casa de um tio que nunca vira antes.
Tornou-se aprendiz de tipógrafo, enamorou-se de uma cozinheirinha húngara: suponho que jantaram em segredo na
cozinha do patrão. Meu pai então nasceu
em Viena. Com um ano, voltaram a
Praga. Meu avô tornou-se conhecido
editor que descobriu e criou "O Valente
soldado Chveik" de Hasek, primeiro em
forma de cadernos semanais.
O outro avô, de Kolin, retroseiro,
com lojeca fixa que eu adorava, transportava-se, sempre cansado e sempre
alegre, pelas feiras da região.
Não sei como morreu era o tempo
confuso dos primeiros anos de ocupação
alemã, mas encontrei-o, tantos anos
depois da sua morte, na rua de São José.
Parou. Parei. Revi-o depois numa rua do
Fundão.
Tive ainda mais uma família de
avós, evangélicos rigorosos. Todos os
domingos, com um par de cavalos e
fiacre alugados, a hora certa, foram à
missa, à cidade mais próxima. Antes
de se reformar, esse avô tolstoiano,
meu jardineiro-mor, era o prosaico Chefe-Caixa da Estação Central
de Praga, porém, uma alta função
financeira e moral.

7

Não foi boa ideia aceitar a proposta
para redigir a biografia. As minhas
coisas não estão nem nunca foram no
seu sítio. Não tenho verdadeira autobiografia para além daquela parsemeada pelo que escrevo, enceno e até
ensino. Seja como for, a autobiografia
em forma desta prosa dedico-a com
afeto aos leitores, alguns sei regulares,
outros ocasionais. E aos filhos: Clara,
Manuela, Joana, Bruno, Cláudia e
Francisca, todos portugueses de olhos
azuis, E aos afilhados não? Gil e Inês.
Subitamente cismo: não terei
aceitado a encomenda para poder momentaneamente voltar à última página
que durante tantos anos foi minha
(se alguma coisa fosse minha) no J.L?
Voltar a casa. Mas tudo o que está de um
ou outro modo vivo, muda, murcha,
ressuscita, transforma-se, desloca o
objetivo, escreve na penúltima página e
se fosse preciso para a paz da sua alma,
tentaria compor a epopeia da sua vida
na folha de um guardanapo.
Agora passo a palavra. J
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Clara Pinto Correia
Romance a lançar este mês
é o primeiro tomo de uma trilogia
“Esta história vem daqueles
dias especialmente depressivos
em que o primeiro-ministro
nos disse que tínhamos bom
remédio se estivéssemos
desempregados e chorosos.
Bastava-nos sermos criativos.
Fazermos o que todos os
portugueses antes de nós
sempre fizeram. E emigrarmos.
Foi o que fez então a M, rasgada
pelo meio nas fotografias com
as suas netas e nas histórias de
amor com o seu J”. É assim que
Clara Pinto Correia revela ao JL
o ponto de partida do seu novo
romance, Todos os caminhos,
com a chancela da 4 Estações
Editora, que será lançado
no próximo dia 24, na FNAC
Chiado, em Lisboa. A este título
seguir-se-ão, ao longo de 2018,
Meninas Morenas e Luz de Marte,
os dois outros volumes que
completarão a trilogia A tirania
da distância.
Ainda segundo a autora,
M, a protagonista de Todos os
Caminhos e da própria trilogia,
“nesta nova existência nem
escreveu nada, só pensou”. E
justifica: “Os pensamentos são
mais livres do que o curso de
uma maratona. São muito mais
erráticos do que as memórias,
do que as cartas, até do que o
discurso direto. Deambulam,
enlaçam-se, retraçam-se,
emaranham-se, e de repente
pôem-se a si próprios por
ordem porque a natureza dos
pensamentos é mesmo assim”.
E acentua: “O percurso dos

Clara Pinto Correia Regresso à ficção, no mesmo ano em que publica um livro
científico nos Estados Unidos

pensamentos da M nunca se
enganou enquanto correu da
nascente para a foz. Mas formou
o labirinto de mais um grande
delta antes de entrar no mar onde
se cumpre o seu destino final”.
Até que ponto – perguntamos
nós e pode interrogar-se o leitor
– o percurso da fictícia M, ou
Mzinha, se entrelaça com o de
Clara Pinto Correia? Questão, no

Pré Publicação

O Filete

O Filete? Quem é esse, o Filete?
Ah, pois é, então o Filete é o puto, eu
tinha que dar-lhe um nome qualquer para a
gente se entender mas em dayak só sei dizer,
ó filha és muitaboa,
e pouco mais, e então pus-lhe Filete,
que era o nome do gajo lá de Monforte que
vivia ao fundo da minha rua, mesmo nas
traseiras do Hospital, num jardinzinho com
um nicho da Nossa Senhora dos Leprosos
a que nós chamávamos O Beco. Ficou o
Filete, porque a roupa dele era toda dada

fundo, ociosa, pois não é isso o
que mais importa quando se trata
de ficção. Mas tanto uma como
a outra viveram a infância em
África, tornaram-se cientistas e
repartiram a vida entre o sempre
presente Portugal e mais ou
menos longas estadias de trabalho
académico nos Estados Unidos
da América. Literatura é também
memória reinventada.

mas o gajo vestia-se de domingo a semana
inteira, e tinha a mania de chegar ao pé
de das pessoas da terra que passassem por
ele e pôr-se logo a dizer, assim mesmo à
malinder,
eu sou o Filete, vaidoso, mal-frito, e feio,
e foi por isso, estava mesmo a pedi-las.
Era da nossa idade mas era ainda mais
alentejano que nós todos juntos, e portanto
só ia todos os dias de casa até à morgue,
que era só atravessar a rua, e então via
ou dos velhotes que estavam para ali a
morrer, ou das pessoas que davam entrada
nas urgências mortas, ou meio-mortas,
e a oferta do Filete, pura e simplesmente,
era pôr-se ali com um verdadeiro ar de
circunstância fúnebre, todo perfilado, de
gravata preta e lenço preto no bolso do
casaco de riscas cinzentas, e entregar às
famílias que ele visse chegar à morgue dois
ou três cartões daqueles com risca preta,

Escritora de voz muito própria
e com presença marcante nas
últimas três décadas, a também
bióloga e historiadora da Ciência
Clara Pinto Correia é autora
de uma extensa bibliografia,
tanto literária como científica,
de que se destacam, no plano
da ficção, títulos como Adeus
Princesa (1985), E se tivesse a
bondade de me dizer porquê?
(1986, em coautoria com Mário
de Carvalho), Ponto pé-de-flor
(1991), Domingo de Ramos (1994),
Os mensageiros secundários
(1999), A arma dos juízes (2002), A
primeira luz da madrugada (2006)
ou Podemos ver o vento (2012).
Na área da biologia, o ensaio
sobre a origem da vida O ovário
de Eva, prefaciado por Stephen
Jay Gould, valeu a Clara Pinto
Correia múltiplas referências
na bibliografia académica
internacional. Quando se trata
de escrever sobre Ciência, os
dotes da escritora e da bióloga
conjugam-se para produzir
leitura aliciante, entretecida de
histórias.
Todos os caminhos não é,
aliás, o único livro publicado este
ano por Clara Pinto Correia. No
dia 8 de agosto foi lançado em
Nova Iorque, com a chancela da
Columbia University Press, Fear,
Wonder and Science in the New
Age of Reproductive Biotechnology,
escrito em coautoria com o
biólogo norte-americano Scott
Gilbert, e de que se aguarda a
edição portuguesa. J
LUÍS ALMEIDA MARTINS

que eram da agência funerária que ficava
do outro lado do Beco, mesmo diante da
casa dele. O gajo não se cansava, estás a
ver? Era mesmo um fraca-figura, muito
ranhoso mas sempre todo afiambrado,
e tinha uma grande cabeleira cheia de
brilhantina, eu por mim costumava acharlhe imensa graça. Já que ia pôr um nome
ao bebé então que fosse um nome com
boas memórias de juventude, percebes?
Sabe bem, sabe a casa, quase que cheira a
lenha a arder na lareira durante o Inverno
quando um gajo está para ali no meio da
floresta equatorial, e portanto, por simples
instinto do momento que é realmente
como um gajo começa por fazer as coisas
antes de meditar sobre elas, vá, o meu
filho do Bornéu ficou o Filete.
O teu filho?
Mzinha, eu tenho a certeza de que tu
percebes isto.
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Abraão Vicente
Festa de letras em Cabo Verde
Manuel Halpern
Morabeza, assim se chama o novo
festival literário de Cabo Verde, promovido pelo Ministério da Cultura,
em parceria com a Book Taylors. Um
festival que pretende ser uma grande
festa da literatura em língua portuguesa. Decorre de 30 de outubro a 5
de novembro, na Cidade da Praia, e
conta com as presença de Germano
Almeida, Arménio Vieira, Mia Couto,
José Eduardo Agualusa, Afonso Cruz,
Valter Hugo Mãe, entre outros. O JL
falou com o ministro cabo-verdiano
Abraão Vicente, que também escritor
e artista plástico, sobre a forma como
este festival se integra numa estratégia
de político cultural de longo alcance.
JL: Quais são os objetivos deste festival?
Abraão Vicente: A ideia é reativar a
política de incentivo à leitura, promoção do livro e dos autores cabo-verdianos. Nos últimos 20 anos, Cabo
Verde andou à mercê das publicações
dos seus grandes autores, como
Germano Almeida, Arménio Vieira,
Dina Salustre ou Filinto Elísio, mas não
havia uma política pública de incentivo à leitura. Então, surgiu a ideia de
reunirmos, durante uma semana, os
autores consagrados cabo-verdianos,
promovendo também os novos nomes
da nossa literatura. Isto tudo através da

Um pouco por todo o país?
O festival é itinerante. No próximo
ano deverá acontecer no Mindelo.
Queremos que a cultura também nos
leve a conhecer Cabo Verde em toda a
sua diversidade. Todas as formações são
feitas em parceria com as embaixadas e
com as universidades. Vamos distribuir
um livro a cada criança de Cabo Verde
e a preparar um kit de biblioteca para
cada município. Temos apenas 22
municípios. É importante que cada
um tenha uma boa biblioteca, e que os
autores cabo-verdianos o visitem.
Abraão Vicente Ministro da Cultura de Cabo verde

Biblioteca Nacional. Porque há também o relançamento da BN e da sua
política editorial, com o lançamento
de clássicos de Eugénio Tavares.
Mas não será um festival apenas de
escritores cabo-verdianos?
Um festival de literatura só com
autores nacionais não corresponderia
ao espírito cabo-verdiano - sempre
fomos um país aberto para a lusofonia
e para o mundo. Daí a ideia de trazer
nomes como Mia Couto, José Eduardo
Agualusa, Afonso Cruz e Valter Hugo

Adeus, Ruth Escobar
Figura incontornável do
teatro brasileiro, Ruth Escobar
faleceu no dia 5, aos 81 anos.
Incansável lutadora contra a
ditadura brasileira – esteve
presa três vezes -, criou nos
anos 60 o Teatro Popular
Nacional, para levar produções
às zonas mais pobres do
Brasil, fundou a sua própria
companhia de teatro, Novo
Teatro, e organizou o Primeiro
Festival Internacional de
Teatro de S. Paulo. Com uma
carreira de mais de 50 anos,
que se pautou pela divulgação
de novas dramaturgias, a
atriz afastou-se dos palcos
nos anos 80 para ser, por
duas legislaturas, deputada
estadual. Teve também um
papel importante como
feminista, tendo sido, em
1985, a primeira presidente do
Conselho Nacional dos Direitos
das Mulher brasileiro. Escreveu
uma autobiografia, publicada
em 1987. Distinguida com a

são artistas. Temos um bom ponto de
partida, que é uma natureza formidável, que nos inspira. Grande parte
dos escritores cabo-verdianos vêm de
famílias humildes e de uma tradição
muito austera, onde a educação faz
parte do nosso estado de vida. A
educação foi durante muito tempo a
única forma de ascensão social. Por
isso, também queremos fazer com
que as escolas de Cabo Verde se aproximem da leitura.

Ruth Escobar

Legião de Honra da República
Francesa em 1989, apresentouse pela última vez em palco em
2001, com «Os Lusíadas», de
Luís de Camões, um ano depois
de lhe ter sido diagnosticado
Alzeihmer. Ruth Escobar
nasceu no Porto, em 1935.

Mãe. A nossa ideia é estender a participação a autores francófonos. O nosso
objetivo é fazer com que as nossas
instituições É a ideia de nos reunirmos
todos para refletir sobre a literatura
tendo Cabo Verde como pretexto. Devo
dizer que esta ideia de fazer um festival
teve grande aderência também do
setor privado.
Cabo Verde é um país pequeno, mas
com uma grande quantidade de escritores e artistas...
Em cada dez cabo-verdianos nove

A aposta na cultura extravasa o âmbito
exclusivamente cultural?
Não há melhor política social que
uma boa política na cultura. Temos
um primeiro ministro com a mesma
visão. O que é traduzido em elementos concretos no orçamento de
estado que será agora apresentado ao
parlamento. O meu foco é recuperar o património, criar uma rede de
museus, bolsas de acesso à cultura,
construir pequenos auditórios em todos os municípios. Sem uma política
de incentivo à cultura dificilmente
teremos uma geração que se apegue
aos livros, ao cinema, à boa música.
No centro disto tudo está a Academia
de Artes, Cesária Évora.

O próprio festival explora as fronteiras
entre as artes?
O festival Morabeza recebe através da
literatura as outras artes. Terá música,
exposições e peças de teatro.
E acaba por receber também a lusofonia... É importante essa relação
cultural entre países lusófonos?
Cada vez é mais necessário conhecermo-nos melhor, a riqueza que cada
um dos países possa aportar à CPLP e
ter ideias concertas. Ainda este ano,
lancei a ideia de termos um mercado comum de indústrias criativas. E
também editais com financiamento
comum. Cabo Verde vai presidir a
CPLP em 2018. A cultura vai ser o
nosso lema.
Também é escritor e artista plástico.
Tem sido possível conciliar essas suas
vertentes com a função de governante?
Neste momento a tarefa de ser governante é muito absorvente, pelas
imensas responsabilidades e necessidade de tomar decisões que me
afastam do meio. Mas com algumas
disciplina é possível Vou escrevendo poesia e alguns textos para um
romance em que trabalho, mas não
tenho tido tempo para me dedicar a
fundo. Também vou desenhando no
meu bloco de esboços. Ainda bem
que esta é uma fase transitória. Nós
sabemos que hoje estamos no poder,
mas daqui a cinco anos podemos
não estar. Por isso, tenho a certeza
que vou voltar ao meio artístico, e
tenho a ânsia de agora conciliar as
coisas. Este não é um cargo de que
se possa esperar gratidão ou grandes
aplausos. O mais importante é deixar
as instituições sólidas. O estado não
se deve ausentar de uma política
cultural pública. J

António de Macedo
Um cinema para sempre novo
Realizador, escritor, professor
universitário, fundador do
movimento do ‘Cinema Novo’,
António Macedo faleceu, aos 86
anos, no passado dia 5 de outubro,
em Lisboa. É um dos elos perdidos
da história do cinema português.
Talvez seja esse o preço de ter
sido quiçá o mais ousado dos
seus contemporâneos, sem
demonstrar qualquer preconceito
com o cinema de género. Para
a história do nosso cinema fica,
seguramente, Domingo à Tarde
(1965), uma das obras fundadoras
do ‘cinema novo’ juntamente com
Verdes Anos, de Paulo Rocha, e
Dom Roberto, de José Ernesto de
Sousa. Macedo começou por ser
um dos elementos mais ativos
do movimento, de que também
fizeram parte António Cunha
Telles, José Fonseca e Costa ou
António-Pedro Vasconcelos.
Em 1967, dois anos depois da

António de Macedo

estreia, realizou o policial Sete
Balas para Selma. Seguiram-se
outros como Nojo aos Cães, A
Promessa, As Horas de Maria, O
Príncipe com Orelhas de Burro ou
Os Emissários de Khalom. Filmes
feitos com grande escassez de

meios, que exploravam, com um
estilo muito peculiar, o cinema de
aventura e até de ficção científica.
Depois de Chá Forte com Limão,
em 1993, uma coprodução
lusofrancesa, Macedo fez um
longo interregno no cinema,
dedicando-se, entre outras
atividades, à escrita, produzindo
uma longa bibliografia, com
ensaio, romance, contos e
peças de teatro. Foi fundador do
Centro Português de Cinema e
professor em vários institutos
e nas universidades Nova e
Lusófona. Em 2016, de forma
algo inesperado, regressou à
sétima arte, com o filme de
ficção científica O Segredo das
Pedras Vivas, que estreou no
festival MotelX. A sua vida e obra
foi retratado no documentário
Nos Interstícios da Realidade, O
Cinema de António de Macedo, da
autoria de João Monteiro. J
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Kazuo Ishiguro
O senhor Nobel 2017
O inglês Kazuo Ishiguro, 62
anos, é o vencedor do Prémio
Nobel da Literatura deste ano.
Os seus romances, «de grande
força emocional», revelam
«o abismo da nossa ilusória
sensação de conforto em
relação ao mundo», justificou
o júri do galardão. Segundo
a Academia sueca, os temas
da «memória, tempo e autoilusão» estão presentes em
toda a sua obra, sobretudo
em Os Despojos dos Dias,
provavelmente o seu romance
mais conhecido, que conta
a história de um mordomo
obcecado com o seu trabalho,
popularizado pela adaptação
ao cinema, em 1993, que
contou com as interpretações
de Anthony Hopkins e Emma
Thompson.
Nascido em Nagasaki
em 1954, filho de uma
sobrevivente da bomba nuclear
e de um oceanógrafo, Ishiguro
foi viver para Inglaterra aos
cinco anos. Os seus dois
primeiros romances passamse naquela cidade japonesa,
nos anos a seguir à II Guerra
Mundial (o primeiro, Colinas
de Nagasaki, foi editado pela

Kazuo Ishiguro Memória, tempo e auto-ilusão são assuntos que aborda com mestria

Relógio de Água em 1989). An
Artist of the Floating World,
de 1986, valeu-lhe o Prémio
Whitbread (organizado pela

associação de livreiros da
Grã-Bretanha e Irlanda), mas
a distinção maior chegaria três
anos depois, com Os Despojos

Criação feminina em colóquio

do Dia, vencedor do Booker
Prize. Em Portugal, além dos
dois títulos referidos, estão
editados, pela Gradiva, Os
Inconsolados (1995), Quando
Éramos Órfãos (2000), Nunca
Me Deixes (2005), também
adaptado ao cinema, o livro de
contos Nocturnos (2009) e O
Gigante Enterrado (2015).
Ishiguro tornou-se escritor
enquanto esperava uma
oportunidade como músico.
Formado em Inglês e Filosofia
pela Universidade de Kent,
inscreveu-se num curso de
escrita criativa (onde teve
como tutores Angela Carter e
Malcom Bradbury) e, quatro
anos mais tarde, andava ele
ainda de guitarra debaixo
do braço, era já considerado
pela revista Granta como uma
das novas vozes da literatura
inglesa, a par de Martin
Amis, Ian McEwan e Salman
Rushdie. Ainda hoje, a música
tem influência na sua vida e
na sua obra – Ishiguro mudou
algumas coisas na personagem
do mordomo de Os Despojos
dos Dias, já com o romance
escrito, depois de ouvir uma
canção de Tom Waits, Ruby’s
Arms. Em Nocturnos, muitas
das personagens são músicos.
Além disso, o escritor (Ishi,
como o tratam os amigos)
continua a fazer letras para
canções (nomeadamente para
Stacey Kent) e toca guitarra
praticamente todos os dias. Ou,
pelo menos, conseguia fazê-lo
até à última quinta-feira, 5,
dia em que foi anunciado que
ganhara o Nobel. J

Festivais do médio
Tejo até à foz

J

› breves‹
SALOMÉ LAMAS, exposição "Solo",
composta por filmes, vídeo-instalações e
instalações sonoras, incluindo obras inéditas, no Solar Galeria de Arte Cinemática,
em Vila do Conde, de 14 de outubro a 25 de
novembro.
DIOGO CANAVARRO, FÁBIO
FERNANDES, AZIZ JOSÉ DE
OLIVEIRA PEDROSA E NALDEIR
VIEIRA foram os vencedores da 8ª
edição do prémio científico Mário Quartin
Graça, que distingue teses de doutoramento realizadas em Portugal ou na
América Latina.

ROYAL FADO, concerto de Yolanda
Soares, no Teatro Tivoli BBVA, dia 18 de
outubro, às 21h30.
PAULO AZENHA, exposição “A
criação à flor da pele/ O ADN de um itinerário”, no Museu Nacional do Traje, de 10
de outubro a 23 de dezembro.
PRA QUEM QUISER ME VISITAR,
concerto de Dudu Sperb e Giovanni
Barbieri, que interpretam Tom Jobim, no
Museu da Música, em Lisboa, quinta-feira,
12 de outubro, às 19h00.

1º MANOBRAS, Festival Internacional
de Marionetas e Formas Animadas apresenta “Museu de Existência”, em Abrantes
(dia 14 de outubro), Alcanena (13 e 14) e
Pombal (15).
ATLÂNTICO VERMELHO, exposição de Rosana Paulino, no Padrão dos
Descobrimentos, de 14 de outubro a 30 de
dezembro.
LU NAN, fotográfo chinês, expõe uma
seleção de trabalhos, no Museu Coleção
Berardo, em Lisboa, de 10 de outubro a 14
de janeiro.
A EXPERIÊNCIA DO LUGARDESENHO DE JÚLIO RESENDE, em ex-

A afirmação feminina em
diferentes áreas da criação vai
estar em análise no encontro
Mulheres nas Artes Percursos
de Desobediência, a 16 e 17, na
Fundação Calouste Gulbenkian,
Auditório 2, em Lisboa. Duas
dezenas de artistas e criadores
participam em palestras, debates,
e mesas-redondas e estará patente
ao público a exposição Elas
Ilustram.
Comissariado por Inês Pedrosa
e Patrícia Reis, o colóquio
irá homenagear as escritoras
Lídia Jorge e Maria Teresa
Horta e a pintora Graça Morais.
Três percursos de exceção,
insubmissos e irreverentes,
honrando o subtítulo do encontro.
As suas Histórias de Vida,
sessões a 16, às 12h, conduzida
por António Carlos Cortez, e
às 17h, por Nicolau Santos, e a
17, às 11h30, por Nuno Júdice,
respetivamente - vão marcar
as jornadas, que evocam ainda

a escritora brasileira Clarice
Lispector e a poetisa Fiama Hasse
Pais Brandão em dois recitais, com
leituras, pela poetisa Filipa Leal
e pela atriz e encenadora Natália
Luiza, a 17, às12h30,e a 16, às 16h.
A ante-estreia do filme A Festa,
da realizadora britânica Sally
Potter, a 16, às 21h30, no Grande
Auditório, uma “comédia política”
estreada no festival de Berlim, e o
lançamento de Eu Matei Xerazade:
Confissões de uma mulher árabe
em fúria, de Joumana Haddad
(ver entrevista), no mesmo dia, ao
fim da tarde, prometem ser dois
momentos igualmente marcantes.
A escritora libanesa irá também
apresentar a conferência O que
Significa ser Hoje uma Mulher
Árabe, às 18h.
Guilherme d’Oliveira Martins,
na abertura, às 9h30, cuja sessão
inaugural contará com a presença
de Catarina Marcelino, secretária
de Estado para a Cidadania
e Igualdade, e Rui Zink, no

encerramento, às 17h45, serão dois
outros conferencistas.
Nos trabalhos do primeiro
dia haverá painéis de reflexão
sobre a Literatura, com a cubana
Karla Suarez, Maria Manuel
Viana e Tatiana Salem Levy, com
moderação de Francisco José
Viegas, às 10h; e sobre a Música
com Anne Victorino d’Almeida,
Aldina Duarte e Mafalda Veiga,
moderado por Rui Vieira Nery, às
14h30.
No segundo dia, o debate
centrar-se-á em torno do Cinema,
com Leonor Teles, Patrícia
Vasconcelos, Rita Blanco e Pedro
Borges como moderador, às 9h30.
E da parte da tarde, sobre as Artes
Visuais, com Ana Perez-Quiroga,
Ana Vidigal e Sofia Areal,
moderado por Alexandre Melo,
às 14h30; e as artes de palco, com
Ana Sofia Martins, Olga Roriz,
São José Lapa e moderação de João
Lourenço, às 16h15. A entrada é
livre. J

Danças Ocultas, Criatura,
Selma Uamusse e António
Serginho são alguns dos
destaques do Caminhos de
Pedra, festival da região do
Médio Tejo, que se realiza,
entre 12 e 15 de outubro, em
Entroncamento, Ferreira do
Zêzere, Ourém, Sardoal, Tomar,
Torres Novas e Vila Nova da
Barquinha. São 58 espetáculos
de entrada livre, proporcionados
por cerca de 20 artistas, em sete
concelhos.
Entretanto, em Lisboa, no
Music Box, decorre o Jameson
Urban Roots, entre 24 e 28 de
outubro. Ofestival começa com
o hip-hop nova-iorquino de
Havoc, na companhia de Big
Noyd (dia 25), no dia seguinte
Black Bombaim com Peter
Brötzmann. Segue-se Lone e
CAroline Lethô, Solution, You
Can't Win Charlie Brown, Laid
Back, Captain Casablanca, entre
outros. J

posição pelo centenário do nascimento do
pintor, no Núcleo de Arte da Oliva Creative
Factory, em São João da Madeira, até 9 de
dezembro.

“ IMAGINAÇÃO EM
MOVIMENTO”, festival de marionetas e
formas animadas de várias companhias latino-americanas, no Museu da Marioneta,
em Lisboa, até 20 de outubro.

A MÃO-DE-OLHOS-AZUIS, exposição de Cândido Portinari, no Museu
do Chiado, de 12 de outubro a 30 de
dezembro.
"SINTRA PRESS PHOTO”, exposição
de André Liohn, João Pina e Siegfried Modola,
no Museu das Artes de Seintra, de 14 de
outubro a 5 de novembro.
PIECE FOR PERSON AND GHETTO
BLASTER de Nicola Gunn, peça de teatro
performativa, na Fundação Caixa Geral de
Depósitos- Culturgest, dias 12,13 e 14 de
outubro, pelas 21 e 30.
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› Camilo Pessanha (1867-1926)
Nos 150 anos do nascimento de um poeta que é, apesar da 'escassez' da obra, um dos mais marcantes da língua portuguesa,
dedicamos-lhe estas páginas, com textos de ensaístas e críticos, incluindo os do JL, estudiosos da sua poesia, e, com uma
exceção, também eles poetas, em cujos versos se pode 'recensear' uma certa presença do autor de Clepsidra. Em próxima
edição publicaremos um texto de Ana Paula Laborinho, presidente do Instituto Camões e ex presidente do Instituto
Português do Oriente, sobre aspetos da sua vida e obra relacionados exatamente com o Oriente, com Macau - onde
Pessanha viveu e trabalhou longos anos, até à morte, aí estando sepultado

O passar das imagens

h
Gastão Cruz

Há vários aspetos em que Camilo
Pessanha pode ser considerado um
poeta exemplar – quero dizer, um
poeta que nos pode servir de exemplo, como, de resto, tem acontecido.
A exiguidade da sua produção – cerca
de cinco dezenas de poemas em 59
anos de vida – é uma das principais
razões dessa exemplaridade.
Sabemos como o verbo abundante, a falta de vigilância sobre o que se
escreve, a ausência de rigor (palavra
detestada por alguns) comprometem
o encontro com a poesia – e como, por
outro lado, a consciência da raridade
do fenómeno poético está tão presente,
implícita e explicitamente, nos possuidores da noção de que escrever poesia
é um ofício, porventura cercado pela
noite, como, no “Soneto fiel”, no-lo
apresenta Carlos de Oliveira, outro
mestre da contenção, e da consciência
de que poesia é sinónimo de “trabalho
poético”, o que não exclui, todavia, a
possibilidade de esse trabalho e esse
rigor de execução existirem em poemas
longos, sejam eles Os Lusíadas, as canções ou as elegias de Camões, a “Ode
Marítima”, ou, contemporaneamente,
alguns dos poemas longos que Ruy Belo
reuniu em Toda a Terra ou Fiama Hasse
Pais Brandão em Cenas Vivas. Isto, para
falar apenas de poesia portuguesa.
O poema é um objeto que pode procurar para seu modelo, quer a harmonia,
quer a desarmonia do mundo.
Pensemos agora, já, em Camilo
Pessanha: se, por um lado, ele celebra
a aparição da “serena imagem” – “Oh
vem, de branco, – do imo da folhagem!/
Os ramos, leve, a tua mão aparte./ Oh
vem! Meus olhos querem desposar-te,/
Refletir-te virgem a serena imagem.”,
por outro admite a inevitabilidade, e
mesmo a absoluta necessidade, da dor,
sem a qual “o coração é quase nada”.

Desenho de Camilo Pessanha por João Abel Manta

Cito os tercetos do primeiro dos dois sonetos intitulados “Caminho”: “Porque
a dor, esta falta d’harmonia,/ Toda a
luz desgrenhada que alumia/ As almas
doidamente, o céu d’agora,// Sem ela
o coração é quase nada:/ Um sol onde
expirasse a madrugada,/ Porque é só
madrugada quando chora.”
Quando se lê um autor que decisivamente se inscreve no vasto e profundo
processo de alteração da linguagem
poética desenvolvido a partir dos meados do século XIX, é, contudo, fundamental compreender que a análise
temática, cingida a uma plausibilidade
do sentido lógico do texto, se revela um
modo improdutivo – e mesmo eventualmente errado – de abordagem.

“

Pessanha é porventura
o pioneiro, entre nós,
da autêntica revolução
que consiste no
estabelecimento de
uma nova lógica para o
discurso poético
Os dois versos “Um sol onde
expirasse a madrugada,/ Porque é
só madrugada quando chora” estão,

obviamente, do ponto de vista da estética literária, e da linguagem poética,
muito para além da expressão de um
determinado sentimento – que, segundo Óscar Lopes (OL), é “pelo menos,
em primeira abordagem, a lírica da
agonia, do afogamento, do naufrágio.”
O ensaio chama-se “Pessanha, ou o
quebrar dos espelhos” e é um dos melhores que se escreveram sobre o autor
de Clepsidra. Mas inicia-se com uma
interrogação que parece ditada por um
preconceito ideológico, que levaria à
rejeição de qualquer atitude pessimista.
Assim se inicia o ensaio de OL:
“Como compreender que se seja professamente, e apesar de tudo, otimista,
crendo que a vida faz (mediante nós) um
sentido, de que tudo vale a pena, se quisermos – e que, por outro lado, se tenha
uma tão grande predileção por este poeta
assim, pelo menos na aparência, tão desistente, tão demissionário?” A resposta
é simples, a meu ver. Posições ideológicas, ou de princípio, ou meramente decorrentes da atitude de cada um perante
o mundo, não podem determinar juízos
de ordem estética ou crítica, que têm
somente que ver com as características
do poema, da sua organização como obra
de arte – obra de arte de linguagem.
Camilo Pessanha é, porventura, o
pioneiro, entre nós, da autêntica revolução que consiste no estabelecimento de
uma nova lógica para o discurso poético,
aquilo a que António Ramos Rosa, em
1962, em Poesia, Liberdade Livre, viria a
chamar “significação poética”.
Óscar Lopes também se apercebe
de que a alteração essencial detetável
na linguagem poética de Pessanha se
situa no plano da própria linguagem:
“Outro tema característico da sua poesia
verifica-se nestas duas coisas correlativas: por um lado, a descrença de que
algo de essencial exista para além das (ou
dentro das, na organização das) simples
aparências sensoriais; por outro lado,
a indecisão, a abulia do próprio poeta.
Em certo vocabulário predileto e até
pelos seus nexos sintáticos mais típicos,
como mostrou Esther de Lemos, o poeta
insinua constantemente tudo encarar como simples imagens, miragens,
sonhos transitórios, se não evanescentes
ou mesmo dúbios – imagens que não se
fixam na retina dos olhos, este espelho
inútil e aridez de sucessivos desertos.”

Comecei a relacionar-me consistentemente com a poesia, quer
intensificando as minhas leituras,
quer fazendo as primeiras tentativas
de poemas, no momento em que os
principais poetas portugueses desse
período tentavam, após o interregno
presencista, restaurar o crédito de uma
poesia da imagem, ou da palavra, vetores que se tornaram, na prática, quase
a mesma coisa. Quando, há anos, uma
revista universitária brasileira me pediu
colaboração para um número dedicado
a Fiama, o texto que escrevi teve por
título “1958, as imagens: Fiama”.
Porque as imagens eram, na verdade,
o mais importante elemento definidor da
poesia desse tempo, situada na linha da
mais dinâmica herança de modernidade,
a que tem em Cesário, em Pessanha e em
Pessoa os vértices fundamentais.
O caráter inovador de toda essa
poesia, quer se trate da dos poetas que
acabo de citar, quer dos que, mais tarde,
no final dos anos 50 e ao longo da década
de 60, levaram ao limite a lição de poesia
como arte da palavra, reside, progressivamente, na conquista de uma cada
vez maior autonomia da imagem, que se
vai desprendendo de todos os anteriores
compromissos com o realismo e com a
lógica comum, para se tornar o núcleo,
a unidade estruturante do texto, ou, se
se preferir, da fala, ao mesmo tempo
que acede aos chamamentos musicais
da linguagem, independentemente da
plausibilidade ou implausibilidade da
imagem trazida ao discurso.
Neste sentido, parece-me especialmente elucidativo o soneto “Foi um dia
de inúteis agonias”, cuja estrutura se
baseia na sucessão de imagens autónomas, que, de um ponto de vista lógico,
se vão contrapondo, ou mesmo opondo,
umas às outras. O cenário traçado no
começo do soneto (“Foi um dia de inúteis agonias./ Dia de sol, inundado de
sol!...” ), ele próprio já dramaticamente
contrastante, vai-se abrindo a imagens
díspares, cuja absoluta singularidade
destrói qualquer hipótese de estabelecimento de um nexo lógico: “Fulgiam
nuas as espadas frias…”; “Dália a
esfolhar-se – o seu mole sorriso…”),
“Voltavam os ranchos das romarias”;
“Minuete de discretas ironias…”
O que fica é outra “lógica”: a “significação poética” de Ramos Rosa?
“Significação” em que, para além
da própria liberdade absoluta das
imagens, o som das palavras pode,
por vezes, comandar completamente
o discurso, como sucede com o verso
“Difuso de teoremas, de teorias…”,
uma ousadia que talvez só tenhamos
voltado a ver a partir dos meados do
século XX.J
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Em três andamentos
Fernando J. B. Martinho
Camilo Pessanha é, indubitavelmente, o nome mais em evidência
na poesia simbolista portuguesa,
que, no entanto, só depois de
passada a fase heroica de afirmação
do Primeiro Modernismo, faria
a sua estreia em, em 1920, com
Clepsydra. Acerca dele, escreveu
Mário de Sá-Carneiro, no seu estilo
arrebatado e paúlico, as seguintes palavras, em resposta a um
inquérito do jornal República, de
13-4-1914 (“Qual a mais bela obra
dos últimos 30 anos?” ): “À minha
vibração emocional, a melhor obra
de Arte – escrita dos últimos 30
anos […] é um livro que não está
publicado – seria com efeito aquele, imperial, que reunisse os poemas inéditos de Camilo Pessanha,
o grande ritmista. Ouvindo pela
primeira vez os seus versos,
fustigou-me sem dúvida uma das
impressões maiores, mais intensas,
a Ouro e gloriosas de Alma da minha ânsia de Artista. Rodopiantes
de Novo, astrais de Subtileza os
seus poemas engastam mágicas
pedrarias que transmudam cores
e músicas, estilizando-as em
ritmos de sortilégio – cadências
misteriosas, leoninas de miragem,
oscilantes de vago, incertas de Íris.
Pompa heráldica, sombra de cristal
zebradamente roçando cetim.”
Fernando Pessoa, por sua vez,
em carta que escreveu a Pessanha e
não se sabe se chegou a ser enviada
e em que lhe pedia colaboração
para o 3º número do Orpheu, o
qual, afinal, não veio a sair, expressava-lhe a muita admiração
que tinha pela sua poesia, para
ele “fonte contínua de exaltação
estética”. Camilo Pessanha (CP)estava em Macau desde 1894, mas a
Portugal regressou várias vezes por
motivo de doença ou de licença,
na última das quais terá conhecido Pessoa, a quem recitou alguns
dos seus poemas. Desse momento
privilegiado guardou Fernando
Pessoa, conforme confessa na
carta, “uma religiosa recordação”.
Através de um amigo de CP, ainda
segundo o que diz nessa mesma
carta, obteve ele cópias dos seus
poemas, que passou a saber de cor.
A familiaridade com o sortílego
verbo do autor de Clepsydra é,
de resto, sensível em não poucos
poemas do ortónimo mais perto da
herança simbolista, nomeadamente naquele que tem como incipit
“Trila na noite uma flauta”, em que
há uma clara reminiscência de “Ao
longe os barcos de flores”.
Um conjunto dos poemas de
CP acabaria, no entanto, por vir a
lume no número único da revista
Centauro, nos fins de 1916, cedidos
por Ana de Castro Osório, a cuja

Ilustração de Carlos Marreiros, na Agenda da Imprensa Nacional/Casa da Moeda
de 2017, dedicado a Camilo Pessanha

guarda, conforme se diz na breve
nota que os acompanha, o poeta
os confiara, e que viria a ser a responsável pela edição da Clepsydra
volvidos quatro anos.
Os termos em que Mário de
Sá-Carneiro exalta a poesia de
Pessanha podem ser bizarros e
excessivos, mas não deixam, por
isso, de, no essencial, se revelar
certeiros, designadamente quando
se refere a CP como “o grande
ritmista”. Com efeito, dificilmente
se poderá encontrar, no quadro do
Simbolismo português, quem mais
longe tenha levado a preocupação

de alcançar o ideal que Verlaine
sintetizou na famosa fórmula De la
musique avant toute chose. E aí a sua
grande novidade consiste, como
mostrou António Coimbra Martins
em “De Castilho a Pessoa: achegas
para uma poética histórica portuguesa”, na variação de cadências a
que submete os seus decassílabos,
e na variação de ritmos que realiza
dentro de cada cadência, de modo
a atingir um efeito semelhante
ao das dissonâncias na música
moderna, o que permite àquele
estudioso concluir que CP seria o
“Debussy da nova poesia”.

São bem conhecidas as disputas
que envolvem algumas das figuras
da poesia portuguesa contemporânea, como Pessoa, Sá-Carneiro,
Pascoaes ou Vitorino Nemésio. A
elas parece ter escapado, não certamente por milagre, Pessanha.
Não sei de poeta, ou leitor bom
conhecedor da tradição literária
portuguesa, que se não renda,
incondicionalmente, à grandeza
de Pessanha. A Clepsydra, estou
seguro, não deixaria Pessoa de a
incluir entre as que ele considera
as “grandes obras fundamentais”
de cada nação a que se refere num
passo de Heróstrato: “Cada nação
terá as suas grandes obras fundamentais e uma ou duas antologias
das restantes.” Isto, não obstante
as múltiplas polémicas que a edição do seu único livro de poemas,
desde cedo, gerou, depois de, pela
primeira vez, ter vindo a público,
ainda em vida do autor, em 1920.
Não têm faltado as edições, já
dispomos, desde 1995, de uma
cuidada edição crítica, devida
a Paulo Franchetti, o espólio do
poeta foi adquirido, em 1979, pela
Biblioteca Nacional de Portugal,
a qual publicou, em 2008, um
seu imprescindível inventário,
ao cuidado de Daniel Pires e Júlia
Ordorica, e a sua bibliografia
passiva não tem, naturalmente,
deixado de crescer ao longo dos
anos. No culto de CP têm ocupado lugar especial, como seria
previsível, os poetas, que, das
mais diversas formas, de antologias a intervenções críticas, a
textos de índole celebratória, a
glosas, de diferente tom e configuração, de poemas seus, têm
contribuído para manter acesa
a chama ofuscante da sua obra.
De uma coisa, porém, ninguém
pode eximir o poeta nem nenhum
outro por mais perto que esteja do
que, por humana comodidade, se
chame imortalidade literária: da
feroz “concorrência” de que fala
Pessoa no texto há pouco citado:
“A concorrência entre os mortos é
mais terrível do que a concorrên-

Comemorações na Sociedade de Geografia
Os 150 anos do nascimento de Camilo
Pessanha vão ser assinalados na Sociedade de
Geografia de Lisboa (SGL), na sua sede, com
a colaboração de diversas instituições, entre
os próximos dias 18 e 20, com uma série de
sessões e iniciativas. A 18, às 17 e 15, abre uma
exposição de cartazes, seguindo-se a sessão
inaugural com intervenções do presidente da
Sociedade, Luís Aires-Barros, do ministro
da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e uma
conferência por Maria Calado, presidente do
Centro Nacional de Cultura. Maria do Céu Guerra
dirá poemas, serão apresentados uma edição
especial (da Casa de Macau) de Clepsidra, com
design de Rui de Carvalho, e desenhos de Carlos
Marreiros, estando patente ainda uma exposição
bibliográfica. A 19, quinta-feira, haverá dez

comunicações, a partir das 10 e das 14h., e às
16 e 30 uma conferência por um dos maiores
especialistas do poeta, o prof. brasileiro Paulo
Franchetti, que falará de “Camilo Pessanha,
Wenceslau de Moraes e o exotismo”. Depois,
conferências ainda de Celina Veiga de Oliveira,
vice-presidente da Comissão Asiática da SGL
e comissária destas comemorações, e de Yao
Jingming, da Un. de Macau. No dia 20, a partir
das 15h, haverá mais intervenções (uma delas
de Pedro Barreiros, presidente da Associação
Wenceslau de Moraes, e também pintor, autor do
retrato de Pessanha que faz a capa deste edição
do JL). Uma visita guiada à exposição “Memórias
de Camilo Pessanha”, no Museu do Oriente,
às 17h e 30, e poemas de Pessanha ditos por
Nassalete Miranda, às 18, encerram o programa.

J

cia entre os vivos, pois os mortos
são em maior número.”
Utilizarei, na breve, mas indispensável, referência a alguns
poemas de Clepsydra, a edição
de Gustavo Rubim*, por nela os
textos se apresentarem em versão
“limpa”, ou seja, sem indicação de variantes. A escolha é,
inevitavelmente, a do meu gosto
pessoal. Não esqueço, ao mesmo
tempo, todavia, a circunstância
de constarem os dois textos aqui
objeto de leitura de uma antologia,
que foi minha fiel companheira
nas duas vezes em que, nos anos
70, ensinei fora do país, em Bristol
e Santa Barbara: a 4ª edição da 1ª
série das Líricas Portuguesas, de
1968, seleção, prefácio e notas de
José Régio.
O poema a abordar em primeiro lugar, que teve inicialmente
o título “Tornada”, foi escrito
em julho de 1895, e reelaborado
no mesmo mês do ano seguinte,
referido agora pelo verso inaugural: “Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho?”.
Impressiona, de imediato, a
violência de que o poeta se diz
vítima. Os verbos que dominam as duas quadras do soneto
têm, todos eles, uma conotação
de violenta, para não referir os
próprios termos usados pelo poeta
em frase parentética, de “cruel, simiesca” destruição: poluir,
rasgar, arrancar, lançar, quebrar,
espalhar, entornar. Os dois tercetos dão conta de uma mudança
completa. Tudo, agora, se centra
na mãe, a quem o sujeito se dirige,
na suposição “equivocada”** de
que ela morrera: “Ó minha pobre
mãe!... Não te ergas mais da cova./
Olha a noite, olha o vento. Em ruína a casa nova…/ Dos meus ossos
o lume a extinguir-se breve.// Não
venhas mais ao lar. Não vagabundes mais,/ Alma da minha mãe…
Não andes mais à neve,/ De noite a
mendigar às portas dos casais.”
Da centralidade da mãe na
segunda parte do poema diz bem
o modo como Sá-Carneiro alude
ao soneto, numa carta a Pessoa,
de 3 de dezembro de 1912, em
que lhe pede o envio de textos,
“para mostrar ao Santa Rita”, de
que especifica dois: “Rogava-lhe
encarecidamente que me enviasse
[…] os violoncelos do Pessanha e
o soneto sobre a mãe – e mesmo
mais algum se para isso estivesse.”
A força expressiva dos dois tercetos
radica muito nos calculados efeitos
de repetição, mais concretamente, no paralelismo das frases que,
sintaticamente, os estruturam:
“Não te ergas mais da cova.”; “Não
venhas mais ao lar.”; “Não vagabundes mais”; “Não andes mais
à neve”. Não menos, no entanto,
assume, a este respeito, particular
relevância o termo “lar”, visto que
todos os elementos sobre que se
exerce a “cruel” violência pertencem à sua esfera, para não insistirmos na funda relação metonímica
que se verifica entre o sujeito e o
lar: “lençóis”; “girassóis”; “mesa”;
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“lenha”; “vinho”. Não deixe
ainda de se assinalar o recurso, no
terceto final, ao verbo vagabundar,
de uso raríssimo, o que, de alguma
forma, poderia justificar que, a
propósito, falássemos de metáfora
do verbo.
O equívoco, a que acima fizemos referência, acerca da morte
da mãe (que, na realidade, só se
verificaria em dezembro de 1900 ),
teve, como é sabido, uma origem
precisa. Em 22 de abril de 1894,
recebera o poeta uma carta do pai
em que o informava de que a mãe
estava moribunda. Se o pathos que
embebe todo o poema é bem sensível, mais explícito se nos apresenta ele em duas cartas que escreve ao seu amigo Alberto Osório
de Castro, uma de 24 de abril de
1894, e outra, especialmente, de
seis dias mais tarde. Na primeira,

“

Dificilmente se poderá
encontra quem mais
longe tenha levado a
preocupação de alcançar
o ideal que Verlaine
sintetizou na famosa
fórmula De la musique
avant toute chose
escreve: “Recebi anteontem a sua
carta, a segunda, e no mesmo
correio uma de meu Pai, de 16 de
março, […], a dizer-me que minha
Mãe estava moribunda. Para
que saí de Portugal? […] Eu lhe
escreverei, em podendo. Desde
anteontem os ataques têm sido uns
atrás dos outros. Abençoe-me daí,
que eu fiquei só de todo. Todo o
meu passado que me fugiu assim
que eu voltei costas. Agora escuso
de tornar a Portugal.”
Sobe de tom e de pungência o
dramatismo da carta de 30 de
abril, em que inclusivamente deparamos com situações ou mesmo
palavras que vamos, depois, encontrar no poema: “Eu mal virei
costas e quando olhei para trás
era tudo uma ruína. Tudo, tudo: o
chão todo em covões, da terra que
foi com as raízes./ Do castelo não
ficou pedra sobre pedra./ E eu,
que tinha saudades de quanto ia
deixando, até de Barcelona, onde
estive cinco dias, até de Colombo
onde estive duas horas. Porque a
gente é bem um grumo de sangue
que por toda a parte se vai desfazendo e vai ficando./ Agora, que
solidão a minha! Se alguma vez
voltar, meu pai já não há-de estar
em Lamego, e em Mouronho não
tenho nada: nem parentes, nem
amigos, nem duas telhas para me
cobrirem. Nem Mangualde, nem
Óbidos e a quinta da Pegada, para
eu ter minha Mãe em casa minha,
nem Mirandela, nem Lisboa, nem

Setúbal… Já devem ter despejado o travesseiro que minha Mãe
encheu de rosmaninho para eu
dormir, já devem ter feito em
cacos a pequena chávena da China
em que minha Mãe me dava o
café, já devem ter deitado ao lume
a mesa de pinho em que minha
Mãe me punha o jantar./ Quem me
dera poder ir acudir a todas essas
tristes coisas.”***
O segundo poema sobre que
nos vamos debruçar, aquele que
tem como incipit “Chorai arcadas”, exige um tipo de abordagem
totalmente diferente. As cinco
quintilhas de versos tetrassilábicos do “grande ritmista” que é
Pessanha arrastam-nos, enfeitiçados, pondo seriamente à prova
a nossa capacidade hermenêutica.
Há um entrosamento discursivo
entre as diversas estrofes de tal
maneira fluente, um inesperado
desenrolar dos nexos imagéticos,
que poderiam levar alguns dos
seus herdeiros mais próximos do
surrealismo a falar de uma estranha espécie de escrita automática.
O caráter dificilmente apreensível
das sensações auditivas conduz
a que, a breve trecho, se realize
um seu inevitável conúbio com
as sensações visuais, sempre à
espreita de aflorarem na audição
de um instrumento musical, na
deriva que ela propicia de emoções e sensações da mais diversa
e alucinante ordem. O que, logo
desde o elegíaco imperativo inicial
do verbo chorar, sobressai é o que
há, em regra, de profundamente melancólico na execução do
violoncelo, não associada, aqui,
à performance de um executante
particular. O que Pessanha acaba
por fazer, com suma perfeição, é
um exercício de memória das execuções a que, eventualmente, terá
assistido, fundindo-as numa só,
interiorizada na sua inominável
tendência para em tudo adivinhar
despedaçamentos, “ruína”, “pesadelo”. Serve-se, para o efeito,
de um cenário que lhe é bem
familiar, o das várias viagens marítimas em que passou uma parte
significativa da sua atormentada
existência.J
* Fernando J. B. Martinho, prof. catedrático
da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, é um dos principais especialistas em
Poesia Portuguesa Contemporânea, autor de
vários livros sobre o tema e coordenador da
obra Literatura Portuguesa do Século XX
* Publicada em anexo ao nº 155/156 da
Colóquio/ Letras, 2000.
** Cf. Gustavo Rubim, Pessanha – Exota, in
Weltliteratur, Catálogo da Exposição comissariada por António M. Feijó, Fundação
Calouste Gulbenkian, 2008, p. 215.
*** Seguiu-se a transcrição feita por Daniel
Pires na “Cronologia” incluída em Daniel
Pires e Júlia Ordorica, Espólio de Camilo
Pessanha: Inventário, Biblioteca Nacional
de Portugal, 2008, pp. 93-94. Vide, igualmente, Camilo Pessanha, Cartas a Alberto
Osório de Castro, João Baptista de Castro e
Ana de Castro Osório, recolha, transcrição,
introd. e notas de Maria José de Lancastre,
IN-CM, 1984.
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Viver por engano
Fernando Pinto do amaral
Camilo Pessanha terá
escrito pouco (ou chegou-nos
pouco do que terá escrito),
mas continua tão vivo, cada
vez mais vivo. Quando me
lembro dele, vem-me de súbito
à memória o soneto “Passou
o Outono já, já torna o frio”,
em que o poeta, após delinear
os contornos de um cenário
natural – “O sol e as águas
límpidas do rio” –, interpela
o movimento da água onde
flutua um ofeliano cadáver
feminino, optando pela forma
interrogativa para se referir ao
seu estado de espírito: “Onde
ides a correr, melancolias?”
O que nesta pergunta se
exprime tem a ver com uma
dúvida irresolúvel a propósito
do destino último das suas
emoções, que de certo modo
se difundem na substância
líquida do rio, arrastadas pela
corrente.
É muito pessanhiana esta
impressão de que aquilo que
o poeta sente não obedece à
sua vontade e decorre de um
movimento inexorável a que
ele apenas assiste como um
espectador entediado. E a
verdade é que, em Pessanha,
sempre me seduziu esse
encolher de ombros, essa
passividade, num processo
graças ao qual, como em
Verlaine, vemos esfumaremse os contornos do real ou os
limites entre sujeito e objeto, até
à sua substância ser a mesma:
“Meus olhos apagados/ Vede a
água cair./ […] // Meus olhos,
afogai-vos/ Na vã tristeza
ambiente./ Caí e derramai-vos/
Como a água morrente”.
Envolta nessa consistência
difusa e sem fronteiras definidas,
a poesia de Pessanha compõe o
retrato abúlico e indiferente de
alguém que, embora cedendo
por vezes à efusão emocional
– “Deixai-me chorar mais e
beber mais” – , analisa o seu
sofrimento como se se lhe
mantivesse exterior, observando
o seu próprio coração com a
lucidez de quem vê descer um
balão no fim de uma noite de S.
João: “O meu coração desce,/ Um
balão apagado.// Melhor fora que
ardesse/ Nas trevas incendiado.”
Este “balão apagado”
corresponde, afinal, a um modo
de dizer até que ponto o destino
se enganou, exprimindo uma
consciência (muito típica de
Pessanha) de que os “castelos
doidos” da felicidade se
esboroaram com uma rajada de

Camilo Pessanha ‘A melancolia de alguém obrigado a viver por engano e sempre
fora da estação’

vento, não por uma eventual
agressão de um deus vingador,
mas sob o efeito de uma simples
rajada de vento – esse mesmo
vento que irremediavelmente
desfolhou as “rosas bravas”
floridas no inverno por engano,
como se escreve num dos mais
belos sonetos de Clepsidra
(“Floriram por engano as rosas
bravas”), ideia aliás retomada
noutro poema menos conhecido:
“Gloriosa floração,/ Surdida, por
engano,/ No agonizar do ano,/
Tão fora da estação!”

“

A impressão de
que o que o poeta
sente decorre de um
movimento inexorável
a que ele apenas assiste
como um espectador
entediado

É essa melancolia de alguém
obrigado a viver por engano
e sempre fora da estação –
contemplando a ruína de sonhos
nunca sequer esboçados como
realidade – que hoje continua
a comover-me neste poeta que
passou grande parte da vida em
Macau, ocupado em trabalhos
jurídicos enquanto colecionava
peças de arte oriental e se
entregava ao ópio e ao tédio.
Um poeta pessoanamente
consciente da inutilidade e do
absurdo da existência humana,
esse engano que um dia se
resumirá a “conchas, pedrinhas,
pedacinhos de ossos” e à
voragem do esquecimento, tal
como as pegadas de alguém, que
pouco duram na areia de uma
praia e simbolizam a vanidade
de qualquer esforço humano,
incluindo o da própria poesia:
“Quando voltei encontrei os
meus passos/ Ainda frescos sobre
a húmida areia./ […]// Toda esta
extensa pista – para quê?/ Se háde vir apagar-vos a maré/ Com as
do novo rasto que começa…”J
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CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

Entre Pessanha e Pessoa
Em 1890 começou a ser publicada
no Porto a 2ª série de uma revista
que Eduardo de Artayett dirigia: O
Intermezzo. Entre os colaboradores
destacam-se alguns nomes ligados
às movimentações simbolistas
que principiavam a afirmar-se a
partir de 1889 nas revistas coimbrãs
Boémia Nova e Os Insubmissos. O
Intermezzo foi também um espaço
que se abriu no Porto à colaboração
desses jovens escritores empenhados em ir ao encontro de uma nova
poética: Júlio Brandão, D. João de
Castro, João Barreira, Alberto Osório
de Castro, Alberto de Oliveira. E
também Camilo Pessanha…
Camilo Pessanha (CP) colabora
com o belíssimo soneto – é assim,
“Soneto” que aparece intitulado
no nº 3 da referida 2ª séria de O
Intermezzo – precedido por esta
citação do Evangelho de São Lucas:
“…E lhe regou de lágrimas os pés, e
os enxugava com os cabelos da sua
cabeça”. Eis o poema: “Ó Madalena,
ó cabelos de rastos,/ Lírio poluído,
branca flor inútil,/ Meu coração,
velha moeda fútil,/ E sem relevo,
os carateres gastos,// De resignar-se torpemente dúctil,/ Desespero,
nudez de seios castos,/ Quem
também fosse, ó cabelos de rastos,/
Ensanguentado, enxovalhado,
inútil,// Dentro do peito, abominável cómico!/ Morrer tranquilo,
-- o fastio da cama/ Ó redenção do
mármore anatómico,// Amargura,
nudez de seios castos,/ Sangrar,
poluir-se, ir de rastos na lama,/ Ó
Madalena, ó cabelos de rastos.”
Ao fazer-se a leitura deste poema
reconhecemos que há nele uma
interseção de sequências, de frases,
o que desde logo nos levaria a pensar
no que 25 anos mais tarde será a
poesia intersecionista de “Chuva
oblíqua” que Fernando Pessoa
publicou no segundo número de
Orpheu. Com efeito, no poema de
CP há uma invocação-evocação de
uma figura bíblica, Maria Madalena,
a qual se cruza com o que seria uma
imagem que se afunda introspetivamente – a do “meu coração” – para
se materializar noutras imagens
como as de “velha moeda” ou de
“mármore anatómico”. Lembremonos que a citação do Evangelho se
refere à paixão de Cristo – da qual
não há qualquer referência implícita no poema – e à compaixão de
Maria Madalena, sendo portanto
esta compaixão – de quem pecou,
segundo a narrativa bíblica – que
iria resgatar o que é irrisório e fútil, a
mancha ensanguentada, a amargura
ou o desespero, através do que seria
a sublimação do pecado que também
sangraria como aquele coração que

Retarto de Camilo Pessanha nas notas de 100 patacas, antiga moeda de Macau

o poema de início vem evocar como
sendo uma moeda de “carateres
gastos”. Estes carateres, estas letras,
estas palavras tornam-se na elisão,
no vazio significativo, num círculo
– o primeiro verso é igual ao último
– que se fecha para que o início
recomece nas palavras totais que
são finalmente o poema considerado
apenas em si mesmo.
Ele, o poema, desenvolve-se
ao longo de anacolutos, de desvios
sintáticos, de frases que ficam suspensas e, como se disse, de múltiplas
interseções, processo para o qual –
nomeadamente com Tereza Coelho
Lopes ou Óscar Lopes – já se chamou
devidamente a atenção. Isto não
podia deixar de ir ao encontro de
uma das experiências literárias que,
antecedendo a dos heterónimos,
Fernando Pessoa irá realizar com os
seus Paùlismo e Intersecionismo (o
Sensacionismo, o terceiro momento
dessas experiências, já se encontra
referido a um heterónimo que é
Álvaro de Campos).
Como se sabe, Pessoa mostrou-se muito interessado em conseguir a colaboração de CP para o 3º
número do Orpheu. Numa carta
que lhe dirigiu sugere mesmo que
“entre os poemas que era empenho nosso inserir contam-se […]
“Violoncelos”, “Tatuagens”, “O
Estilita” […], “Castelo de Óbidos”,
“O Tambor”, “Noturno”, “Passeio
no Jardim”, “Ao longe os barcos de

flores”, “O meu coração desce…”,
“Passou o Outono já”, “Floriram
por engano as rosas bravas…”, “O
Fonógrafo”. Contudo, os poemas
de Pessanha saíram não no Orpheu,
cuja publicação do nº 3 se gorou,
mas noutra revista, a Centauro, sem
que aí as poesias publicadas coincidissem na totalidade com as que
Pessoa sugeriu. Seja como for, não
consta o poema “Madalena” (assim
o podemos designar porque foi com
este título que João de Castro Osório
o publicou na 3ª edição da Clepsidra).
Mas se alargarmos a nossa atenção
para os outros títulos encontrar-se-ão características expressivas
idênticas, bastando para isso destacarmos o soneto “O fonógrafo”, um
dos incluídos na Centauro, porque

“

Em simbolistas como
Pessanha havia
já um sentido de
modernidade em
que se manifestavam
as múltiplas
possibilidades dela se
realizar por caminhos
também diferentes
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nele o fluxo de imagens e interseções
foi levado ao extremo.
Num dos seus apontamentos
que deixou inéditos, Pessoa afirmou
que “com CP a poesia do vago e do
impreciso tomou forma na poesia
portuguesa”. Isto vai ao encontro do
que disse nos artigos publicados no
ano de 1912 em A Águia com o título
“A nova poesia portuguesa”, ao caracterizar a poesia simbolista como
sendo vaga e subtil. De acordo com
as suas palavras, A “ideação vaga
não implica necessariamente ideação confusa […]. Implica simplesmente uma ideação que tem o que
é vago ou indefinido por constante
objeto e assunto, ainda que nitidamente o exprima ou definidamente
o trate”.
Por sua vez diz-nos que a “ideação subtil” é “aquela que traduz uma
sensação simples por uma expressão
que se torna vivida, minuciosa,
detalhada – mas detalhada não em
elementos exteriores, de contornos ou outros, mas em elementos
interiores, sensações – sem contudo
lhe acrescentar elemento que se
encontre na direta sensação inicial”.
Repare-se que nesta definição começa já a aparecer uma noção, a de
sensação, que se vai tornar particularmente importante na poética
pessoana, pois nela se conjuga as
noções de emocionalização e de
intelectualização (que corresponde à
poesia que ele define como complexa), o que mais claro se torna se
tivermos presente que “an idea is a
sensation” (como nos diz numa carta
que seria escrita a um editor inglês,
possivelmente de 1916), o que não
deixa de transferir para a noção de
sensação também uma possibilidade
efetiva de intelectualização. Depois
do Paùlismo e do Intersecionismo,
que são uma primeira fase numa
opção de vanguarda -- mas onde há
traços de influência simbolista --,
a poesia de Pessoa orienta-se para
uma segunda fase dessa opção de
vanguarda, a qual corresponde ao
Sensacionismo, sendo agora nele
que se sentirá, através de Álvaro de
Campos, a influência do Futurismo.
Assim, num breve texto intitulado “Modernas correntes da literatura
portuguesa”, também de 1916 e que
Álvaro de Campos assina, confirma
o que se disse há pouco relativamente ao Paùlismo: “Pertence à corrente
cuja primeira manifestação nítida foi
o simbolismo”. E tudo se vai esclarecer tornando-se, como acontece
em Pessoa, um pouco mais complicado… No mesmo texto de Álvaro de
Campos há não só uma referência
ao “paùlismo cujo representante
principal é o sr. Fernando Pessoa”
mas também ao “sensacionismo de
que é chefe o sr. Alberto Caeiro”.
Surge aqui, inesperadamente, um
outro heterónimo e logo temos de
reconhecer que ele não será de modo
algum futurista como Campos, mas,
como se sabe, é dele visto como
mestre, o que talvez queira dizer que
o Futurismo em Pessoa tenha muito
que se lhe diga.
Regressemos de novo ao ano de
1916. Álvaro de Campos teria concebido por essa altura uma antologia

J

de poetas sensacionistas. Ora, num
texto sobre tal assunto, confirma-se
mais uma vez que “Fernando Pessoa
e Mário de Sá-Carneiro estão mais
próximos dos simbolistas”, o que
está de acordo com o facto de, entre
1913 e 1915, encontrarmos de Pessoa
os poemas mais marcados pelo
Paùlismo e o Intersecionismo, desde
“Pauis” a “Chuva Oblíqua”; por sua
vez, naquele ano de 1916 sai na revista Exílio, isto é, no mesmo ano em
que se publica a Centauro onde se recolhe a colaboração de Pessanha, um
artigo intitulado “Movimento sensacionista”, que Pessoa assina. Aí, faz a
recensão crítica de dois livros: Elogio
da Paisagem, de Pedro de Menezes
(isto é, de Alfredo Guisado), e As
Três Princesas Mortas num Palácio
em Ruínas, de João Cabral do
Nascimento. São dois livros cuja
poesia oscila entre o passado simbolista e um sentido embora mais
discreto de uma modernidade que
nada ou muito pouco teria a ver com
o sensacionismo. Acerca de ambos,
Pessoa – que, insolitamente, sob a
sua assinatura se apresenta como
“sensacionista”! – faz vários elogios
e põe algumas reservas. Ora uma
delas diz respeito a um princípio que
viu num deles desrespeitado, o qual
é assim definido: “Uma obra de arte,
por dispersa que seja a sua realização
detalhada, deve ser sempre uma coisa una e orgânica, em que cada parte
é essencial tanto ao todo, como às
outras que lhe são anexas, e em que
o todo existe sinteticamente em cada
uma das partes, e na ligação dessas
partes umas às outras”.
Passando por alto alguns equívocos intencionais ou não que se
insinuam ao longo deste artigo, para
os quais se chamou a atenção, o que
ressalta na passagem que dele se
acaba de fazer é o rigor e a segurança com que Pessoa caracteriza o
princípio de “construção”, o qual
segundo o seu ponto de vista será
essencial para a criação artística. É
esse princípio que vai condicionar
um entendimento de poesia em que
ela será definida como uma realidade
estruturada em si mesma. Isto vai
levar Pessoa a afastar-se dos seus
exercícios paùlistas ou intersecionistas. Como confidenciou numa
das cartas que escreveu a Armando
Côrtes Rodrigues, a de 19 de Janeiro
de 1915, já abandonara a “ideia do
lançamento do Intersecionismo”,
porque começara a entrever a possibilidade de pela heteronímia chegar
a uma poesia dramática que conduziria àquilo que, como disse também
na mesma carta, deveria ser “uma
perfeição absoluta no realizado,
uma seriedade integral no escrito”.
Abria-se assim um outro caminho
para a modernidade. Foi deste modo
que, entre nós, o Modernismo propriamente dito foi ganhando corpo.
Mas em simbolistas como Camilo
Pessanha - importa reconhecê-lo se pensarmos em casos como
os de António Nobre ou de Ângelo
de Lima - havia já um sentido de
modernidade em que se manifestavam as múltiplas possibilidades dela
se realizar por caminhos também
diferentes…J
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Influência na nossa poesia contemporânea
Escrevendo sobre o tema em epígrafe, o nosso crítico sublinha a ‘ausência’ de Pessanha nos poetas da sua “geração”, isto
é: a que aparece no final do século passado e/ou inicío deste século. Acontece, porém, que o nosso crítico também é poeta,
e dos mais relevantes dessa geração, e na sua poesia há uma assumida presença do autor de Clepsidra. Por isso lhe pedimos
um testemunho nessa qualidade, que vai em caixa

PALAVRA DE POESIA

António Carlos Cortez
A influência exercida por Camilo
Pessanha (CP) sobre a poesia do seu
tempo e sobre as gerações que se lhe
seguiram é evidente. Não vislumbro,
porém, em poetas da minha geração,
obra alguma que o tenha como ponto
de partida, ou sequer como ponto de
chegada. Depois de Fernando Pessoa e
Sá-Carneiro, Sophia de Mello Breyner,
Eugénio de Andrade, David MourãoFerreira, certo Ruy Belo e Gastão
Cruz, são as vozes mais fortes que me
parecem herdeiras de certo seu tonus
poético. Em alguma poesia de Fiama
encontramos a mesma conpemplativa
visão dos enigmas da alma já presentes
no “grande ritmista”, e em Fernando
Echevarria e Fernando Guimarães é
possivel rastrear também a influência do
autor de “Floriram por engano as rosas
bravas”. Franco Alexandre, Luís Miguel
Nava, Fernando Pinto do Amaral, algum
Luís Quintais, são, talvez, os que nas
últimas décadas poderiam pertencer a
essa linhagem de uma poesia alusiva,
enigmática, musical.
O poema é em Pessanha o espaço
onde o “eu” se debate com o abismo das
imagens que não se fixam (“Imagens
que passais pela retina”) e que só a
palavra poética como imagem total
poderá gravar. A sua “alma doente”,
vítima de sonhos cruéis perscruta a dor
como condição da arte (a dor, “essa falta
d’harmonia/ sem ela o coração é quase
nada”), e condição do livro. A clepsidra
(do verbo grego kleptô – roubar, enganar – a que se soma o nome udor, água)
alude ao som final (-idra), ao símbolo

dos vícios intransponíveis de que a
escrita não salva e de que o sujeito não
escapa, a Hidra.
É conhecida a grande admiração de
Sá-Carneiro por CP, expressa designadamente em entrevista ao jornal
República e em cartas a Pessoa, bem
assim a forma como antecipa o interseccionismo (nr: ler texto de Fernando
Guimarães). A espiritualidade mística
de Alfredo Guisado ou as associações
galopantes num discurso reticente e
suspenso em Ângelo de Lima, a excêntrica estesia em Cortes-Rodrigues ou
o maligno como temário obsessivo em
Gomes Leal, isso estava já plenamente
afirmado em Clepsydra. De contemporâneos ao poeta, valeria a pena lembrar
os ecos de “Água Morrente” num poema
de Pascoaes, “Canção Molhada”, sem
esquecer a ambiência crepuscular, o
sentimento de um Além-Tempo moldado num código sumptuário em Roberto
de Mesquita (cf. “Tarde Sonhadora” e
“O último Olhar”).
Também os presencistas não são
alheios ao seu magistério, com especial relevo para o que na presença é o
abandono às forças de um inconsciente
fragmentado. Essa mesma fragmentação vamos encontrá-la em textos como
“Naufrágio”, de Branquinho da Fonseca,
ou em Carlos Queirós, na volatilidade de
“Neblina” ou em “Soneto”. Edmundo
de Bettencourt (por exemplo, no soneto
“Comigo”), explora a imaginística vinda
de “Fonógrafo”, e Francisco Bugalho,
em “Obsessão”, seleciona um léxico que
participa da semântica da perda e da

Os sons e as imagens
Descobri a poesia de Camilo Pessanha, não
como Eugénio de Andrade, num banco de jardim,
mas nem por isso o meu encontro com o autor de
Clepsidra deixou de ser menos enigmático. Li-o por
volta dos meus 13, 14 anos em casa de um amigo
que, na casa dos seus pais, meus vizinhos, tinham
um móvel repleto de livros de poesia da colecção
“Clássicos Ulisseia”. Muitas das imagens, o trabalho sonoro, a composição versificatória, constituíram uma dificuldade evidente, mas isso não me
impediu – apesar da complexidade da sua poética –
de ter ficado fascinado com certos poemas (“Água
morrente”, “Imagens que passais pela retina”, ou
“Inscrição”). Preponderante era, em todo o caso,
a impressão de que aquele poeta me era estranho.
Ou melhor: que eu, na minha impreparação, é

Pintura de Pedro Barreiros, também autor do retrato da capa, de uma exposição
com trabalhos ilustrando Clepsidra

suspensão que lemos em Clepsydra.
Como se disse, Sophia, Eugénio,
David Mourão-Ferreira e, muito em
particular, Gastão Cruz, absorveram a
lição de Pessanha. Em Os Afluentes do
Silêncio, Eugénio refere-se à “ascese
poética” e ao fascínio da sua alquimia,
à sua “magistral capacidade de sugerir,
de insinuar, de não concluir o que fora
começado a dizer”. A “hesitação entre
o sentir e o pensar”, bem como a existência de palavras detentoras de uma
“misteriosa transparência”, isso mesmo
animará a obra do autor de Ostinato
Rigore. Lembro “Acorde Perfeito”,
ou essa arte poética, “Despedida”
(“Colhe/ todo o oiro do dia/ na haste
mais alta/ da melancolia”), ou ainda o
poema “Raivosos, atiram-se contra a
sombra” cuja ambiência evoca imagens
de dois textos: o “Último Soneto”, de
Sá-Carneiro e “Floriram por engano as
rosas bravas”, de Pessanha. A mesma
linhagem, a mesma tradição.

que seria como um estranho que se passeasse num
lugar que exigia outra preparação.
Voltei a CP com os meus 16, 17 anos. Com
Fernando Pessoa e Cesário Verde, foi a sua voz
que mais me impressionou no contexto da poesia
portuguesa moderna. Estilhaçamento interior,
propensão para inquirir da condição vérmica da
existência humana, Pessanha é, quanto a mim, um
exímio fazedor de imagens. Com ele se dá o salto
qualitativo da nossa poesia e sem ele Fernando
Pessoa – o ortónimo – não teria, quem sabe, ido tão
longe na construção rítmica e no poder simbólico.
Na poesia que venho publicando desde 1999,
CP tem sido convocado inúmeras vezes, seja por
meio de epígrafes (encimando uma mensagem,
ilustrando um estado de alma), seja pondo versos
dele, obliquamente, é certo, em versos meus.
Em Depois de Dezembro, publicado em 2010,
as imagens lúgubres, o ominoso que percorre
certos poemas, devem muito à atmosfera que

Arquitetural e contemplativa, com
ritmos musicais em que nem sempre
a rima é a âncora da música, Sophia
apreende de Pessanha a visão profunda
de um real enigmático intrínseco ao
próprio poético (cf. “No Poema”), para
além uma “Inscrição” (a de Sophia) que
faz ressoar a de Pessanha no mesmo
sentido de escrita lapidar. Já em David,
parece-me segura a sua influência nos
jogos de aliterações e assonâncias, e n o
recorte clássico de algumas composições
que valem também pela sugestão dos
símbolos (“Equinócio”). O mesmo se
diga de Ruy Belo, exímio trabalhador da
palavra na sua dimensão fónica (“Ácidos
e Óxidos” ou “Um dia não muito longe
não muito perto”), talvez o poeta que
mais longe levou o interseccionismo que
vislumbramos em Pessanha, questionando o tempo e a visão do mundo a
partir de lugares onde a vivência do mal
e do passado mítico se encontram.
Em Gastão Cruz a presença de

leio em Clepsidra. Já antes, em 2007, com À
Flor da Pele, a temática da dor surgia em relação
com a questão da arte e seu fazer. Sem essa falta
de harmonia que por vezes se sente, é possível
escrever poesia? E a antologia que publiquei em
2016, A Dor Concreta, deve ser lida, a meu ver,
partindo da teorização da dor que a poesia de
Pessanha formula, para além da pessoana dor
(trabalho sobre a palavra, fingimento, manipulação verbal).
Mestre de muitos que são mestres para mim
(Eugénio de Andrade, Luís Miguel Nava, Gastão
Cruz), a poesia é música, também repetição, pesquisa de algumas fórmulas/ formas de tornar quase
cromática uma sensação ou um pensamento. O
desenho estrófico, o soneto, a consciência de que a
poesia não sobrevive sem uma corda de linguagem
que a torna tensa e intensa, isso devo a Pessanha e
a uma linhagem que sei minha. J ANTÓNIO CARLOS
CORTEZ

Pessanha reside não apenas em certos
efeitos citacionais, mas em processos
de integração de versos do seu mestre
em versos seus. Leia-se “um cavalo que
leve estas imagens/ até onde termina o
curso delas, silente/ de juncais”, onde
absorver palavras de Pessanha é fazer
sua a memória da poesia. E lembremos
a explícita a homenagem num poema
de Campânula (1978), “Vagas”, que interage com o conhecido “Imagens que
passais pela retina”. É em Gastão que
Clepisidra encontra a sua continuidade,
quer pela dialéctica real-irreal que a sua
poética propõe, quer pela interacção
entre som e sentido que é, em si mesma,
a lógica da ficção segundo o poeta de As
Leis do Caos.
Fiama, Echevarría e Fernando
Guimarães são, cada um a seu modo, discípulos de CP. Na importância conferida
à imagem (Fiama), na atenção prestada
à dimensão, digamos assim, mineral, de
uma realidade refratada (cf. “Eu canto a
chuva, a terra, o verme”) que fosse uma
espécie de última morada; no desenho
estrófico e na capacidade sugestiva e meditativa de imagens que não esclarecem,
antes são penumbrosas (Echevarría em
“Avulta efígie. Madruga”) ou na irrupção
de cenas que o olhar tenta descrever
justapondo dimensões várias do mundo
exterior (Guimarães em “Arcadas, esta
leve superfície”) para se compreender a
essência desse mundo, nisso está ainda a
herança de Pessanha.
Franco Alexandre é também, de
algum modo, devedor da arte sa sugesrão
de Pessanha, seja pelo que na sua obra
há de intersecção dos planos irreal-real, pelo que a sua linguagem propõe ao
nível sintático, espécie de espaço onde
prolifera um pensamento subversivo,
imageticamente provotório onde se
espera atingir um saber “sem palavras
nem coisas”. Em Nava, a questão da herança coloca-se em termos de violência
expressiva: as cores, a carnalidade dos
poemas, mesmo certa respiração frásica
e figuração de um eu torturado por um
desejo irreprimível de se encontrar.
Pinto do Amaral, cuja poesia é muitas
vezes um reincidir na tradição poética,
parafraseando-a, lembra CP naquela
busca da “substância tão irregular/ de
tudo o que se acende na retina/ e através
da luz se dissemina/ por entre imagens
vãs”, como se lê em “Relâmpago”.
“Como dizer a dor?”, eis o que pergunta
a poesia CP reiteradamente. Luís Quintais
não evita a mesma interrogação e na sua
dicção angustiada, responde ao grande
ritmista em A Noite Imóvel (“Uma máquina sem dor nem tédio./ Uma máquina
sem estados de alma”), inscrevendo o
nome de Camilo Pessanha como astro em
torno do qual ainda se podem descobrir
outros anéis de Saturno.J
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Joumana Haddad
Matar a submissão
A escritora e jornalista libanesa vai estar em Lisboa para participar no
encontro "Mulheres nas Artes: Percursos de Desobediência, na Fundação
Gulbenkian (ver noticia), onde será lançada também, ao fim da tarde de
16, com apresentação de Nuno Júdice, a edição portuguesa de Eu Matei
Xerazade – Confissões de Uma Mulher Árabe em Fúria, um livro que está
a ter grande impacto em muitos países e um “ponto de viragem” na sua
vida literária, como adianta ao JL
Ser capaz de dizer tudo aquilo que
quis, sem permitir que a realidade
social, cultural e religiosa a intimide. Essa a sua maior vitória como
escritora. “Treinei-me para libertar
o meu amor próprio dos julgamentos da sociedade, e isso é um enorme
avanço em direção à emancipação real”, afirma ao JL Joumana
Haddad.
Para ela, a liberdade é o “oxigénio” da escrita. Uma paixão que
lhe vem dos livros, muitos, árabes e
franceses, que leu desde a infância. Por isso, não tem dúvidas que
“aliteratura é o instrumento mais
eficiente de sempre para promover a
mudança social”. Também por isso
escreve, para quebrar tabus, mudar
ideias feitas sobre a criatividade, a
condição feminina ou as relações
entre homens e mulheres.
Jornalista e ativista, Joumana
Haddad nascida em Beirute, em
1970, tem publicado vários títulos, entre os quais o aclamado Eu
Matei Xerazade – Confissões de
Uma Mulher Árabe em Fúria, já com
edição em vários países, que sai
agora em Portugal, inaugurando a
nova editora Sibila, criada por Inês
Pedrosa, também tradutora do livro.
E “infelizmente” Xerazade ainda
está viva, quer no mundo árabe,
quer um pouco por toda a parte,
segundo a escritora libanesa. Contra
essa tradicional “sedução submissa”, adianta que “cada mulher precisa de a matar, de matar aquela voz
conciliadora que existe dentro dela,
de modo a defender os seus direitos
fundamentais e a sua dignidade
humana”. Um “crime necessário”,
diz ela.
JL: O seu livro retrata uma mulher
árabe que escreve poesia erótica,
criou uma revista sobre o corpo e
não receia provocar Alá. Esta liberdade foi-lhe permitida por ter tido
uma educação ocidental?
Joumana Haddad: Na realidade,
não tive uma “educação ocidental”, pois cresci numa família libanesa muito conservadora, numa
casa com regras extremamente
rigorosas e uma educação religiosa
convencional. Nem ir ao cinema

o instrumento mais eficiente de
sempre para promover a mudança
social. Torna-nos mais liberais,
iluminados, resilientes e rebeldes.
Matou Xerazade porque ela era
uma mulher a seduzir um rei, com
o objetivo de sobreviver, e contesta
esta sedução submissa. A sua conferência na Gulbenkian será sobre
o tema “o que significa ser uma
mulher Árabe hoje”. Xerazade está
realmente morta?
Infelizmente, Xerazade ainda está
viva, não apenas no mundo Árabe,
mas em toda a parte. Já a encontrei em muitos países e culturas.
Na América Latina, na Europa,
na Ásia, nos Estados Unidos, etc.
Existem muitas formas de negociação, conscientes e inconscientes,
que as mulheres invocam de modo
a sobreviver, ou para obterem aquilo que querem, seja no
Ocidente ou no Oriente. Cada mulher precisa de matar aquela voz
submissa e conciliadora que existe
dentro dela, de modo a defender
os seus direitos fundamentais e a
sua dignidade humana. Todas nós
temos que cometer esse “crime
necessário” num dado momento
das nossas vidas.
Eu matei Xerazade está a ser
publicado em numerosos países e
elogiado por escritores galardoados
com o prémio Nobel, como Mario
Vargas Llosa e Elfriede Jelinek. Isto
mudou sua vida?
Este livro foi certamente um ponto
de viragem na minha carreira de
escritora e ativista. Sou grata a
todos os escritores que o elogiaram, e a todos os leitores que o
mantêm vivo, dia após dia, em
todo o mundo. Mas como sou um
tipo de pessoa que olha mais para
a frente do que para trás, continuo
com esperança de o livro a mudar
a minha vida ser o próximo!

Joumana Haddad “Não se consegue motivar a mudança sem provocar os que estão
a impedi-la”

com amigos me era permitido,
quando adolescente. Claro, isto
também se devia, em parte, ao
facto de, durante os anos da minha
infância e adolescência, haver no
meu país uma terrível guerra civil,
pelo que não foi permitido a muitos
jovens da minha geração ter uma
vida normal. Mas, através dos
livros árabes e franceses, ganhei
a paixão pela liberdade e o meu
desejo é conquistá-la. Os árabes
têm um grande património de literatura iluminada, ao contrário do
que a maioria das pessoas imagina.
E foi isso que salvou a minha alma
e a minha vida durante esse difícil
período.
Em que sentido?
Começamos a aprender a liberdade nas nossas mentes antes de
qualquer outra coisa, e eu tive
muita sorte porque os meus pais,
apesar de tradicionais e confor-

mistas, sempre nos encorajaram,
a mim e ao meu irmão, a aprender
e a ler. Tínhamos uma enorme biblioteca, na nossa modesta casa, e
ler era a minha atividade preferida
desde muito nova. Foi isso que me
ensinou tudo o que sei, e que me
tornou a mulher que sou hoje. É
por isso que considero a literatura

“

Considero a literatura
o instrumento mais
eficiente de sempre
para promover a
mudança social. Tornanos mais liberais,
iluminados, resilientes
e rebeldes

Depois disso, publicou Superman
is an Arab. Esses dois livros não
lhe trouxeram problemas com as
Xerazades e Super-homens árabes?
Como escritora, não tento agradar
a todas as pessoas, não tenciono
enquadrar as expectativas do
público, apenas realizar as minhas convicções, ser fiel à minha
consciência, atingir a minha
procura da verdade, por debaixo
das máscaras e camadas de ilusão
que a escondem. Por isso é normal, e até indispensável, que as
minhas palavras criem inimigos,
tal como criam aliados. Não me
incomoda nada. Respeito o direito
de cada pessoa a ter uma opinião
diferente, desde que o meu direito
a expressar-me, e a ser quem
sou, seja respeitado em troca.
Mas incomodar as Xerazades e os
Super-homens é um dos objetivos
desses dois livros: não se consegue
motivar a mudança sem provocar
aqueles que estão a impedi-la.
Escreve sobre coisas terríveis com
muito humor. O humor é uma
forma de rebelião, uma ferramenta
para a mudança?

J

Sem dúvida. Mas é também, e
principalmente, pelo menos para
mim, uma forma de fazer com que
aquilo que dói mais, no íntimo,
doa menos. É como oferecer
partes do meu corpo martirizado
aos leitores, e utilizar o sangue
das minhas feridas para pintar um
sorriso nos seus rostos.
Em Eu matei Xerazade, escreve
sobre a riqueza da tradição literária
árabe, nomeadamente no que diz
respeito ao erotismo. Este património cultural resistirá aos censores
contemporâneos?
Sempre existirá censura e repressão, enquanto a liberdade assustar
as corruptas autoridades políticas
e religiosas. Mas vamos continuar
a resistir e a lutar, porque a liberdade é o oxigénio de um escritor.
Não é possível sentarmo-nos e
explorarmos os pensamentos
quando existem linhas vermelhas
que não se podem atravessar, ou
alarmes a tocar constantemente
na cabeça. A auto censura é ainda
mais perigosa do que a censura
oficial, porque quando és educado
e alimentado no medo, perdes
a capacidade de identificar o
opressor e tornas-te submisso por
natureza.
Escreve também "Eu matei
Xerazade com as mãos de cada
vitória que testemunhei e de cada
derrota a que sobrevivi”. Quais
são as suas principais vitórias e
derrotas?
Penso que a minha principal vitória
(e orgulho) como escritora, até agora, foi ser capaz de dizer tudo aquilo
que quis e precisei de dizer, sem
permitir que os diferentes tipos de
agressores da minha cultura me intimidem. Treinei-me para libertar o
meu amor próprio dos julgamentos
da sociedade, e isso é um enorme
avanço em direção à emancipação
real. Foi preciso muito tempo e
conhecimento para isso, porque
vai sempre existir uma pequena
criança dentro de nós que precisa
de ser elogiada e amada pelos outros. Quanto às minhas derrotas, e
todos os erros que cometi até agora,
não quero realmente considerá-los
como tal: são lições preciosas que
me tornaram uma pessoa melhor
e, como tal, são também vitórias,
orgulho-me delas.
O que está a escrever agora?
Terminei um romance inspirado na
minha avó materna, que era natural
da Arménia e sofreu os horrores do
Genocídio Arménio quando tinha
apenas três anos. Ela suicidou-se
quando eu tinha sete, e sempre
desejei torná-la uma personagem
ficcional, como forma de prestar
homenagem à sua vida e lutas. O
romance aborda a história de quatro
mulheres, de quatro gerações
consecutivas, que testemunharam
quatro guerras ferozes no Médio
Oriente, ao longo de um século
inteiro: O Genocídio Arménio (1915),
a Guerra Israelo-Palestiniana (1948),
a Guerra Civil Libanesa (1975) e a
Guerra na Síria (2012).J
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Alexei Bueno
Trazer as imagens do passado
ao instante do poema
Maria João Cantinho
Finalmente chega a Portugal
a obra poética de Alexei Bueno,
poeta, ensaísta, tradutor e editor
brasileiro que urge conhecer como uma das vozes mais
poderosas da poesia contemporânea brasileira. Esta antologia,
Desaparições, publicada pela
nova editora Exclamação, sediada
no Porto, foi cuidadosamente
organizada e prefaciada pelo
prof. Arnaldo Saraiva, reunindo
a sua poesia desde a sua primeira
obra, publicada em 1984 no Brasil,
intitulada As Escadas da Torre.
Também aqui se encontram os
Poemas Gregos, Livro de Haicais, A
decomposição de Johann Sebastian
Bach, Lucernário, A Via Estreita, A
Juventude dos Deuses, Em Sonho,
Os Resistentes, A Árvore Seca, As
Desaparições (dando o título a esta
antologia) e Anamnese, o último
livro, publicado em 2016.
Ivan Junqueira, acutilante
crítico brasileiro. saudou o seu
aparecimento como devedor de
uma tradição helénica e herdeiro
da tradição simbolista, aquando
da publicação das suas primeiras
obras. Ainda que nunca tenha renunciado a essas marcas estéticas
que se têm mantido sempre presentes na sua obra, elas foram, todavia, cedendo o seu espaço a uma
matriz vigorosa em que a filosofia
e a metafísica dialogam com temas
quotidianos, coadunando-se com
o apuro formal da sua poética.
Como assinala Arnaldo Saraiva,
logo no início (p. 11), Alexei Bueno
revela um espantoso domínio das
formas poéticas como a ode, o
rondó, o epitáfio, o uso do mais
diversificado tipo de estrofe, desde
o dístico até à forma da oitava,
jogando com uma métrica versátil
e prolixa, que nos deixa esclarecidos sobre a sua pujança poética, a
qual não é apenas (e meramente)
formal. O modo como agilmente
concilia a sua riqueza vocabular
com a sua capacidade reflexiva,
retomando a tradição filosófica e
entrelaçando-a com a poesia, são
aspetos nucleares que encorpam
a sua escrita e conferem aos seus
poemas discursivos uma arquitetura irrepreensível, que aparece. E
o mais extraordinário é que ela já
apareça claramente nos primeiros poemas, como é o caso dos
poemas “Suma”, “Egogonia” e
“Babilónia”.

Alexei Bueno ‘Uma das vozes mais poderosas da poesia contemporânea brasileira’

Leia-se em “Egogonia”: “Lá
tudo está escrito. Eu leio a morte/
Do horror na grande contorção
do vento./Até a queda sem causa
e a sua corte/Retornarão à vida, e
sob o alento/Da unidade perdida,
e sob a forte/Voz do início final,
num movimento/De formas numa
só, livres do não,/As almas, como
as folhas, dançarão!” (p. 40). Por
exemplo, “A decomposição de
Johann Sebastian Bach” de 1989,
é um conjunto notável, para um
poeta tão jovem (à altura com
26 anos). Os seus versos mais
livres são reflexivos e vibrantes,
evocando Píndaro ou Álvaro de
Campos, ou ainda Walt Withman.
Da mesma forma, as suas odes
(de “A Via Estreita”) constituem
uma poesia exaltante e cujo ritmo
vertiginoso nos arrasta: “Ouve,
e entende: tudo é veste./Sem as
máscaras e os mantos somos nós
ainda, intactos./Sem as auroras
e os vidros o que não tem nome
permanece,/Sem as amadas e os
cachorros, o labirinto e as folhagens, ele é/o instante/ Que nos
limita, nossa cadeia eterna, nosso
brasão glorioso.//Tudo é veste,
o nosso rosto, o nosso nome,/
Tudo é veste, a mão materna nas
manhãs, o elevador parado, /Tudo
é veste (…)” (p. 85).
Conhecido também pelas suas
posições polémicas, na sua obra
Uma História da Poesia Brasileira,
Alexei Bueno põe o dedo na ferida

“

Uma matriz vigorosa
em que a filosofia
e a metafísica
dialogam com temas
quotidianos
e defende corajosamente o seu
ponto de vista contra uma certa
visão estereotipada da poesia
brasileira contemporânea. Dessa
postura decorre naturalmente
a sua poesia, que se centra na
exploração dos efeitos da linguagem, no que respeita à sua
energia semântica e simbólica,
assim como aos efeitos rítmicos
da mesma, ignorando as suspeitas
que os herdeiros do concretismo lançam sobre uma boa parte
da tradição poética brasileira e
recuperando o que o concretismo
deixou de fora. O que lhe importa é a procura de uma ligação
entre o antigo e o moderno, que é
identificável desde os primeiros
livros, numa plena assunção da
condição de imemorialidade ou
de atemporalidade da poesia. Se a
modernidade configurou uma rutura com a tradição, a lucidez do
poeta moderno não pode, todavia,
tornar-se refém dessa condição,

reclamando exemplarmente
uma transtemporalidade na sua
poética. Ao homenagear poetas
como Horácio, Catulo, Camões,
Tasso, ele incorpora-os na sua
poesia como contemporâneos
seus. Trata-se assim de trabalhar
a linguagem como legado, incorporando as vozes do passado na
poesia atual como um modo (feliz)
de as trazer ao presente, glorificando o instante.
Para Alexei Bueno, o tempo
é uma dimensão absolutamente
crucial. A ele regressa incansavelmente, para nos falar da eternidade procurada: “O instante,
o glorioso instante, o instante
eterno/em que fôssemos, e sendo,
nos cravássemos na eternidade/
do ser,/Na hora do ser, no ser
agora!”. Se o Tempo, como diz o
poeta, aludindo à figura mitológica de Cronos, é parricida do
ser, então, como nos diz, na “Ode
III”, “Passamos alheios ao lado do
único absoluto tesouro,/O instante, o glorioso instante, o instante
eterno/em que fôssemos, e sendo
nos cravássemos na eternidade do
ser,/Na hora do ser, no ser agora!”
(p. 84). Também a presença da
morte é constante, mas, à semelhança do tempo, ela é irmanada
com a vida. Na “Ode III”, a morte
mostra-se nos rostos da multidão
e o tom, aqui, aproxima-se bastante dum certo olhar alegórico,
reconhecível, por exemplo, em
Baudelaire ou, ainda, em Eliot: “E
quando, já sem rostos nem nomes,
em qualquer memória/humana,
passassem/Pelo meio das ruas,
entre o febril meio-dia/Quem os
poderia reconhecer como mortos,
sorridentes fantasmas/No seio da
multidão distraída?” (p. 88). Esses
mortos, para o poeta, são os vivos,
“Ressuscitados, perfeitos, os
mortos que se despiram de toda/
a memória/ Marcham agora nas
ruas, com os rostos iguais e outros
nomes,/ com os mesmos nomes
talvez e outros rostos” (p. 88).
Condição infernal, tal como o era
em Pascal e em Baudelaire (evoco
sobretudo o poema de Baudelaire
“Les Sept Veillards”), a repetição é
a apresentação da morte, nos seus
vários sentidos.
Nos seus últimos livros, Árvore
Seca (2006), Desaparições (2009)
e Anamnese (2016), Alexei Bueno
retoma novamente as formas fixas,
no que respeita ao jogo de estrofes
e de rimas. Se já se sentia a radicalização da violência na sua obra

J

Os Resistentes, ela acentua-se nas
obras posteriores, como no poema
“La mort des pauvres”, cujo sarcasmo é uma lâmina cortante que
percorre todo o poema para terminar assim: “Bom é morrer falido,
endividado,/ cortados gás e luz,
o nome imundo/ Na praça, todo
crédito negado (…)” (p. 136). Ou no
poema “As desaparições”, onde se
diz: “Nossa vida é o sonho apenas/
Do Deus que dorme.” (p. 140). O
poeta fala da vida como uma ilusão
ou uma fantasmagoria, aquela que
os vivos vivem, “Os vivos/ Vivem a
morte do sonho/ do Deus dormente (…)” (Ibidem).
Neste poema, como noutros,
despertar equivale a ter consciência
de que tudo não passa de ilusão, de
um sonho de um Deus que dorme, no
reconhecimento de uma alienação
humana que tem a medida do saber de Caldéron de la Barca, quando diz que “La Vida es Sueño”. É
uma visão desencantada, ácida
e melancólica que atravessa “As
Desaparições”, apresentando-se
mesmo como “constatação”: “Ser
fragmento, ser caco, ser a corda/
Que não se amarra em nada, o elo
partido,/o escorrer puro, o rio sem
sentido” (p. 143). Ou ainda no poema “Anamnese”, onde se diz: “Não
procures atravessar o espelho,/não
há nada atrás dele e nada nele.”
(p. 161).
Para Alexei Bueno, é a poesia
que nos garante ainda um lugar a
salvo na noite, esse ancestral abraço maternal: “Amo-te, Noite, mais
velha que os deuses,/…// Pois sinto
em ti, mãe negra, e não nos deuses/ Outros diurnos, que a verdade
existe,/ E que em seu rosto, como
o teu velado,/ Não morrerei.” (p.
52). Como diz o poeta no espantoso
poema “Poesia” (p. 77), a poesia “nunca nos trai,/ Nunca nos
solta”, faz da nossa indigência e
da “lama /Da alma” uma “chama/
que a noite entende”, nunca nos
mente e “mira de frente/ Glória
ou desgraça.// E quando a Morte/
nos pisa, branda,/ Essa diz, forte:/
Levanta-te e anda!”. E porque a
poesia é luminoso antídoto a tudo o
que a vida nos dá, morte e dor, sofrimento, ela oferece-nos o milagre
da ressurreição, exorcizando a
morte e as suas múltiplas manifestações e aparências, sacode-a e
metamorfoseia-a em vida eterna,
em celebração do “instante, na
sua glória, o instante eterno”. De
outra forma não saberíamos fintar
a morte.J

› Alexei Bueno

DESAPARIÇÕES

Ed. Exclamação, 172 pp.,
14.90 euros
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António Lobo Antunes
As palavras mais leves
Norberto do Vale Cardoso
O novo romance de António Lobo Antunes (que
chega às livrarias na próxima 2ª feira, 17), Até
Que As Pedras Se Tornem Mais Leves Que A Água,
encontra o seu imo em quatro personagens bem
definidas (o alferes e a sua esposa; os filhos, um
rapaz e uma rapariga; e a nora), que se reúnem em
torno de um ritual anual – a matança do porco –
numa aldeia pobre perto de Lisboa. Não obstante, a
narrativa, como é usual na obra antuniana, desliza
permanentemente para outros lugares (com Angola
em plano isotópico), tempos (a título de exemplo,
no decurso na narrativa a idade do alferes alterna
entre os cinquenta e quatro e os setenta e três anos)
e personagens (os avós e pais do alferes, uma prima,
o psicólogo do hospital e um leque de personagens
que privaram com o alferes na guerra), arvorando
questões ubíquas na obra deste autor (destaque para
as relações identitárias pai/filho e branco/mestiço-negro).
A narrativa proemial fica a cargo da prima
em segundo grau do alferes, que herda da mãe a
responsabilidade de cuidar das campas da família.
Ocupando tão-só duas páginas, nessa narrativa
preambular esboça-se, ao jeito de prólogo policial
(lembrando Faulkner), toda a informação ulterior,

pois os acontecimentos centrais da narrativa (que
são, em grande parte, da incumbência do alferes
e seu ‘filho’) ocorreram, afinal, dez anos antes.
Esses episódios nucleares ligam-se, como aflorado,
a uma cerimónia a que, por tradição, a família
assiste todos os anos (reenvio a O Esplendor de
Portugal, em que a família se reúne num evento
igualmente ritual, o Natal, e em que um mestiço
mantém uma relação periclitante com a esposa, tal
como sucede com o ‘filho’ negro neste romance).
Todavia, naquele ano em particular dão-se alguns
acidentes em tudo insólitos: a matança do porco
será, no final, o homicídio do alferes às mãos do seu
‘filho’ (um menino angolano trazido da guerra, do
mesmo modo que outros soldados “voltavam com
recordações, uma máscara, um boneco de pau,
uma orelha numa garrafa de álcool, um garoto, um
braço a menos, silêncios a meio das conversas em
que se afastavam para muito longe”, p. 11), que, por
sua vez, será linchado pelos populares.
A distância temporal para que ocorram estes
eventos (quarenta e três anos volvidos sobre o regresso a Portugal) contém tanto de surpreendente
quanto de trágico, pois gradativamente vai sendo
revelado que o tempo não ‘coloca uma pedra’ sobre
os acontecimentos traumáticos (mesmo que não
totalmente conscientes no caso do ‘filho’), antes
parece clareá-los, quando não agudizá-los, mas

António Lobo Antunes

repercutindo-se na vida actual das personagens.
Assim, recordando vários momentos da sua vida,
desde a infância (as idas às perdizes na companhia
do pai; a mãe, que morrera com difteria quando
tinha três anos; um irmão homossexual, igualmente desaparecido) até ao momento em que recebeu
a notícia de mobilização, o alferes discorre sobre
vários acontecimentos fraturantes, de entre os
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quais: a correspondência enviada (onde só contava
“aldrabices”) ou recebida (que não mais lera
porque nela lhe chegavam “notícias de um mundo
que deixara de existir para mim”, p. 413); a morte
de um guia, que o capitão vituperava depois de
morto e a quem, mesmo assim, desejava ‘matar
mais’, sob o pretexto de este os ter conduzido a
uma “armadilha” e entregado aos “turras” (p. 23);
ou a tarefa ingrata dos soldados, obrigados a “picar”, dado que, comparativamente com as berliês,
os homens eram “mais baratos” (p. 295). Mas é
sobretudo a confissão do episódio da chacina no
aldeamento angolano, onde são mortos os pais do
menino negro, que transporta o leitor para o relato
(burlesco e trágico) de um presente não pacificado,
atido a um passado danoso do qual ninguém se
pode remir:
“– Vocês não saem da guerra pois não?
e visto que és tão espertinha ensina me como
se sai da guerra, diz me, só sai quem lá não esteve
como o psicólogo do hospital, só sai quem lá não
entra, se me indicarem a porta ficava reconhecido”
(p. 58)
A prova de que os acontecimentos em Angola
continuam a marcar indelevelmente o presente
encontra-se no modo como cada acontecimento
suscita um outro até que estes convirjam num
ponto central, tal como acontece na noção de
perspetiva. Assim, à medida que o leitor vai
olhando cada acontecimento, cada lugar ou cada
objeto, vai sucessivamente vislumbrando outros
acontecimentos, lugares e objetos, até confluir
num momento preciso. Podemos elucidá-lo:
primeiro, a aldeia perto de Lisboa, onde ocorre a
matança do porco, vai-se convertendo na aldeia
onde sucederam os massacres em Angola (o próprio “filho”, na tentativa de acorrer ao encontro
familiar – não descurando a avaria do carro,
relevante para a questão do homo viator – pensa
ter chegado à aldeia lisboeta, mas acaba por
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alcançar a construção de zinco onde morreram os
pais); seguidamente, a tentativa de engordar o porco
(animal que entra no bestiário antuniano como
uma metáfora carnavalesca da violência da guerra,
associada ao sofrimento dos animais de Memória
de Elefante ou aos motivos circenses de Explicação
dos Pássaros), com o intuito de o preparar para a
‘matança’, metaforiza o destino de cada soldado
(do mesmo modo que, aliás, os ‘cortes’ executados
na morte do animal se assemelham aos massacres
perpetrados na guerra).
Mas algo preponderante antecedia já aquela
matança do porco. Referimo-nos à doença da esposa
do alferes, que padece de cancro. Todavia, o cariz da
doença é-lhe ocultado pelo marido e pelo médico
(projetando o leitor para a personagem de nome
Mimi, em Exortação aos Crocodilos, por exemplo)
quando estes afiançam, em tom eufemístico, que o
seu problema se cinge a umas pedras nos rins. Assistir
à matança do porco, como acontecia todos os anos,
parece ser um modo de obnubilar essa verdade, mas
tal propósito revela-se infrutífero, pois a esposa do
alferes, ao invés do porco (que engorda para a morte),
vai emagrecendo paulatinamente. Tal como sucede
com a guerra, cujos eventos são amenizados (“se
tivesse sido só o alferes paraquedista a morrer era
como o outro, […], agora tantos rapazes […] não acha
que exageraram um bocadinho”, p. 97), manipulados
(“– Sinto nos vossos olhos a alegria de irem servir a
Pátria”, p. 305) ou descurados (“nenhum sofrimento,
vinte e sete meses de férias, três ou quatro sustos sem
importância, uns tirecos ao longe”, p. 454), o peso da
angústia, da dor e da doença tornar-se-ão manifestos
e nada os fará esmaecer (o cancro como uma guerra; a
guerra como um cancro).
Portanto, a narrativa gravita em torno desta
alteração constante de perspetivas, conduzindo-nos
a um final em que os elementos da tragédia parecem
iminentes (acompanhamento de um protagonista, do
desafio perante o qual é colocado, dos conflitos que o
envolvem e que terminam de modo funesto – associação da matança do porco ao festival em que se sacrificavam animais em honra de Dioniso –, para autognose
pessoal e coletiva), consubstanciados numa revelação
inusitada: o homicídio do alferes pelo ‘filho’ (lembrando o Rei Édipo, de Sófocles, mas também o cariz trágico
do homicídio no desfecho de Fado Alexandrino) e a
consequente morte deste. Assenta--se, ainda assim,
que a catástrofe a todos nivela. Afinal, ‘pai’ e ‘filho’
(nenhum era o que pensava, dizia ou parecia ser) acabam em campas lado a lado e qualquer diferença racial
ou divergência social ficam reféns de uma verdade
universal: a finitude (tema caro a Lobo Antunes, aliás
enleado com o labor da escrita).
Este novo romance, que o autor anunciou numa
crónica publicada na Visão em agosto de 2016 com o título homónimo, será, em última instância, a demanda
(metaficcional) das palavras para definir o indefinível
(“embarcar para Angola num barco cheio de silêncio
e gritos ou seja o silêncio gritava e os gritos calados,
quem me traduz isto em linguagem”, p. 91), mormente
quando associado àquele que é um dos temas iniciais
da obra deste autor (notem-se as referências homo-autorais entre este e o já distante romance Os Cus de
Judas). Através de uma ironia fina, num relato despojado, sarcástico e trágico-cómico (o exemplo de uma
prisioneira angolana, que surge na aldeia disfarçada de
sua filha é peculiar), António Lobo Antunes reescreve
alguns dos seus livros anteriores, numa reiteração que
é, acima de tudo, aprendizagem inacabada da arte de
escrever para sua superação. Afinal, e como o próprio
disse nessa crónica: “O meu trabalho é escrever até que
as pedras se tornem mais leves que a água”.J

› António Lobo Antunes

ATÉ QUE AS
PEDRAS SE
TORNEM MAIS
LEVES QUE A ÁGUA
D. Quixote, 454 pp., 20,90 euros
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OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

Manuel da Silva Ramos
Puro Surrealismo

M

premiados. Em verdade, num caso como noutro, os seus textos não
oçalambique, último romance de
são lidos como grito e expressão de uma filosofia libertária, fica-se
Manuel da Silva Ramos (MSR), ora
pela postura sensual, pelas “brincadeiras” estilísticas, como se fossem
publicado, sumariza, de certa forma,
meras “graçolas”, pelos temas escabrosos, pelas palavras abjetas, pelo
a veia estilística surrealista do autor,
fragmentarismo narrativo, classifica-se apressada e ignorantemente
a mais genuína desde o seu primeiro
o autor de “experimentalista” e olvida-se que todas estas caracteromance, Os Três Seios de Novélia, de
1969; genuína, mesmo pura, porque a rísticas constituem um soberano grito de revolta e acusação contra
mais permanente e a mais dominanregras sociais consideradas opressivas e contra uma gramática vista
igualmente como tirânica.
te, ainda que, extra literariamente, o
autor se inspire sempre em motivos e causas realistas de intervenNo campo do romance, não direi que é o único (o estilhaçamento da
sintaxe e da semântica convencionais, porém sem roçar temas margição social.
Em nenhum outro romance transparece com maior agudeza o horinalizantes, leva-nos a presumir ter o malogrado Rui Costa tido idêntico
espírito libertário, cf. A Resistência dos Materiais, 2008, presente igualzonte surrealista do autor que em Moçalambique, não as técnicas literárias originais praticadas pelos cultores do movimento nas décadas de 30
mente nos diversos textos de Fernando Esteves Pinto), mas não duvido
a 50 do século passado, mas o espírito surrealista, o seu intenso desejo de
ser MSR o grande escritor libertário recente, herdeiro, à sua maneira
criação de uma literatura anti-institucional por via da criação de expressingular, de Cesariny, de O’Neill, de António Maria Lisboa, de Virgílio
Martinho, do abjecionismo textual de Luiz Pacheco, da fase surrealista
sões totalmente imprevistas, inabituais e insólitas, mesmo extravagantes
de Natália Correia, de corpo e costumes
face ao código referencial da língua, como o
provocadores, de Ernesto Sampaio e do
prova, por exemplo, uma simples consulta
seu manifesto Para uma Cultura Fascinante
ao texto da contracapa, ou, se se quiser,
(1958), autores então, décadas de 1940 e
na primeira página, a relação estabele50, não levados verdadeiramente a sério;
cida entre a palavra “cuácuo” (palavra
sérios eram os romances neorrealistas e
inventada, pressupomos, enfatizando o
presencistas e de um ou outro autor soli“cu” da mulher branca) e os queijos de
Nisa e de Seia, ou, ainda, o próprio título
tário, como Vergílio Ferreira e Agustina.
do romance: Moçalambique, que pode ser
Autores institucionais jogam hoje os textos
lido como aglutinação de “Moçambique”
de MSR para a valeta como mal escritos e
e “Alambique” (devido ao contínuo elogio
desorganizados, tal como há 60 anos os
do vinho e do uísque no texto) ou de Moça”
seus homólogos gozavam satiricamente
mais “Alambique” (devido à contínua precom os versos de Cesariny.
sença de “moças” e de sexo no romance:
Sebastião Barbosa separa-se da
entre Sebastião, a personagem principal,
mulher, de ascendência nobre, e parte
Manuel da Silva
e a “pátria” havia um “muro de moças”,
para Moçambique, assume o apelido
Ramos
p. 53).
de Inhambane e, como que tomando
para si as antigas “culpas” da sociedaÉ justamente devido a esta capacidade de criação de imagens imprevisíde branca, decide ”pretizar-se”. Busca
em Moçambique dar cumprimento a uma obsessão: prosseguir a sua
veis mas expressivas, fundadas em frases e enredos que, por vezes,
coleção de crânios (pp. 132 – 133), juntando-lhe o do antigo presidenporque totalmente inabituais num texto estético, até parecem
“saltar” para fora da literatura (como tantos versos de Cesariny ou
te Samora Machel. Todos o enganam vendendo-lhe crânios avulsos
de O’Neill), que o autor granjeia, em certos círculos, o apodo de
como se fosse o genuíno, comerciantes brancos e negros, ministros,
“escritor maldito”, tanto pela pose (atente-se na sua postura profuncionários da relimo. Entretanto, mulheres novas e velhas oferevocatória na foto da contracapa: chapéu de palha popular, conjun- cem-se a Sebastião na Pensão Martins, que dorme com uma cada
to harmónico burguês de casaco, calças e sapatos, flor vermelha na noite, chamando-lhe, em latim, o nome de uma flor moçambicana.
Encontra-se com escritores, pintores e fotógrafos moçambicanos.
lapela de dândi diurno, pingalim aristocrático numa mão, cabelo
Conhece Inaciozinho, o boy da pensão; o antigo sócio do pai, que por
branco comprido e solto de boémio noturno…), como pelos temas
este fora enganado; Hélder Santos (foto, p. 95), antigo alferes em Porto
recorrentes que trabalha (sexo, contrabando, tarados sexuais, sem
Amélia; o cônsul homossexual Alexandre… partes do retrato de um
abrigos, denúncia da família burguesa, repressão institucional,
Moçambique de gentes desnorteadas, de vida delirante,
crítica e sátira de práticas de poderosos…), como,
cada um buscando sobreviver a seu modo. Um romance
ainda, pelo vocabulário usado ou inventado (não
desvairado para um país totalmente desregrado.
raro, carregado de impropérios, de blasfémias, de
pensamentos heréticos ou heterodoxos, de ataques
Sebastião regressa a Portugal, traz consigo
satíricos).
Inaciozinho, o preto Jaquim e Graça, moçambicana
Face a esta tripla confluência, se, nuns círculos,
por quem se apaixonara em Maputo, acompanhada
MSR é admirado e, até, louvado (já ouvimos estudantes
dos dois filhos do antigo marido. O liberalismo em
universitários assemelharem o autor a Bocage devido à
Portugal não é diferente da anarquia moçambicana,
sua vida errante, tortuosa e marginal às instituições, à
cada um tenta igualmente sobreviver como pode, e
ausência de profissão definida, à frequência dos atuais
Sebastião auxilia diversos sem-abrigo. Tem um filho
“botequins” e a uma sede imensa de liberdade sexual,
de Graça, Afonso Henriques e decide baptizá-lo em
em correlação com uma imensa liberdade na prática da
Guimarães. Diz Jaquim: “O meu amo que recomeescrita), noutros, porém, devido à postura, aos temas
çar a História de Portugal, mas com homem de cor”
› Manuel da Silva Ramos (p. 138). Para Manuel da Silva Ramos, o futuro de
selecionados e ao léxico usado, não é, digamos assim,
autor de livros que se comprem para oferecer à família
MOÇALAMBIQUE,
Portugal é de cor mulata, não “branquela”, não prenem para integrarem as listas de presumíveis romances
to, as cores do passado: o futuro é mestiço.J
Parsifal, pp. 155, 14 euros.
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Primeira pessoa autobiográfica
DESTINO BRASIL

Miguel Sanches Neto

Affonso Romano de Sant’Anna ‘O que vemos é um poeta pop’

Os escritores brasileiros se sentem
confortáveis na primeira pessoa
autobiográfica. Entre nós, factos
vividos surgem naturalmente em
poemas, crónicas e romances. Se há
uma dose narcísica neste autobiografismo estético, há também a busca de um olhar pessoal sobre a vida,
as coisas, a linguagem. Uma consequência disso é o vasto conjunto de
egodocumentos, alguns publicados
extemporaneamente, muitos escritos com nítidas intenções editoriais.
Obras máximas da literatura brasileira são memórias e diários íntimos.
Entre as memórias, destaquemos
duas: Um homem sem profissão:
sob as ordens de mamãe (1954), de
Oswald de Andrade, testemunho
de um eu irreverente, e Memórias
do Cárcere (1953), de Graciliano
Ramos, que promove a humanização
da bandidagem pelo convívio com
ela durante uma detenção. Entre os
diários, dois de autoria feminina,
nascidos das experiências de pobreza, Minha vida de menina (1942), de
Helena Morley, e Quarto de despejo
(1960), de Carolina Maria de Jesus,
estão entre o que melhor se escreveu
do lado de cá. Outra obra igualmente
intensa é Diário selvagem (2005), do
cronista José Carlos Oliveira, publicado postumamente, e que lembra o
Diário remendado 1971-1975 (2005),
de Luiz Pacheco.
A lista brasileira de praticantes
desta modalidade de escrita de si é
extensa, começando com o imperador
D. Pedro II. Estas obras são ora mais
intelectuais, ora mais íntimas, dependendo do destino que o autor pretende
dar às suas observações.

“

Affonso esteve nos
locais certos e na
hora certa, revelando
uma tendência
cosmopolita em uma
tradição marcada
pelas experiências em
contextos nacionais

Diário político, no sentido mais
amplo do termo, é o volume de anotações intermitentes do poeta mineiro
Affonso Romano de Sant’Anna entre
1980 e 1999, período de redemocratização do Brasil – Quase diário (Porto
Alegre, L&PM, 2017). Poeta que fez
a passagem dos poemas de vanguarda para o lirismo drummondiano,
Affonso Romano publica agora as
reflexões pessoais de um intelectual
que esteve no olho do furacão político
do país nas duas últimas décadas
do século XX. Se um de seus livros,
valendo-se de um neologismo à maneira da poesia concretista, se chama
Textamentos (1999) – testamento feito
com textos –, os seus diários reforçam
seu desejo de uma escrita testemunhal.
Ao contrário da tradição do género, que exige uma prática cotidiana, o
poeta se mobiliza para fazer a contabilidade íntima apenas quando diante
de alguma coisa relevante. Assim,
é a própria participação na história

recente que conduz a mão do escritor,
obrigando-a a tomar nota. E Affonso
culpa a preguiça e a atividade de cronista pelos longos espaços em branco:
“Não sei escrever diário. Preguiça. E
depois, as crónicas nos jornais são o
meu ‘diário’” (p.132).
Há talvez haja por isso uma tendência mais onomástica e toponímica, com o desfile de grandes nomes
nacionais e internacionais das artes
e da política e de lugares de prestígio
no Brasil e no exterior, sobre os quais
o poeta quer deixar um comentário.
Affonso esteve nos locais certos e na
hora certa, revelando uma tendência
cosmopolita em uma tradição marcada pelas experiências em contextos
nacionais.
Na sua trajetória pessoal, estas
duas décadas são as da aposentadoria
como professor universitário. Ele agora se sente livre para habitar a cidade
dos homens: “As teorias literárias,
olho-as como ficção. Com um distanciamento, como se não precisasse
mais lê-las desde que me afastei da
universidade” (p.178), o que o coloca
ao lado de intelectuais como Antonio
Candido, que confessa ao autor não
ter lido Walter Benjamin nem Adorno
(p.139).
Esta outra vida é a da sua consolidação como cronista que influi na esfera social e política do país e da experiência em um cargo-chave da cultura
brasileira – a presidência da Biblioteca
Nacional entre 1990 e 1996 –, o que
lhe deu uma visão interna do governo,
de sua lógica movediça. Encontramos
no diário o poeta escrevendo para
jornais e televisão, conversando com
grandes empresários, com políticos
e com artistas. É a sua participação
em um plano social destacado, como
ele anota: “Não sei por que me vem
a vontade de registrar que outro
dia, pela primeira vez, estive ao lado
de [Luís Carlos] Prestes numa festa
para a viúva do presidente Allende
(do Chile). Curioso estar no mesmo
espaço do mito” (p.105). Registrar tais
eventos é se fazer fotografar ao lado de
grandes personalidades, como objeto
de recordação pessoal.
Há também divergências ideológicas, registradas sem temor, com
o mecanismo de esquerdização das
posturas que levaria o PT ao poder máximo do Brasil. Insistindo
na qualidade de sua administração
na Biblioteca Nacional, ele entende
como ingratos os manifestantes que
não reconhecem isso, tomados pela
oposição cega: “Amarga sensação:
certos funcionários públicos não têm
solução. Uma dose de irracionalidade
nas manifestações. Nunca nenhum
diretor deu a eles tanto” (p.225).
No campo das rasteiras políticas, o
diário desvela as armações sistemáticas para não deixar o exitoso presidente da Biblioteca Nacional galgar
o cargo de ministro da Cultura. Isso
teria acontecido por ciúmes de outros

intelectuais, criando dificuldades para
a campanha em prol das bibliotecas
públicas e da leitura, causas que moveram Affonso Romano neste período.
As referências à génese de textos
seus – principalmente de crónicas
– ocupam boa parte do volume. Já a
sua vida íntima é preservada e pouco
sabemos de seu cotidiano. No plano
da intimidade, o mais atrativo são
os comentários sobre Drummond,
pintado como um fauno, namorado de mais de uma mulher ao
mesmo tempo, tudo meio às claras.
Relata também a sua obsessão pela
filha Maria Julieta, “que tinha um
pacto com o primeiro marido, de

casamento livre” (p.159), e que
foi amante do poeta Paulo Mendes
Campos, despertando os ciúmes do
pai. Comentários amorosamente
maldosos, como são as intimidades
reveladas das pessoas que admiramos, estas passagens atingem o mito
tanto na dimensão íntima quanto
na intelectual. Drummond “tinha
poucos livros. O quarto-escritório
é pequeno. Ele dava/jogava fora
quase tudo que recebia” (p.121). Isso
desfaz a sua fama de artista cordial,
solidário aos companheiros de sina
literária.
Atento a esta gramática sobre
pessoas, tempos, lugares, projetos e
obras, Affonso Romano de Sant’Anna
construiu um vasto painel de um período em que o poeta deixa de ser um
homem de gabinete para se fazer uma
personalidade mediática, reconhecida
na rua, abordada em aeroportos, paparicada por poderosos. O que vemos
é um poeta pop. J

ARQUIPÉLAGO INVISÍVEL
JOSÉ LUÍS PEIXOTO

Um arquipélago, visível ou invisível, é um espaço constituído por vários
espaços. Cada ilha existe por si própria, rodeada de horizonte, mas pertence a
um grupo. Neste espaço, em todos os números do JL, pretendo trazer um novo
poema traduzido para português, será da autoria de poetas de diversos lugares
do mundo, contemporâneos e ainda pouco difundidos entre nós. Muitas vezes,
traduzirei com ajuda, dependendo do idioma original do texto. Desejo que este
arquipélago cresça, que se transforme num continente.

Arqueologia
Enterrar uma palavra,
esconder o seu túmulo entre as pedras.
Desenterrá-la depois de muitos anos,
tirar-lhe a terra endurecida,
os restos de pó,
a ferrugem,
até que brilhe como uma relíquia antiga.
Colocá-la no meio da página em branco
e estudar a sua antiguidade, interpretar o seu passado,
decifrar a cor original,
estabelecer o seu importante papel na história.
Admirar até a sua dignidade de estrela esquecida.
HENRY ALEXANDER GÓMEZ

Henry Alexander Gómez nasceu em 1982, em Bogotá. Leciona na Universidade Central.
Publicou vários livros de poesia na Colômbia e no Equador, com os quais recebeu diversas
distinções, como o Premio Nacional Casa de Poesía Silva ou o Premio Internacional de
Poesía José Verón Gormaz.
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Pais entrevistados pelos filhos, de Siza a Freitas e Eunice

Álvaro Siza Vieira

Eunice Munõz

É um volume invulgar, embora a ideia não
seja nova, quer dizer: não é obviamente a
primeira vez que há entrevistas realizadas a
pais pelos filhos. Aqui a singularidade está na
diversidade dos entrevistados, e dos entrevistadores, e assim no conjunto formado, uma
ideia do editor José da Cruz Santos, realizado

ENSAIO

J. P. Borges
Coelho
O moçambicano
João Paulo Borges
Coelho, após ter
publicado dois
livros de banda
desenhada, estreouse como romancista
apenas em 2003,
com As Duas Sombras do Rio.
Depois disso deu a lume várias
outras ficções - a última, recente,
Ponta Gea, a que em breve nos
referiremos - que mereceram
designadamente os Prémios José
Craveirinha, o mais importante
do seu país, em 2004, e o Leya,
em Portugal, em 2009. Pois sobre
o escritor, também historiador,

Diogo Freitas do Amaral

com organização de Isabel Ponce de Leão, profª
da Universidade Fernando Pessoa, no Porto,
que também assina uma nota introdutória,
na qual sublinha: Em Pais e Filhos em Diálogo
abraçam-se figuras mais ou menos públicas se é que esta nomenclatura explicita alguma
coisas - que interagem com uma cumplicidade

prof. de História Contemporânea
de Moçambique e África Austral
na Universidade de Maputo,
saiu agora Visitas a João Paulo
Borges Coelho - Leituras, Diálogos
e Futuros, uma coletânea de
ensaios sobre a sua obra, uns já
publicados outros inéditos, com
organização de Sheila Khan,
Sandra Sousa, Leonor SimasAlmeida, Isabel A. Ferreira
Gould e Nazir Ahmed Can. Os
ensaios são de professores e
investigadores em literaturas
africanas em universidades
de vários países, e no prefácio
Leonor Simas-Almeida, da
Brown Un., de Providence,
EUA, "apresenta" e explica a
organização e os objetivos do
volume, que inclui ainda, a
fechar, um conto inédito, "O
Anjo Voador", do próprio autor
estudado.

› Org. de Isabel Ponce
de Leão

PAIS E FILHOS
EM DIÁLOGO
Ed. Guerra & Paz, 264 pp.,
16,90 euros

› Vários

J. P. BORGES COELHO LEITURAS, DIÁLOGOS E
FUTUROS

Edições Colibri, 256 pp., 16,80 euros

OUTROS

Zanzibar,
história e
viagem
Da autoria de uma de uma
investigadora do Centro de
História d'Aquém e d'Além-Mar,
da FCSH da Universidade Nova de
Lisboa, um livro que se insere-se na série ArTravel, colecão que
parte do projeto de pós-doutoramento em História da Arte sobra

As “margens” de Maria João Reynaud
Margens. Ensaios de Literatura
Portuguesa, é o mais recente livro
de Maria João Reynaud (MJR),
profª (jubilada) da Fac. de Letras
da Universidade do Porto, ensaísta
com vários livros publicados,
especialista, designadamente, em
Raul Brandão, Fernando Echevarria
e Jacinto do Prado Coelho (JPC).
E foi o prémio de ensaio com o
nome de JPC, cuja edição das obras
ela dirige, prémio instituído pela
Associação Portuguesa dos Críticos
Literários, que por unanimidade
acaba de ser atribuído a esta sua
nova coletânea de textos, que,
segundo o júri, “situam o comentário crítico num dos patamares
mais elevados da crítica literária
portuguesa actual”. E depois:
“Centrando-se sobretudo no estudo de obras específicas de autores
portugueses (poetas, ficcionistas

Maria João
Reynaud

nossa literatura moderna e contemporânea, vêm pôr em causa, nalguns
casos, a própria noção de género.
Os autores abordados são marcos de
uma reflexão pessoal que tem início

e ensaístas), MJR abre perspetivas
muito ricas acerca das condições de
existência da cultura portuguesa na
modernidade”.
Neste volume de ensaios, que
vem no seguimento de Sentido
Literal (2004) e de Matéria Poética
(2008), a autora optou por coligir
textos (alguns até agora inéditos, ou
de difícil acesso) que, além de comprovarem a grande vitalidade da

› Maria João Reynaud

MARGENS. ENSAIOS
DE LITERATURA
PORTUGUESA

Afrontamento, 166 pp., 14 euros

J

não isenta de respeito e amor”.
Assim, pela ordem (alfabética) do volume,
sucedem-se as entrevistas a Álvaro Siza Vieira, o
arquiteto, por Álvaro Leite Siza Vieira, também arquiteto; Amândio Secca, engenheiro e
presidente da (cooperativa) Árvore, por Edgar
Secca, engenheiro; Carlos do Carmo, fadista e
cantor, por Gil do Carmo, idem; Diogo Freitas
do Amaral, professor, político, jurista e escritor,
por Filipa Amaral, pintora; Eunice Munõz, atriz,
por António Munoz, produtor de televisão; José
António Barros, empresário, administrador
e dirigente empresarial, por Bárbara Barros,
farmacêutica; José Carlos de Vasconcelos,
jornalista, advogado e poeta, por Cláudia
Lobo, jornalista; Luís Neiva Santos, advogado,
por Rodrigo Neiva Santos, idem; Luís Portela,
empresário, investigador, presidente da Bial,
por António Portela, CEO da mesma empresa; Manuel de Novaes Cabral, presidente do
Instituto do Vinho do Porto, por Manuel Maria
Cabral, estudante; Mónica Baldaque, pintora e
escritora, por Lourença Baldaque, escritora.

"Viagem e Arte
Colonial na Cultura
Contemporânea".
No caso o objeto
de atenção, e do
estudo, é (título)
Zanzibar - Arte
de um Re(encontro) - e o livro,
com muitas imagens, consegue
harmonizar a história da ilha,
que durante dois séculos esteve
ligada a Portugal, situada ao largo
da costa da Tanzânia, na margem
leste-africana, com as informações e impressões próprias de
um livro de viagens, que também pode servir para turistas.
Prefácio, quatro parágrafos, de
Eduardo Lourenço, para o qual
a obra se "apreenta como um
poema-convite de uma historiadora de arte que nos leva a uma
revisitação de quem regressa

no século XIX e se prolonga até à
atualidade: Alexandre Herculano,
Camilo Pessanha, Alexandre
Pinheiro Torres, Agustina BessaLuís, Rui Nunes, Mário Cládio,
Vergílio Ferreira-Raul Brandão,
Cristina Campo, Fernando
Echevarría, Fernando Guimarães,
José Tolentino Mendonça, Albano
Martins, Vítor Aguiar e Silva,
Roland Barthes, Jacinto e Eduardo
Prado Coelho.
Como Maria João Reynaud disse
ao JL , “na sua indefinida extensão, as margens de um livro são o
lugar de nascimento do trabalho
intelectual que preside ao exercício
da crítica e à escrita ensaística. Os
ensaios agora coligidos tiveram
quase sempre como ponto de partida notas marginais que pontuaram,
com grande liberdade, percursos
de leitura e linhas de reflexão que
incidem sobre alguns dos autores
que marcaram a minha docência
universitária e cujas obras revelam,
por diversos modos, a incessante
novidade da literatura e a sua força
inexaurível.”

registo
› José Correia Guedes, O AviadorHistórias de Uma Vida Passada
Dentro dos Aviões da TAP, Ed.
Lua de Papel, 240 pp., 15,00 euros.
Piloto e comandante da TAP,
passou mais de metade da sua vida
a exercer essa profissão, aí pelos
ares do mundo. E, depois de já nos
ter dado, em 2010, Na Rota do
Yankee Clipper, seu livro de estreia,
oferece-nos este novo testemunho
da sua vasta experiência e de
histórias que até incluem um
sequestre do avião que dirigia.
Prefácio de Miguel Sousa Tavares.
› Sandra Oliveira, Nascer Saudável- Gravidez e Parto Informado,
Edições Chá das Cinco, 432 pp.,
17,70 euros.
A Puericultura, a saúde e o
bem-estar, numa obra sobre a
gravidez e o parto, por uma mãe
e formadora de preparação para o
Parto. Prefácio de prof. António Vaz
Carneiro, testemunhos de Adelaide
de Sousa, Silvana Gaspar, Marco
Peralta e Ana Paula Markel.
› Wagner Torres de Araujo,
Memórias Dispersas, Ed. Chiado,
312 pp., 12,00 euros.
De um professor de História, contos
- histórias e memórias, como diz o
título - da sua experiência de vida e
atividade profissional.
› Carlos Bobone, Os Apelidos
Portugueses- Um Panorama
Histórico, D. Quixote, 363 pp.,
13,99 euros.
As histórias dos nomes de famílias,
numa obra de um alfarrabista e
investigador que se dedica aos
estudos das áreas da História
e da Genealogia, e que aqui
procura alargar “os horizontes da
onomástica, transportando-a para
a dimensão da história cultural e
conferindo-lhe um papel social
mais eminente do que até aqui se lhe
reconhecia”.
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Outro, fazendo repensar esse destino de alma lusa, tão longínquo e
tão próximo".

› Maria João Castro

ZANZIBAR- ARTE DE UM
(RE) ENCONTRO
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Carlos Vale Ferraz
Uma espécie de requiem colonial…

Ed. Caleidoscópio, 192 pp., 19,61 euros.

A força de um
testemunho
É um testemunho
impressionante,
“que resgata da
obscuridade uma
doença tabu”, o
Alzheimer, este de
Heloisa Seixas, que
acompanhou e viveu
por dentro a “história de senilidade e loucura” - subtítulo do
livro - da sua própria mãe. Boa
jornalista e cronista, que trabalhou designadamente no JB e
no Globo, e romancista também
de méritos firmados, conseguiu
escrever este dolorido e doloroso
O Lugar Escuro. E são justas as
palavras que sobre ele escreve o
seu marido, Ruy Castro (o autor,
entre muito mais, da excelente
biografia de Nelson Rodrigues,
recentemente publicada entre
nós pela Tinta da China, e cuja
recensão aqui espera vez, quer
dizer: espaço, para sair...): “Foi
uma trajetória assombrosa, que
acompanhei de perto, e que
minha mulher Heloísa reconstrói
nesse livro com uma tremenda
força literária e emocional”.

› Heloisa Seixas,

O LUGAR ESCURO

Tinta da China, 128 pp., 14,90 euros

REVISTAS

Granta Portugal

O º 10 da edição portuguesa da
revista semestral
Granta (270 pp., e,
estranhamente, sem
indicação de preço),
tem como tema a
“revolução”, evocando o centenário da revolução
comunista na Rússia. Nele se publicam textos de ficção, mas não
só, de autores de língua portuguesa: Susana Moreira Marques,
Rui Cardoso Martins, Golgona
Anghel, João Tordo e Mário de
Carvalho; e de não portugueses, decerto comuns à edição
internacional da revista – de
Andrei Platónov, Milan Kundera,
Mouna Abouissa, Jen Jorge e Pola
Oloixarac. Ainda uma escolha
de fotos de Alfredo Cunha, de
“Depois de Abril”. O diretor,
Carlos Vaz Marques, a terminar o
seu ”editorial” anuncia que este é
o último nº da Granta Portugal – a
partir de 2018 haverá uma Granta
Portugal / Brasil, a sair em simultâneo nos dois países.

Carlos Vale Ferraz

É o novo romance de Carlos Vale
Ferraz, a chegar às livrarias: A Última
Viúva de África. E o tema está ainda
relacionado com que tem grande peso
na sua obra, ligado à vivência da guerra
colonial, à colonização, descolonização, consequências, sequelas, teses em
confronto, como as que mesmo este
livro suscitou, entre quem o escreveu
e o seu 'apresentador', Pedro Pezarat
Correia. Sublinhe-se que ambos são
militares de carreira, participantes do
Movimento das Forças Armadas (MFA)
que derrubou a ditadura a 25 de Abril
de 1974 e do subsequente "processo
revolucionário" - Pezarat, 85 anos, hoje
major-general e recentemente doutorado pela Universidade de Coimbra, foi
aliás membro do Conselho da Revolução.
Quanto a Carlos Vale Ferraz é o pseudónimo literário de Carlos Matos Gomes,
coronel comando, 71 anos, que se estreou
como escritor, em 1982, com Nó Cego,
desde logo um dos mais importantes
romances sobre a guerra colonial - a que
outros se seguiram, enquanto a guerra
colonial passou a ser ainda tema de estudo e investigação, tendo publicado vária
obras em parceria com o também militar
e historiador Aniceto Afonso.
Mas essas diferentes teses ou
perspetivas dos dois fica para outra
oportunidade, na área das Ideias, agora
quisemos sim falar com o escritor sobre
o referido novo romance. Em vez disso,
porém, Vale Ferraz escreveu o seu
próprio testemunho sobre o que o livro
é, do que trata, problemas que levanta.
Aqui fica esse testemunho, com o autor
a revelar que ele poderia ter como título
Requiem Colonial…
"A Última Viúva de África coloca
algumas das grandes questões do nosso
presente e do nosso passado em frontal
oposição com as ideias que se foram
tornando dominantes, ou como elas
passaram a ser vistas e aceites como a
verdade na sociedade portuguesa. O
sucesso é uma delas. O sucesso passou
a ser a medida dos homens e mulheres.
É hoje associado a enriquecimento e
este a poder. O dinheiro pode tudo! No
entanto, no romance, um emigrante

novo-rico não consegue fazer valer a
sua lei do «quero porque posso pagar»,
para exibir o seu estatuto, vingar o seu
passado de miséria e sepultar a mãe
num panteão particular. Tem de aceitar
as regras de outro homem, um velho
diletante, à beira da falência e as de uma
pesada e tradicional instituição, a arquidiocese de Braga. No romance, talvez
como na vida real, o poder de fazer tudo,
de impor uma vontade, de comprar,
resulta de uma conjugação de interesses, o dinheiro do emigrante que ficou
milionário a especular com as empresas
de novas tecnologias e telecomunicações
corrompe, mas apenas na medida em
que convém aos corrompidos.
Outra das ideias feitas que no livro
se questiona é a do direito ao mistério
pessoal. Hoje a moda é a exibição, a
transparência. Assumir é a palavra mágica. As pessoas devem assumir-se, assumir o seu passado, expô-lo, anunciar
os seus sentimentos, promover as suas
ações. A modernidade obriga os seus
fiéis a terem o armário sempre aberto.
O narrador do romance, pelo contrário,
manteve o seu passado longe dos olhares dos que o rodeavam. É uma ave rara.
Construiu um passado e preserva-o,
ou, nem sequer isso, teve a ousadia de
fazer de conta que não o tinha. Elidiu-o.
Apenas o confessará quando está prestes
a morrer e para confrontar alguns
daqueles com quem conviveu com os
segredos que deles conhecia. Mas a confissão do narrador desafia os leitores e a
nossa sociedade para uma outra atitude
mal vista: a da alteração dos valores
e dos princípios porque nos regemos
numa determinada etapa da nossa vida
e que deixámos de defender. O narrador
altera a sua visão do mundo ao longo da
vida, parte para África com uma ideia
feita sobre o papel dos europeus, altera-a após o encontro com Alice, aquela
de quem dirá que foi a última viúva de
África, e com o fazendeiro belga Jean
Scrame, que se transformará num dos
mais famosos e temíveis mercenários na
guerra do Congo.
Por fim, o narrador interroga-se sobre as razões que impediram e

impedem os europeus de permanecerem nos novos países de África. A não
poderem dizer que aqueles países são as
suas pátrias. A dúvida sobre o fenómeno
histórico designado por descolonização
é o ponto mais conflitual do romance.
Existiu descolonização? O resultado das
independências das colónias europeias
de África é fruto de uma descolonização
ou de uma mera, embora quase sempre
dramática, transferência de administração dos territórios dos colonos e
funcionários europeus para elites locais
negras, educadas pelos europeus?
As independências das colónias
europeias de África – da do Congo Belga,
em 1960, à de Angola, em 1975 - surgem neste romance de forma herética e
violadora das duas grandes linhas tradicionais de abordagem do tema: a que
considera que a descolonização foi um
erro monstruoso, tanto pelo que teve
de sujeição à estratégia da antiga União
Soviética e ao comunismo mundial,
como de entrega aos negros que não estavam preparados para se governarem; e
a outra visão, dita progressista, que entende a descolonização como um ato do
mais elementar direito, o de reconhecer
aos povos a possibilidade de governarem

por si e de se libertarem da exploração
do colonialismo. Escolhi outro caminho
e dou a entender que não existiu aquilo
que os historiadores têm designado por
movimento descolonizador. Introduzi
na ficção a personagem de Che Guevara
e a sua aventura em África, para dizer
que não se pode libertar um povo que
não quer ser libertado.
Resta a interrogação provocadora: a descolonização de África nunca
existiu? As personagens do romance
vão cruzar os seus dramas pessoais com
essa questão que determina a sua vida:
foi por uma certa Árica colonial que
lutaram, foi pelo seu fim que dela saíram
como as figuras bíblicas expulsas de um
paraíso por causa do pecado original do
colonialismo. O romance podia ter título
Requiem Colonial…"J

› Carlos Vale
Ferraz
A ÚLTIMA
VIÚVA DE
ÁFRICA
Porto Editora, 200pp.,
16.60 euros

Vem por este meio o Centro de Neurociências e Biologia
ao abrigo do Decreto n.º 57/2016, de 29 de agosto,
e da Lei 57/2017, a 24 de julho de 2017, publicitar a
abertura de uma posição (m/f) para:

INVESTIGADOR
Local de trabalho: Centro de Neurociências e Biologia
Celular, Polo 1, Rua Larga, Edifício da Faculdade de Medicina.
A remuneração mensal a atribuir é a correspondente
ao nível 220 da categoria de Investigador Principal, da
Carreira dos Investigadores e Pessoal Não Docente do
Ensino Superior, sendo de 3.601,03 Euros.
Os candidatos apresentam os seus requerimentos e documentos comprovativos, por carta registada dirigida ao
Presidente do Júri, para a morada: Centro de Neurociências e Biologia Celular, Departamento de Recursos Humanos, Rua Larga, FMUC, 1.º Piso, Universidade de Coimbra, 3004-504 Coimbra, Portugal, até ao último dia
do prazo de abertura do concurso, o qual se fixa em 30
dias úteis após publicação deste Aviso (09/11/2017).
As demais condições contratuais podem ser consultadas em:
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.
aspx?task=global&jobId=93690
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DocLisboa
Mundos de cinema
Uma competição nacional extensa e de grande qualidade; retrospetivas da realizadora checa Vera
Chitilova e do cinema do Quebeque; estreias das últimas obras de Manuel Mozos, João Canijo,
Wang Bing, Frederick Wiseman, Claude Lanzman, Abel Ferrara, Laura Poitras, Denis Cotê,
entre outros; debates, conferências, festas, sessões especiais... Quinze anos depois, o DocLisboa
continua a dar diferentes visões sobre o mundo, num cinema documental que ultrapassa as
fronteiras de género e muitas vezes se encontra política e socialmente engajado. Aquele que é o
maior festival de documentário do país, e um dos mais importantes da Europa, decorre de 19 a
29 de outubro, na Culturgest, São Jorge, Cinemateca e outros espaços da cidade de Lisboa. O JL
percorreu o seu extenso programa com a ajuda da diretora Cíntia Gil

o
Manuel Halpern

O Doclisboa começa e termina com
ficções. Não é uma traição ao género,
até porque ao longo da sua existência
o festival já merece a classificação de
‘transgénero’, já que nunca olhou
para o documentário de forma ortodoxa, em balizas estanques.Sempre
programou as chamadas ficções do
real. Filmes de ficção realistas, que
se servem de técnicas de documentário, mas na verdade não o são. E
às vezes ainda vai mais além, como
este ano, em que Ramiro, de Manuel
Mozos, abre o festival. “Talvez seja
o filme de ficção que mais se afasta
da ideia de documentário, embora
haja o espelho de uma realidade,
de uma certa Lisboa”, confessa a
diretora Cíntia Gil. Mas é natural que
o festival tenha interesse em seguir
um dos realizadores portugueses
que marcaram a sua própria história.
Uma comédia realista que, segundo Cíntia Gil, “recupera a velha
tradição do género em Portugal". Já
com Adirley Queirós, em Era Uma
Vez Brasília, filme co-produzido por
Portugal, constrói-se uma ficção
científica a partir de elementos
simples. Cíntia define-o como “Um
retrato distópico do Brasil durante o
impeachment”.
Além disso, Spel Reel, a primeira
longa-metragem de Filipa César,
tem direito a destaque na competição internacional. Um filme em que
ela volta a servir-se do trabalho de
investigação na Guiné e a Guerra
Colonial. Ao mesmo tempo que
mostra o início do cinema naquele
território foca-se na icónica figura de
Amílcar Cabral.

Retrospetiva Pequenas Margaridas, de Vera Chistilova

NÓS POR CÁ

O cinema nacional é prato forte de
qualquer festival que se preze. Mas
claro que não depende apenas do
próprio festival, que não controla a
produção, embora, indubitavelmente, a relevância do Doc no panorama
português, acabe por influenciar
também quem faz cinema. Nessa
perspetiva, 2017 é um ano feliz. A
competição nacional é de grande qualidade. Há um equilíbrio
entre novos e consagrados, curtas e
longas metragens, e muitas estreias
mundiais. Não é o caso de António e
Catarina, de Cristina Hanes, que se
estreou e se destacou em Locarno,
que foca de forma fascinante, intimista e algo perversa, o improvável
relacionamento entre um homem de
70 anos e uma jovem romena imigrada em Portugal. A obra anterior
de Cristina Hanes, com a mesma per-

sonagem, já havia passado no Doc, na
secção Verdes Anos. O filme é exibido em conjunto com Vira Chudenko, o
último de Inês Oliveira, um exercício
entre o documentário e a ficção a
partir da notícia de uma ucraniana
que foi morta por um rottweiler, em
Portugal.
Ainda dentro deste olhar sobre
o outro cá dentro, Paulo Abreu faz
um documentário mais clássico mas
fascinante, a partir da peça de teatro
I don’t belong here, onde o encenador
Dinarte Branco fez um trabalho com
emigrantes nos Estados Unidos que
foram deportados para os Açores. São
histórias de vida extraordinárias de
homens que não pertencem a lugar
nenhum, mas que encontram no teatro uma forma de exprimirem todas
as suas angústias.
Natalie Mansoux também está
de regresso com um filme descon-

“

A presença portuguesa
é forte, com a estreia
de filmes de Manuel
Mozos, João Canijo e
Anabela Moreira, Filipa
Leal, Tiago Pereira,
Inês Oliveira, Paulo
Abreu, entre outros
certante. Em Dom Fradique mistura
documentário com um elemento
de ficção, o ator Ricardo Aibeo. Um
confronto entre a Lisboa dos turistas,
que visita o Pátio Dom Fradique, e os
expropriados do próprio pátio.
Entre os consagrados, o mais

J

esperado é sem dúvida João Canijo
(com Anabela Moreira). Em Diário
das Beiras retomam o projeto iniciado
com o filme Portugal, um dia de
Cada Vez, que se passava em Trás os
Montes. Aqui, descem um pouco no
território, mas mantêm o estilo e o
habitual foco no feminino.
Na senda de Filipa César, fazendo
eco no tema do colonialismo e pós-colonialismo, o santomense Silas
Tiny apresenta uma longa-metragem, O Canto do Ossobó, focado no
trabalho das roças em São Tomé, na
escravatura e na pós-escravatura.
Há ainda À tarde, de Pedro
Florêncio, um trabalho estético sobre
Lisboa. Assim como Notas de Campo,
de Catarina Botelho, um enorme
travelling sobre paisagens, enquanto
cruza histórias do tempo da crise
contadas por duas mulheres. Uma
caminhada para o deserto.
De resto, os filmes portugueses
estão um pouco espalhados por todas
as secções. Em Riscos, secção dedicada a algumas obras mais ousadas,
encontramos o documentário Quem
é Bárbara Virgínia, de Luísa Sequeira,
sobre uma incrível e injustamente esquecida figura do cinema português.
Bárbara Virgínia foi a primeira mulher portuguesa a realizar uma longa
metragem, além de uma grande atriz,
que faleceu, no Brasil, em 2015. Além
do documentário propriamente dito,
há um programa especial que inclui
os 26 minutos que restam da sua
obra Três Dias sem Deus. Na mesma
secção, Altas Cidades de Ossadas, de
João Salaviza, estreado no curtas de
Vila do Conde.
Na secção Da Terra à Lua, uma
curta de Anabela Moreira, a partir
da rodagem de O Diário Das Beiras.
E Todas as Cartas de Rimbaud, de
Edmundo Cordeiro, com Maria
Filomena Molder, sendo que a sessão
será completada com um debate com
a presença da ensaísta. E a secção
Hertbeat, uma das mais concorridas
do festival, com Os Cantadores de
Paris, em que Tiago Pereira filma um
grupo de cante alentejano sediado
em França. E ainda Catarina Neves,
que o ano passado ganhou o prémio
do público, desta vez com um filme
sobre a encenação de Diálogos das
Carmelitas, por Luís Miguel Sintra.
Fora das habituais secções, a sessão
especial de Inhabitants, um canal de
vídeo em linha, de Mariana Silva e
Pedro Neves, que cruza jornalismo,
videoarte e documentário experimental.

DE CHYTIOVA AO QUEBEQUE

Em retrospetiva, um dos maiores
ícones da cinematografia checa
contemporânea e de um certo cinema
feminista. Vera Chytiova, falecida em
2014, é conhecida em Portugal e no
mundo essencialmente pela sua obra,
de 1966, Pequenas Margaridas, um retrato de duas estudantes checas. A sua
carreira, contudo é tão vasta quanto
controversa e diversificada. Logo desde o início, nos anos 60, começou a
fazer filmes que se debruçavam sobre
a vivência feminina, muitas vezes
com registos altamente pessoais, com
um caráter autobiográfico. Sempre
reivindicou um olhar próprio sobre a
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feminilidade, sem se enquadrar nos
cânones, embora tenha pertencido
ao primeiro partido feminista checo.
O seu cinema, acompanha naturalmente a evolução política da própria
Checoslováquia, passando, necessariamente, pela revolução de veludo.
Mas o seu percurso é tão diversificado
que, já no final da carreira, fez um filme de terror adolescente. É, por tudo
isto, uma realizadora fascinante, que
vale a pena conhecer através deste
extenso ciclo, comissariado por Boris
Nelepo, que será debatido numa mesa
redonda, com Nelepo, Carmen Grey e
Jasmina Blazevic.
A segunda retrospetiva é de
enfoque regional. Em Uma Outra
América - O Singular cinema do
Quebeque, descobrimos toda uma
cinematografia, que nem sempre teve
o destaque merecido, que atravessa
quase 60 anos. Um cinema que muitas
vezes se desenvolveu entre a assunção
cultural francófona e a necessidade
de resposta ao resto do continente
norte-americano, dominado pela
anglofonia. E terá sido assim que surgiram as primeiras obras do cinema
direto do Quebeque, na senda de Jean
Rouch, mas em resposta ao que os
documentaristas americanos faziam
na altura. Nesse campo destaca-se o
nome de Michel Brault, que chegou a
trabalhar com Rouch, mas também
outros como Hubert Aquin, Arthur
Lamotte. Um estilo de cinema de
câmara ao ombro, filmado entre as
pessoas. E o que, de início se usou para
os documentários, rapidamente se
passou aplicar também à ficção, como
é o caso de Les Désoeuvrés, de René
Bali. Através desta retrospetiva, entre
documentários e ficções do real, percorremos a história do Quebeque, e
das suas idiossincrasias. Cíntia Gil diz:
“Estamos perante um cinema muito
surpreendente, do ponto de vista da
forma, com um grande sentido lúdico.
Filmes que trazem novas experiências
de cinema. Transformam qualquer
tema em algo interessante. É um erro
histórico não considerá-la como uma
cinematografia maior na História do
Cinema”. De início planeavam programar 15 sessões, mas acabaram por
aumentar para 31. E, por isso, o ciclo
prolonga-se para além o final do festival, na Cinemateca Portuguesa. Está
ainda planeada uma mesa-redonda
com Denis Cotê e Richard Broulliette.

WANG BING, WISEMAN E ETC

Da Terra à Lua é um dos pratos fortes
do festival. Por esta secção passam os
últimos filmes de grandes realizadores, já com provas dadas e presenças
regulares DocLisboa. É o caso de
Wang Bing, um dos prediletos do festival, sempre com um olhar plástico
muito próprio sobre a China, que nos
revela grandes histórias e nos maravilha com o seu cinema. Passa Bitter
Money, que estreou em Veneza em
2016, sobre migrantes numa cidade
do leste da China; e Mrs Fang sobre
uma mulher que sofre de Alzheimer e
regressa à sua aldeia no sul da China.
À China viaja também o brasileiro
João Moreira Salles, em No Intenso
Agora, em que coloca em perspetiva
os anos 60 em Paris, Praga, Rio de
Janeiro e Pequim, através de imagens
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Filmes de três continentes Ramiro, de Manuel Mozos (em cima); Martírio, de Vincent Carelli (à esq.ª); Bitter Money, de Wang Bing (à dt.ª)

de arquivo das férias em família.
Claude Lanzman resgata um tema
de 1958 que ganha súbita atualidade.
Em Napalm, recorda a história do encontro entre a a primeira delegação da
Europa Ocidental na Coreia do Norte,
após a guerra da Coreia, com uma
enfermeira do hospital de Pyongyang.
Atualidade ganha também The
Reagan Show, de Pacho Velez e Sierra
Pettengil, um filme que mostra que a
verdadeira escola de Donald Trump,
vem do seu antecessor Ronald Reagan,
que inaugurou a Casa Branca TV.
A israelita Neta Shoshani traz um
filme fortíssimo, que recorda o massacre de Yassin, no início da formação
do estado de Israel. E, ao mesmo tempo, a forma como aquele lugar assombrado se transformou num hospital
para doentes mentais. Bill Morrison
faz novamente um filme através de
arquivos de imagens retratando uma
cidade. E Frederick Wiseman, depois
dos grandes museus, dedica-se agora
à Biblioteca Pública de Nova Iorque,
uma das maiores do mundo.
Denis Cotê mergulha no universo
do culturismo, em Ta Pelle Si Lisse,
enquanto a dupla Boris Yukhananov
e Aleksandr Shein viajam ao mundo
do futebol, entrando nas personagens
de Zidane e Materazzi, na memorável
final do mundial de 2006.
Laura Poitras, depois de ter retratado Edward Snowden, faz agora um

filme sovbre Julian Assange, durante
a estadia na Embaixada do Equador.
Mas o filme acaba por tratar também
da dificuldade que a realizadora tem
em ganhar a confiança do fundador
da Wilileaks.
Há um filme sobre o processo
realizador ucraniano Oleg Sebntov,
acusado da tentativa de planear ataque
terroristas e condenado a 20 anos de
trabalhos forçados pelas autoridades
russas. E Venerable W, onde Barbet
Schroeder encerra a sua trilogia do mal,
mostrando-nos um monge budista de
Mianamar, Wirathu, um terrível racista
e islamofóbico, capaz de planear crimes
contra a população muçulmana.
Finalmente, An Incovenience
Sequel: Truth to Power, é o sucessor de Uma Verdade Incoveniente,
de Al Gore, mantendo o mesmo
tipo de preocupações ecológicas.
Em colaboração com a Associação
Zero, o filme será debatido, com a
participação do próprio Al Gore,
através de vídeo conferência.

ARTES E RISCOS

Na competição internacional estão
representados 16 países em 18 filmes, o
que diz bastante da variedade geográfica da propostas, que incluem várias
estreias mundiais e algumas internacionais. A seleção faz-se de um compromisso entre realizadores ‘repetentes’ e
alguns estreantes no Doclisboa.

“

É um erro histórico não
considerar o cinema
do Quebeque como
uma cinematografia
maior na História
do Cinema. Estamos
perante um cinema
muito surpreendente,
do ponto de vista da
forma, com um grande
sentido lúdico
Cíntia Gil

Eric Baudelaire está de volta, com
um filme em torno de um interrogatório a um presumível jihadista,
em França. Lee Anne Schmidt fala
da história dos afro-americanos nos
Estados Unidos. Dentro dos mais
jovens, destaque para a América
Latina, com Preferia no Hacerlo, da
argentina Ileana Dll’Uniti, sobre um
rapaz que se fecha em casa a escrever
um livro de poemas. E Interior, de
Camila Rodríguez Triana, em que
através de um quarto de hotel em
Cali, faz um retrato da Colômbia

contemporânea.
Do Brasil, um filme fundamental.
Martírio, de Vincente Carrelli, é a
segunda parte de uma trilogia sobre
os Índios Guarani. Durante 30 anos
o realizador formou a população
indígena para filmar e assim conseguir
defender-se. Há ainda obras marcantes como Milla, de Valérie Massadian,
uma longa que se centra de uma jovem
adolescente de 17 anos. Ou End of Life,
de John Bruce, e Pawel Wojtasik sobre
a morte assistida. E ainda The Wild
Fronteer, uma longuíssima metragem
que mostra não só a miséria como
também a organização social na selva
de Calais, o mais famoso (pelos piores
motivos) campo de refugiados francês,
que entretanto foi desativado.
O Heart Beat, dedicado às relações entre o cinema e outras artes,
muitas vezes com predominância da
música, é sempre uma das secções
mais procuradas do festival. E há
propostas muito diversas. A começar
pelo foco no realizador e encenador
Andres Veil, que apresenta três filmes, incluindo Beuys, sobre o artista
alemão. Sandrine Bonnaire, a realizadora e atriz francesa, faz um retrato
apaixonado de Marianne Faithfull.
Musicalmente, de resto, o programa é
tão heterogéneo, que tanto temos um
filme sobre o jazz de Bill Frisell, como
de Whitney Houston, passando pelos
The The, o tecno de Detroit e o punk
coreano. Mark Kidel faz um retrato
do ator Carry Grant, Abel Ferrara
filma um concerto especial com
música que serviu de banda sonora
aos seus próprios filmes. E há ainda
filmes tão curiosos como The Prince
of Nothingwood sobre um imparável realizador de série Z afegão, ou
Histórias que o nosso cinema (não)
contava, em que se fala da história do
Brasil através do subgénero que ficou
conhecido como pornochachada.
Na secção Riscos encontramos
escolhas mais ousadas, que nos
proporcionam visões diferentes sobre
o cinema e sobre a realidade. Há
um programa especial, dedicado ao
pedagogo francês Fernand Deligny,
que além do mais foi um dos grandes
inspiradores Truffaut, para 400 golpes
e L’Infant Sauvage. E dois convidados:
George Clark um jovem realizador que
também curador de arte, e Sharon
Lockhart, uma artista norte-americana. Nos Riscos as secções organizam-se muitas vezes através de uma
lógica temática, em que se cruzam
filmes de tempos diferentes. Este ano,
há dois grandes filmes recuperados.
Por um lado, Grandeza e Decadência
de um pequeno negócio de cinema, de
Jean Luc Godard, em cópia restaurada. E Gummo, o carismático filme de
Harmony Korime, que faz agora 20
anos. A equipa do Doc aproveita para
programar uma ‘festa Gummo’
De resto, o Doc está cheio de atividades paralelas: festas, debates, mesas
redondas, lançamentos de livros, um
laboratório de realização, além do
Docs 4 Kids, especialmente pensado
nos mais novos, com oficinas para
crianças dos 4 aos 15 anos. O festival
centra-se assim entre várias encruzilhadas e convida-nos a conhecer
melhor e a pensar sobre o mundo em
que vivemos.JL
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MÚSICA
Manuela Paraíso

O século de Fragoso
um compositor contemporâneo:
La Ville Automne, obra inédita
e inacabada para orquestra de
cordas e harpa, recriada por
Sérgio Azevedo; Monumento 21 –
Quadros Sinfónicos Fragosianos,
de Rui Paulo Teixeira, para piano
e orquestra sinfónica, baseada em
peças de Fragoso para piano; e uma
nova orquestração de outra obra
originalmente escrita para esse
instrumento, a Petite Suite, por
Edward Luiz Ayres d’Abreu.
A primeira, que terá sido composta em 1918 para orquestra de
cordas e harpa, depois de Fragoso
abandonar o esboço inicial como
terceira peça da pequena série para
piano Pensées Extatiques, foi encontrada entre o espólio fragosiano
por Sérgio Azevedo. “A escolha das
cordas e da harpa parece ter sido
sugerida pelo exemplo de Debussy,
o qual morreu poucos meses antes
de Fragoso, e por essa razão talvez
este possa ter querido escrever

DANÇA
Sofia Soromenho

Dido e Eneias
A CNB inicia esta temporada com
a estreia de Dido e Eneias, assinada
por António Cabrita e São Castro
(direção e coreografia). A iniciativa
de coreografar a ópera de Henry
Purcell advém de um convite da
anterior diretora artística da CNB,
Luísa Taveira. Nesta excecional
ópera de Purcell, com um libreto
baseado livremente na Eneida de
Virgílio, este amor impossível
é transportado para a música.
Dido, a rainha de Cartago, e
Eneias, o herói troiano, fatalmente
apaixonados, mostram as suas
fragilidades como seres humanos.
Dido e Eneias provou ser o
desafio ideal para estes dois
coreógrafos, que se lançaram na
descoberta de possibilidades para
explorar dentro da sua própria
linguagem coreográfica. Uma linguagem que utiliza o movimento
como veículo para exprimir a
palavra dum ponto vista abstrato,
na qual a sonoridade do corpo ganha expressividade e tensão. Dido

e Eneias tem por trás uma intensa
pesquisa musical e dramatúrgica,
que contou com a colaboração do
escritor Gonçalo M. Tavares para
a construção da mesma. Uma
trágica história de amor, baseada
numa ópera extraordinária, uma
coreografia que transcende a
simples transposição das cenas da
ópera para a dança.
A estrutura dramatúrgica do
espetáculo Dido e Eneias mantém-se fiel ao libreto original, no
entanto sem recorrer à ilustração
literal das personagens e das suas
ações.
O cenário é belíssimo, uma
espécie de muralha invertida suspensa, aliás duas muralhas que se
cruzam no centro do palco criando
quatro muralhas suspensas. Uma
é formada por retângulos transparentes e a outra por pretos. Dois
elementos diferentes que se cruzam, mas não se tocam tal como os
protagonistas desta ópera que se
encontram, mas separam-se.

António Fragoso Um dos mais interessantes compositores portugueses do início
do século XX

uma espécie de homenagem a esse
mestre fundamental para ele”.
Para o compositor, que organizou e
adaptou duas secções contrastantes que no manuscrito não tinham
ligação entre si, colando-as na
forma ABA, recorrentemente usada
por Fragoso, a obra “embora ainda
devedora do romantismo tardio,
revela a direção “debussysta” que
a música dele estava a tomar, junto

Dido e Eneias não foram destinados a estar juntos – sabemo-lo
à partida, mas ao vislumbrarmos
Dido vagueando pelo palco, logo
no início do espetáculo, ponderamos a hipótese de haver por uma
única vez a eventualidade de um
amor impossível jamais perecer.
Dido move-se serenamente para
em seguida ser absorvida por um
grupo de pessoas – uma massa de
gente – que se mantém em palco
até ao fim do espetáculo. Este
pormenor é importante, pois apesar de acontecerem várias cenas
impostas pela estrutura do libreto
da ópera de Purcell, nomeadamente nas que figuram apenas
os personagens principais, o
grupo mantém-se sempre coeso e
próximo, num movimento ora em
uníssono, ora em cânone. Saliento
este movimento do grupo, pois
é precisamente este movimento
constante que cria o ritmo e a
tensão da peça. Há uma proximidade dos corpos, mas que sem
se tocarem estão ligados intimamente através do movimento. Um
movimento que traduz a emoção
da palavra cantada – como se todo
o corpo pudesse exprimir o som
da voz, a sua vibração, e ao mesmo tempo a sensação daquilo que
é dito e a intenção. Este aglomerado que se move constantemente
permite ligar harmoniosamente
todos os atos e cenas, quebrando
a lógica da estrutura da ópera na
qual há um corte radical entre
cenas.

com a que me parece uma óbvia
influência neoclássica de Ravel. A
impressão que se tem é a de uma
magnífica obra do tipo Noturno, na
senda de Debussy mas com aquele
“perfume fragosiano” que revela a
sua forte personalidade.”
A Petite Suite, que irá ser estreada
na versão para orquestra concebida
por Edward Ayres d’Abreu, é uma
das obras pianísticas mais divulga-

das do jovem compositor natural da
Pocariça, ao contrário da obra em
nove andamentos Monumento 21
– Quadros Sinfónicos Fragosianos,
que, apesar de baseada em peças de
Fragoso, foi escrita por Rui Paulo
Teixeira, por encomenda da AAF
(organismo que tem vindo a realizar
um labor incansável e frutuoso
para a divulgação da obra musical
e literária do compositor) especificamente para ser estreada neste
primeiro concerto do grande ciclo,
que irá decorrer ao longo de um
ano, em Portugal e noutros países
– no decorrer da qual irá ser dada a
ouvir muita da música de António
Fragoso, irão ser efetuadas mais
estreias, lançamentos de novos CD
com as integrais para piano e para
canto e piano, de três novos livros
(uma biografia, uma obra epistolar
e uma coletânea de contos e outros
escritos literários), conferências e
colóquios. O programa do concerto
inaugural, que terá transmissão em
direto pela RTP2, inclui, além das
obras em estreia, dois Noturnos de
Fragoso, um dos quais orquestrado
por Vasco Mendonça, e uma obra de
David de Souza, maestro e compositor amigo de António Fragoso,
que, como ele, morreu em outubro
de 1918, vítima da gripe pneumónica. Será muito – e apenas o
princípio de um ano para conhecer
ou reencontrar um dos mais entusiasmantes legados musicais do início
do século XX português. J

BRUNO SIMÃO

A 13 de outubro de 2018, passarão
cem anos desde a morte prematura,
aos 21, de António Fragoso, o
compositor cujo legado musical,
centrado em peças para piano mas
incluindo também alguma música
de câmara e orquestral, se situa
entre os mais interessantes da
música portuguesa das primeiras
décadas do século XX. A assinalar
o centenário, a Associação António
Fragoso (AAF) programou uma
série de 70 concertos e vários outros
eventos, que irá decorrer durante
um ano, dando a ouvir grande parte
da obra do compositor, e que se
iniciará no próximo 21 de Outubro,
com um concerto, às 21 e 30, no
Centro de Artes e Espetáculos da
Figueira da Foz, em que a Orquestra
Sinfónica do Atlântico e o pianista
Manuel Araújo, sob direção de
Artur Pinho Maria, fará a estreia
absoluta de três obras, cada uma
das quais envolveu trabalho de
reconstituição ou arranjos por

J

Dido e Eneias, de António Cabrita e São castro Estreia dia 12, no Teatro Camões

O grupo é o impulsionador de todos os momentos que
acontecem – e há uma espécie
de manipulação que ganha força à medida que a peça evolui.
Uma espécie de pulmão que faz
este núcleo respirar – o grupo
expele energia e renova-a
através de absorver e lançar as
diferentes personagens. Neste
sentido todas as personagens,
incluindo as principais em vários momentos fundem-se com
o grupo para no momento certo
voltarem a cumprir o seu papel.
Nesse sentido o encontro entre
Dido e Eneias carrega consigo o
sentimento comum de que este

amor seja finalmente consumado e ao mesmo tempo a
ansiedade nervosa causada pelo
impulso de desejar permanecer,
mas ter que partir – ou ao contrário querer partir, mas dever
ficar. O dever aqui sobrepondo-se a tudo, é ele que define
a rotura total de um amor e de
uma vida.
O final do espetáculo é surpreendente já que a fragilidade
de Eneias quase contrapõe a de
Dido e assim como as muralhas do
palácio fica em suspenso.
Dido e Eneias estreia no dia 12 de
outubro no Teatro Camões e pode
ver-se até ao dia 22 de outubro.J
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The Fabulous Camané
Quando questionado pelas suas referências maiores, Camané sempre foi muito
claro: Amália, Carlos do Carmo e Alfredo
Marceneiro. Da sua voz, tão marcante,
uma das mais adoradas do mundo do
fado, fazem pois parte estes três; nunca
no sentido de quem imita, mas de quem,
de forma saudável, se apropria para
depois construir algo de novo. Em termos
discográficos a afinidade com Amália é
talvez a mais explícita. Não é por acaso
que, já há mais de uma década, o crítico
João Lisboa tenha afirmado a seu propósito "A nova Amália afinal é um homem".
Essa plausível herança tornou-se ainda
mais material quando foi dada a Camané a oportunidade de gravar inéditos de
Alain Oulman, supostamente escritos
para a grande fadista. Talvez também seja
em Amália que Camané se inspira para
o seu ecletismo, para as suas deliberadas
e assumidas fugas ao fado. De Carlos do
Carmo, a influência também é transversal, e está em grande parte ligada à
importância dada à expressão de cada palavra, a forma como pronuncia os "erres"
e eleva musicalmente os poemas, como se
as palavras se tornassem corpo.
Com Alfredo Marceneiro a relação é,
porventura, ainda mais antiga e explícita. Digamos que tem a ver com a sua
pré-história artística. Quando Camané,
em criança, cantava pelas coletividades,
ganhando vários prémios e até gravando discos (com produção de António
Chainho), de Marceneiro era certamente
o seu reportório favorito. E tal ficou-lhe.
Marceneiro significa em Camané toda
escola do fado tradicional (a que se acres-

CLÁSSICA

O lugar
de Brahms

O pianista
Nelson Freire
regressa ao
universo de
Johannes
Brahms, em
particular à
3.ª Sonata,
e demonstra o que já era certo
há 50 anos, na sua estreia
em disco: está em casa, em
território que conhece e
domina, que é seu, do seu
próprio ser, e que consigo viveu
e amadureceu, ao longo destas
cinco décadas. À semelhança
da lendária gravação de 1967,
tudo se apresenta no lugar
exato, próprio, inevitável, na
Sonata em Fá menor, op. 5, do
compositor alemão – no lugar
exato e consciente do saber
adquirido, no tempo próprio
do intérprete. Com a Sonata,
que Schumann considerou um
dia uma “sinfonia velada”,
pelo ambiente fantástico,
profundamente romântico que a

centam muitos outros nomes), o seu lado
popular, gingão e a sua sempre presente
âncora no passado. Porque quando é para
ser fadista tradicional Camané sabe sê-lo
como poucos. A afirmação da reverência a
Marceneiro em disco é, pois, mais do que
lógica. E só tardou porque o fadista quis,
antes disso, firmar a sua própria voz. Isto
só é possível com grande maturidade e
segurança: a tentação de imitar Marceneiro é grande, mas igualmente absurda
seria a tendência para fugir só por fugir. E
aqui, neste seu disco de homenagem, Camané consegue o justo equilíbrio, através
de uma certeza na voz. Tal não seria se
poderia fazer no início da carreira. Agora
sim, Camané já pode fazer o que lhe
apetecer, até cantar Marceneiro, porque
adquiriu aquela capacidade definida por
Camões, como "fingir que é dor a dor que
deveras sente".
O reportório está próximo do emblemático disco The Fabulous Marceneiro,
de 1961, que reúne alguns dos seus
melhores fados. São letras de grandes poetas do fado, como Henrique
Rêgo, Linhares Barbosa, Carlos Conde,
Gabriel de Oliveira. Em muitos casos
contam-se histórias e descrevem-se
personagens de uma Lisboa de outras
eras, muito localizadas no tempo e no
espaço, sem pretensões de universalidade. Contudo, estes fados têm servido
de fonte oral de transmissão da memória, da história de um povo e de uma
cidade. Musicalmente, fados tradicionais e outros da autoria de Marceneiro,
que entraram no reportório fadista, e
servem de forma perfeita para a recria-

carateriza, oferece Nelson Freire
outros tesouros de Brahms: dois
Intermezzi do op.76, duas peças
do op.116 (incluindo o Capricho
em Ré menor), o segundo
Intermezzo do op.117, duas
outras pequenas peças do op. 118
(com a Balada em sol menor) e
os quatro Intermezzi do op.119,
mais a Valsa em lá bemol maior
op.39, n.°15.
A gravação foi feita em
fevereiro deste ano, na sala
Friedrich Ebert de Hamburgo,
concebida como um recital.
Esse será um dos seus mais
fascinantes aspetos – a
proximidade, a presença real do
pianista. Outro, a possibilidade
de comparar Nelson Freire,
hoje, com o jovem de 23 anos,
que se estreava em disco,
cinco décadas atrás. Então, o
equilíbrio da Sonata já estava
presente, a noção de medida
certa. Agora, porém, há essa
sensação de liberdade, serena,
a visão integral da obra, desde
o primeiro instante, na sua
essência, com toda a segurança,
sem que nada mais importe.
A sucessão de ‘pequenas’
peças que se segue à Sonata

xando que o som da guitarra a atropele. O
disco começa de forma talvez inesperada
com uma versão de Cabaré em que se
desconstrói um pouco o processo criativo,
como quem quer dar ao ouvinte a possibilidade privar com os músicos. Tal ideia
recupera-se mais à frente, em Senhora do
Monte, que começa com Camané a cantarolar, ainda sem guitarras. Em Ironia,
o tem que se segue, há uma construção
lenta, estilo sopa de pedra, começando
por guitarra e voz e aos poucos deixando
o contrabaixo entrar e fazer o seu trabalho. Bêbedo Pintor começa em estilo Fado
Falado para depois chegar ao canto. Em
Lucinda Camareira abre-se uma luz com
a voz de Carlos do Carmo, uma espécie
de tributo dentro do tributo. E A Casa da
Mariquinhas, claro, é um momento quase
apoteótico guardado para a parte final do
disco.
Este disco, em que o fabulous Camané
canta o fabulous Marceneiro, era a peça
que faltava na lógica, às vezes pouco
linear, do percurso de Camané. Mais que
nunca aqui Camané sente-se em casa, de
onde, na verdade, nunca verdadeiramente saiu. J MANUEL HALPERN

Camané

ção interpretativa, que é uma das valias
do género.
Claro que depois de Marceneiro (que
como se sabe tinha um estilo único)
grandes fadistas deram voz a estes fados.
Assim como faz Camané desta feita, não
levando apenas para o seu estilo interpretativo, mas também para o conceito de
fado que desenvolveu ao longo dos anos
com o seu produtor José Mário Branco.
Algo que tem a ver com jogos de contenção, um cuidado com os pormenores
e uma criteriosa gestão do espaço e do
tempo, para privilegiar a voz, nunca dei-

não só prova a importância da
‘pequena forma’ na expressão
romântica, como estabelece
também um percurso
cronológico na obra de Brahms,
uma viagem interior que Nelson
Freire não deixa incólume –
em perceção e saber. Assim,
depois de uma deslumbrante
leitura da Sonata op. 5, tudo
desagua nessa valsa op.39, cheia
de contrastes, depois de um
percurso reflexivo, melancólico,
por vezes dramático e mesmo
trágico, através de testemunhos
mais tardios. É portanto a dança
que prevalece, o gesto, a própria
vida.

› Nelson Freire
BRAHMS

CD Decca

Bach no celeiro
de James Taylor

O violoncelista Yo-Yo Ma,
o guitarrista Chris Thile e o
contrabaixista Edgar Meyer
cruzam os seus universos,
que vão da música erudita de

tradição
europeia,
ao blugrass
norteamericano,
para a
exploração
de um campo
de interesse comum, que se
revela passível de sobreviver a
todas as abordagens – a música
de Johann Sebastian Bach. O
programa traduz-se aqui em
Sonatas em trio, a partir de
transcrições de corais, prelúdios
e fugas, vindas do “Cravo bem
temperado” e da “Arte da Fuga”,
ou de Sonatas propriamente
ditas, como a Sonata em Sol
maior, BWV 530, para órgão, ou
a 3.ª Sonata para viola da gamba,
em Sol menor, BWV 1029.
Yo-Yo Ma e Meyer têm um
percurso longo, que por várias
vezes se cruzou, de Schubert
a Bach, tendo o contrabaixista
chegado a transcrever e a gravar
as Suites para violoncelo solo, na
sua própria versão. Chris Thile é
um célebre guitarrista da música
popular, nos Estados Unidos,
com uma sólida formação
clássica, que aqui se atesta.

› Camané

CAMANÉ CANTA
MARCENEIRO

Warner

A adaptação das obras de
Bach facilita, de algum modo,
a perceção da sua arquitetura,
como o jogo das diferentes
“mãos” (mão direita, mão
esquerda) dos corais ou da
Sonata em trio para órgão, pelos
diferentes instrumentos, ou
na transcrição da Sonata para
viola da gamba, com a guitarra
a tomar o lugar do cravo. Mas
talvez as melhores propostas
se encontrem nos contrapontos
vindos desses “monumentos” que
são a “Arte da Fuga” e o “Cravo
bem Temperado”, confirmando
a sageza da composição inicial. A
gravação foi realizada no estúdio
The Barn (o celeiro), de James
Taylor – o criador de “Carolina
in My Mind” –, em Washington,
Massachussets. O clima foi
de cumplicidade, durante a
gravação – como todos os ‘posts’
no Facebook o atestaram – e o CD
confirma-o.

› Yo-Yo Ma, Chris Thile e Edgar
Meyer
BACH TRIOS
CD Nonesuch
MARIA AUGUSTA GONÇALVES
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Desglobalização?
Estamos em “período de reversão dos processos de globalização”, ou,
ao invés, os fenómenos que alguns consideram configurá-la
“constituem manifestações, como sempre contraditórias, de uma nova
fase de globalização mais dramática, mais excludente e mais perigosa”?
Tema deste ensaio do nosso colunista, especialista com obras nestes
domínios, e outros que com ele têm que ver, editadas designadamente
nos EUA e traduzidas em vários países

SOCIEDADE BREVE

e

Boaventura de Sousa Santos

Em círculos académicos e em
artigos de opinião nos grandes
meios de comunicação tem sido
frequentemente referido que
estamos a entrar num período
de reversão dos processos de
globalização que dominaram a
economia, a política, a cultura
e as relações internacionais nos
últimos 50 anos. Entende-se por
globalização a intensificação de
interações transnacionais para
além do que sempre foram as
relações entre estados nacionais,
as relações internacionais, ou as
relações no interior dos impérios,
tanto antigos como modernos. São
interações que não são, em geral,
protagonizadas pelos Estados, mas
antes por agentes económicos e
sociais nos mais diversos domínios. Quando são protagonizadas
pelos Estados, visam cercear a
soberania do Estado na regulação
social, sejam os tratados de livre
comércio, a integração regional,
de que UE é um bom exemplo, ou
a criação de agências financeiras
multilaterais, tais como o Banco
Mundial e o FMI.
Escrevendo há mais de 20 anos
(Toward a New Common Sense,
Nova Iorque: Routledge, 1995),
dediquei ao tema muitas páginas e chamei a atenção para a
complexidade e mesmo o caráter
contraditório da realidade que se
aglomerava sob o termo “globalização”.
Primeiro, muito do que era
considerado global tinha sido
originalmente local ou nacional,
do hamburger tipo MacDonalds,
que tinha nascido numa pequena
localidade do midwest dos EUA,
ao estrelato cinematográfico,

ativamente produzido no início
por Hollywood para rivalizar com
as conceções do cinema francês
e italiano que antes dominavam;
ou ainda a democracia enquanto regime político globalmente
legítimo, uma vez que o tipo
de democracia globalizado foi
a democracia liberal de matriz
europeia e norte-americana e na
versão neoliberal, mais norte-americana que europeia.
Segundo, a globalização, ao
contrário do que o nome sugeria,
não eliminava as desigualdades
sociais e as hierarquias entre os
diferentes países ou regiões do
mundo. Pelo contrário, tendia a
fortalecê-las.
Terceiro, a globalização produzia vítimas (normalmente ausentes dos discursos dos promotores
da globalização) que teriam agora
menor proteção do Estado, fossem
elas trabalhadores industriais,
camponeses, culturas nacionais
ou locais, etc.
Quarto, por causa da dinâmica da globalização, as vítimas
ficavam ainda mais presas aos
seus locais e na maioria dos casos
só saíam deles forçadas (refugiados, deslocados internos e
transfronteiriços) ou falsamente
por vontade própria (emigrantes).

“

Assiste-se à emergência
ou reacendimento
da afirmação de
identidades nacionais
ou religiosas em luta
pela secessão ou
autogoverno no interior
de Estados, de facto,
plurinacionais

Chamei a estes processos contraditórios globalismos localizados e
localismos globalizados.
Quinto, a resistência das
vítimas beneficiava por vezes das
novas condições tecnológicas tornadas disponíveis pela globalização hegemónica (transportes mais
baratos, facilidades de circulação,
internet, repertórios de narrativas
potencialmente emancipatórias,
como, por exemplo, os direitos humanos) e organizava-se
em movimentos e organizações
sociais transnacionais. Chamei
a esses processos globalização
contra-hegemónica e nela dis-

tingui o cosmopolitismo subalterno e o património comum da
humanidade ou jus humanitatis.
A mais visível manifestação deste
tipo de globalização foi o Fórum
Social Mundial, que se reuniu pela
primeira vez em 2001 em Porto
Alegre (Brasil) e do qual fui um
participante muito ativo desde a
primeira hora.
Que há de novo e por que se diagnostica como desglobalização?
As manifestações referidas são dinâmicas nacionais e subnacionais.
Quanto às primeiras, salientam-se o Brexit pelo qual o Reino
Unido (?) decidiu abandonar a
União Europeia (UE) e as políticas protecionistas do Presidente
dos EUA, Donald Trump, e a sua
defesa do princípio da soberania,
insurgindo-se contra os tratados
internacionais (sobre o livre comércio ou a mudança climática),
mandando erigir muros para proteger as fronteiras, envolvendo-se em guerras comerciais, entre
outras, com o Canadá, a China e o
México.
Quanto às dinâmicas subnacionais, estamos em geral perante
o questionamento das fronteiras
nacionais que resultaram, em
tempos e circunstâncias históricas muito distintas: as guerras
europeias, desde a guerra dos 30
anos e consequente Tratado de
Westfália (1648) até às do século
XX que, devido ao colonialismo,
se transformaram em mundiais,
(1914-18 e 1939-45); a primeira
(talvez segunda?) partilha de
África na Conferência de Berlim
(1884-85); as guerras de fronteiras
nos novos Estados independentes da América Latina a partir do
início do século XIX. Assiste-se à
emergência ou reacendimento da
afirmação de identidades nacionais ou religiosas em luta pela
secessão ou autogoverno no interior de Estados, de facto, plurinacionais. Entre muitos exemplos: as
lutas da Caxemira, da Irlanda do
Norte, de várias nacionalidades
no interior do Estado Espanhol, do
Senegal, da Nigéria, da Somália,
da Eritreia, da Etiópia e dos movimentos indígenas da América
Latina. Há ainda o caso trágico
do Estado ocupado da Palestina.
Alguns destes processos parecem
(provisoriamente?) terminados,
por exemplo, a fragmentação
dos Balcãs ou a divisão do Sudão.
Outros mantêm-se latentes
ou fora dos média (Quebeque,
Escócia, Caxemira) e outros têm
explodido de forma dramática
nas últimas semanas, sobretudo os referendos na Catalunha
e no Curdistão do Iraque e nos
Camarões.
Em meu entender, estes fenómenos, longe de configurarem
processos de desglobalização,
constituem manifestações, como
sempre contraditórias, de uma
nova fase de globalização mais
dramática, mais excludente e
mais perigosa para a convivência democrática, se é que não

J

implicam o fim desta. Alguns
deles, contra as aparências, são
afirmações da lógica hegemónica
da nova fase, enquanto outros
constituem uma intensificação da
resistência a essa lógica. Antes de
referir uns e outros, é importante
contextualizá-los à luz das características subjacentes à nova fase
de globalização.
Se analisarmos os dados
da globalização da economia,
concluímos que a liberalização
e a privatização da economia
continua a intensificar-se com
a orgia de tratados de livre
comércio atualmente em curso.
A UE acaba de acordar com o
Canadá um vasto tratado de livre
comércio, o qual, entre outras
coisas, vai expor a alimentação
dos europeus a produtos tóxicos
proibidos na Europa mas permitidos no Canadá, um tratado cujo
principal objetivo é pressionar os
EUA a juntar-se. Foi já aprovada
a Parceria Transpacífico, liderada
pelos EUA, para enfrentar o seu
principal rival, a China. E toda
uma nova geração de tratados
de livre comércio está em curso,
negociados fora da OMC, sobre
a liberalização e privatização de
serviços que em muitos países
hoje são públicos, como a saúde e
a educação.
Se analisarmos o sistema
financeiro, verificamos que estamos perante o ramo do capital
mais globalizado e mais imune às
regulações nacionais. Os dados que têm vindo a público são
alarmantes: 28 empresas do setor
financeiro controlam 50 triliões
de dólares, isto é, três quartos da
riqueza mundial contabilizada
(o PIB mundial é de 80 triliões e
além deles haverá 20 triliões em
paraísos fiscais). A esmagadora
maioria dessas instituições está
registada na América do Norte e
na Europa. O seu poder tem ainda
outra fonte: a rentabilidade do investimento produtivo (industrial)
a nível mundial é, no máximo, de
2.5%, enquanto a do investimento
financeiro pode ir a 7%. Trata-se
de um sistema para o qual a soberania de 200 potenciais reguladores nacionais é irrelevante.
Perante isto, não me parece que
estejamos perante um momento
de desglobalização. Estamos antes
perante novas manifestações da
globalização, algumas delas bem
perigosas e patológicas. O apelo ao
princípio da soberania por parte
do Presidente dos EUA é apenas
o vincar das desigualdades entre
países que a globalização neoliberal tem vindo a acentuar. Ao mesmo tempo que defende o princípio
da soberania, Trump reserva-se
o direito de invadir o Irão e a
Coreia do Norte. Depois de terem
destruído a relativa coerência da
economia mexicana com o NAFTA
e provocado a emigração, os EUA
mandam construir um muro para
a travar e pedem aos mexicanos
que paguem a sua construção.
Isto, para além de ordenarem
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deportações em massa. Em
nenhum destes casos é pensável
uma política igual, mas de sentido
inverso. O princípio da soberania
dominante surgira antes na UE
com o modo como a Alemanha
pôs os seus interesses soberanos
(isto é, do Deutsche Bank) à frente
dos interesses dos países do sul da
Europa e da UE.
A soberania dominante,
combinada com a autorregulação global do capital financeiro,
dá azo a fenómenos tão diversos quanto o subfinanciamento
dos sistemas públicos de saúde
e educação, a precarização das
relações laborais, a chamada
crise dos refugiados, os Estados
falhados, o descontrolo do aquecimento global, os nacionalismos
conservadores. As resistências
têm sinais políticos diferentes,
mas assumem por vezes formas semelhantes, o que está na
origem da chamada crise da distinção entre esquerda e direita.
De facto, esta crise é o resultado
de alguma esquerda ter aceitado
a ortodoxia neoliberal dominada
pelo capital financeiro e até se ter
autoflagelado com a ideia de que
a defesa dos serviços públicos
era populismo. O populismo é
uma política de direita, particularmente quando a direita pode
atribuí-la com êxito à esquerda.
Residem aqui muitos dos problemas com que se defrontam os
Estados nacionais. Incapazes de
assegurar a proteção e o mínimo
bem-estar dos cidadãos, respondem com repressão à legítima
resistência dos cidadãos.
Acontece que a maioria desses
Estados são, de facto, plurinacionais. Incluem povos de diferentes
nacionalidades etnoculturais e
linguísticas. Foram declarados
nacionais pela imposição de uma
nacionalidade sobre as outras,
por vezes de modo bem violento. As primeiras vítimas desse
nacionalismo interno arrogante,
que quase sempre se traduziu em
colonialismo interno, foram o
povo andaluz depois da chamada
Reconquista do Al-Ándalus, os
povos indígenas das Américas
e os povos africanos depois da
partilha de África. Foram também eles os primeiros resistentes.
Hoje, a resistência junta às raízes
históricas o aumento da repressão e a endémica corrupção dos
Estados dominados por forças
conservadoras ao serviço do neoliberalismo global. Acresce que a
paranoia da vigilância e segurança interna tem contribuído, sob o
pretexto da luta contra o terrorismo, para o enfraquecimento da
globalização contra-hegemónica
dos movimentos sociais, dificultando os seus movimentos
transfronteiriços. Por tudo isto,
a globalização hegemónica aprofunda-se, usando, entre muitas
outras máscaras, a da soberania
dominante, que académicos
desprevenidos e meios de comunicação cúmplices tomam por
desglobalização.J
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No mundo da língua portuguesa

P

da língua interessa a todos os países onde se fala o português, porque ele
ortugueses do Brasil e Brasileiros de Portugal, de
fortalece a nossa presença no mundo. Nós seremos nos séculos vindouLeonor Xavier (Oficina do Livro, 208 pp., 13,90
euros) não pode passar despercebido, uma vez que
ros aquilo que for a nossa língua”. E a educação merece um lugar mais
através da palavra de figuras marcantes do mundo
relevante no diálogo e no intercâmbio. “A parte do Brasil em Portugal
da língua portuguesa podemos compreender
e de Portugal no Brasil nos seus curricula é diminuta. Quer dizer, nós
como as nossas diferenças de um lado e do outro
somos afetuosamente autodidatas uns em relação aos outros, o que é
do Atlântico possuem virtualidades que o tempo
ótimo, porque revela a proximidade em que nos encontramos”. Mas
se encarregará de aprofundar. Há muito para fazer
falta algo mais quanto às nossas coisas comuns: “Estudando um pouco
e sobretudo importa evitar que alguns lugares
o Brasil, você conhece melhor Portugal, sendo a recíproca verdadeira.
comuns agravem equívocos e mal-entendidos. Sem nos deixarmos inÉ importante conhecer um pouco do outro lado do rosto que se vê”… E
Nemésio já se queixava da míngua de estudos brasileiros aqui…
fluenciar por perturbações ou nuvens negras momentâneas, a verdade
é que falamos de uma língua em expansão no próximo século e de uma
Nelida Piñon afirma que “graças à língua portuguesa” é uma
afirmação cultural previsivelmente de grande
cosmopolita e que “numa viagem à Galiza”,
riqueza. Naturalmente que não basta seguir as
descobriu que em criança “falava português
projeções demográficas lineares, sobretudo na
do século XI”. Que extraordinário encontro
América do Sul e em África, uma vez que há
entre o futuro e as raízes… Elza Gomes, atriz
muito para fazer na inovação, no conhecimencelebrada, inventou que Portugal é um pai, “é
aquele respeito, aquele rigor” e o Brasil “uma
to, na educação, na ciência e na cultura – com
mãe, porque é esta liberdade toda”. Carlos
atenção para a Europa e para uma história
Drummond de Andrade, olha para diante: “A
global relacionada com todos os continentes.
língua portuguesa é tão rica, tão variada, que
Tudo isto para dizer que o diálogo de
ela comporta perfeitamente essa diferença
Portugal com o Brasil tem uma importândo seu uso em Portugal e no Brasil, e acredito
cia significativa, muito para além do velho
também em Angola e na África em geral. Há
comércio da saudade. Este pequeno livro de
de haver variantes impregnadas do sentimento
Leonor Xavier é, nesta perspetiva, um precioso
local (…). Eu não creio que a língua sofra com
conjunto de ideias para despertar uma cultura
isso, não”. E não tem dúvida de que há “uma
plural, aberta, diversa, disponível para a
nuance brasileira na língua portuguesa. Eu não
inovação e avessa a qualquer paternalismo ou
posso conceber um escritor brasileiro que não
autossuficiência. Longe de providencialismos,
Leonor Xavier Um livro sobre Portugueses
Leonor Xavier
do Brasil e Brasileiros de Portugal
conheça a literatura portuguesa”…
do que se trata, como nos tem dito Eduardo
Recordo uma inesquecível visita a Itabira, à
Lourenço, é de partir das limitações e impercasa da infância de Drummond, na companhia
feições para um humanismo universalista –
de Leonor Xavier – em cujo encontro esteve
que Jaime Cortesão magistralmente defendeu.
tão presente o extraordinário génio criador do
João Cabral de Melo Neto recordava, no seu
Temos muito que aprender
poeta, que bem compreendeu a plasticidade
diálogo com a autora, como Jorge Amado e
de uma língua de diálogos. «Não há falta na
José Saramago são diferentes – um enraizadauns com os outros,
ausência,/ A ausência é um estar em mim»…
mente brasileiro, o outro português (em Tocaia
portugueses e brasileiros,
Caetano Veloso lembra como sentiu um senGrande e O Ano da Morte de Ricardo Reis) – mas
o leitor estrangeiro “sentirá que eles se movem
timento afetuoso ao chegar a Portugal. “Tudo
sobre o que nos aproxima e
num país comum, que é a língua, e a gente
emocionava, não só a beleza arquitetónica,
separa, somos quem somos na me
esquece que o facto de dois países falarem a
mas sobretudo as pessoas falando. O sotaque e
mesma língua é coisa importante, com as dife- diferença e na comunidade.
o modo de o português tratar a gente. Eu gosto
muito daquela coisa gentil, é um formalismo
renças que possa haver”. E acrescenta: “No sul
A
língua
comum
obriga
a
doce, muito gentil, muito bem-educado”…
do Brasil, do Rio para sul, há uma quantidade
entender a diversidade de
Por seu lado, António Alçada Baptista (quantas
de emigrações, isso faz que o Brasil seja um
vezes lhe ouvi isso) deixa claro que se não
país muito diferente de Portugal, sociologicaculturas, que se enriquecem
tivesse estado no Brasil, teria perdido muito
mente. Mas há uma área de entendimento, que
mutuamente
de si – “hoje, acredito de verdade que a minha
vem da língua ser comum”.
pátria é a minha língua, e aqui (no Brasil) falo
João Cabral era nordestino, pernambucano,
português”…
e com a idade foi-se tornando mais próximo
Em síntese, para Leonor Xavier, apesar da
das raízes portuguesas, no contexto de uma
ligação da língua, somos irmãos separados à nascença – “diferentes no
extraordinária complementaridade. E, dando o exemplo de Morte e Vida
entendimento do mundo, nos rituais da vida e da morte, no traçado
Severina, lembra que os portugueses tinham facilidade em identificar
da condição humana”. Metaforicamente, Agostinho da Silva invoca o
algumas palavras que resultavam difíceis para os estudantes paulistas.
Mas se é assim no léxico, na prosódia o português do Rio é mais próximo exemplo de Pessoa: “Eu quero é saber quem era o Fernando Pessoa. Era
uma centelha de deus criador ou era vários? Era um molho de gente?”.
de Portugal do que o do Nordeste. As coisas evoluem natural e contraNo fundo, há uma chave a entender: “A chegada ao Brasil é a coisa mais
ditoriamente. Por isso, o poeta e diplomata confessava nunca ter sido
muito ativo na propaganda da cultura brasileira, entre outras coisas por- importante que o português fez, porque demonstrou que sabia navegar
para qualquer parte”… A paixão da terra liga-se à saudade de Portugal.
que acreditava que a cultura ninguém a propaga… O importante seria a
criação em si, haver informação, circulação de ideias e de pessoas. Isso é Agostinho falava de “saudades construtivas do Brasil”. “Portugal tem
de se renovar, de se restaurar, de maneira que possamos sair sem ser a
mais útil e eficaz do que grandes teorias e programas.
fugir”. Por isso, temos muito que aprender uns com os outros, portuO nosso querido Alberto da Costa e Silva lembra que até aos anos 40
o livro português chegava ao Brasil. A Amarante, no Piauí, às margens
gueses e brasileiros, sobre o que nos aproxima e separa, somos quem sodo rio Parnaíba, donde era seu pai, poeta e leitor de António Nobre,
mos na diferença e na comunidade. Não alimentemos ilusões – a língua
Cesário Verde e Antero de Quental, chegavam os nossos poetas. A ideia
comum, obriga a entender a diversidade de culturas, que se enriquecem
do movimento e da circulação é fundamental. “Eu acho que uma política mutuamente.J

“
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VIRIATO SOROMENHO MARQUES

Força aérea, sociedade civil e ambiente

N

este ano
comemoram-se os
65 anos da fundação
oficial da Força
Aérea Portuguesa
(FAP), que ocorreu
em 1 de julho de 1952. A tragédia
dos incêndios florestais deste Verão,
marcada pela perda de 65 vidas, fez
muitas pessoas interrogarem-se
sobre as razões que terão levado a
FAP a deixar de contribuir para o
combate a este tipo de ameaças à
vida e segurança das populações e
do território. A pergunta não deve
ser dirigida à instituição militar,
mas aos governantes que no final
da década de 1990 deram ordem à
FAP para descontinuar o combate
aos incêndios florestais, que era
efetuado essencialmente através
dos aviões C-130, equipados com
kits contendo dez mil litros de
líquidos retardantes. Portugal
privatizou o combate aos incêndios,
criando um cancro económico e

moral (neste momento estão a ser
julgados em Espanha empresas que
alugam meios aéreos a Portugal
a preços que triplicam o valor de
mercado).
As maiores hecatombes
incendiárias ocorreram em 2003
e 2005, sendo 2017 o terceiro
pior ano. Não é preciso ser muito
arguto para perceber que um país
que deixa arder 220 mil hectares
de matos e florestas em quatro
meses, batendo todos os recordes
europeus de área ardida, é um
país que desaprendeu o exercício
de soberania sobre o seu próprio
solo. Pior ainda, um país que acha
normal pedir sistematicamente
ajuda à Unidade Militar de
Emergências de Espanha - uma
força militar de elite de cinco mil
homens totalmente dedicada a
combater catástrofes naturais e
tecnológicas - para conter os seus
piores incêndios, é um país que
perdeu a vergonha.

Portugal
e Espanha,
1926/1936

e importante, onde alguma
paixão - por vezes bem
presente nos qualificativos
- não afecta a isenção. É
sobretudo uma história a contra
- corrente em que, durante
dez agitados e controversos
anos, as histórias colectivas
de Portugal e de Espanha se
vão relacionando, cruzando
e iluminando mutuamente.
Para espíritos livres, curiosos e
interessados em ver para além
do que lhes impõe a vulgata."

"A verdadeira
história do dilema
ibérico nos anos
decisivos de
1926-1936", assim
é apresentado
logo na capa
este livro de José
Luís Andrade Ditadura ou
Revolução?. Trata-se, como logo
se alcança, e Jaime Nogueira
Pinto salienta no prefácio, "de
uma história paralela" dos
dois países naquela década,
ou seja, desde a implantação
da ditadura militar entre nós,
com o 28 de Maio de 1926, na
sequência do qual Salazar
viria a ascender ao poder,
e o desencadear sangrenta
guerra civil espanhola.
O autor é doutorando em
História Contemporânea, e a
sua perspetiva contrapõe-se,
como Nogueira Pinto também
sublinha, à dos "historiadores
da esquerda hegemónica, que
como todos os outros, têm a
sua versão e a sua visão dos
factos". E acrescenta: "Esta
é uma história interessante

› José Luís de Andrade
DITADURA OU
REVOLUÇÃO?

E.d. Casa das Letras, 496 pp., 16,90 euros

Os erros
da Justiça
Sofia Pinto
Coelho (SPC) é
uma jornalista,
licenciada em
Direito, que se
especializou na
cobertura de temas
relacionados com
a Justiça e os tribunais, fazendo
designadamente a cobertura
dos casos mais mediáticos para
a SIC, em que trabalha desde

Quanto possível Indiferente
aos dislates políticos, e de um
modo contínuo e discreto, a
FAP desempenha também,
independentemente do contexto
geopolítico internacional, um
inestimável serviço de apoio à
sociedade civil, o mesmo é dizer à
população portuguesa em geral e,

potencialmente, a cada cidadão em
particular. No ano passado, fazendo
um balanço de 38 anos de atividade,
a Esquadra 701 (“Pumas”), equipada
com os helicópteros EH-101 Merlin,
contabilizava em 3 455 vidas salvas,
o resultado de 56 900 horas de voo
operacional de busca e salvamento.
Num espírito de flexibilidade e

1992. Nessa estação, e na SIC
Noticias, fez vários programas
nesse domínio, em alguns
dos quais, com investigação
própria, denunciando erros
ou pelo menos suscitando
legítimas dúvidas e muitas
perplexidades – sobre decisões
dos tribunais, magistrados, o
próprio sistema, etc. É nesta
linha que se situa este livro,
Condenados – A Justiça também
pode errar, em que apresenta,
analisa, dez casos de possível
(e na maioria deles pelo menos
muito provável) erro judiciário:
seis em crimes de homicídio,
dois de abuso sexual, um de
roubo e outro de corrupção. Bem
fundamentados e bem contados,
são casos em que ocorreram
‘coisas’, decisões, condenações,
por vezes incríveis, e sem que
quem “de direito’ por vezes
parecesse muito preocupado
com tal realidade e o destino
de quem a sofreu: “O que mais
me impressiona - escreve SPC
na introdução – é a resistência
do aparelho judicial, mesmo
quando a injustça é flagrante.”
Entre esses casos destaquemos,
com a autora, os de Tiago Palme
e Andreany Vaz. O livro já saiu
há meia dúzia de meses, mas,
dada a sua importância, à luz
do que antes se sublinhou,

entendemos ainda aqui o
recensear.

› Sofia Pinto Coelho

CONDENADOS – A JUSTIÇA
TAMBÉM PODE ERRAR

A Esfera dos Livros, 242 pp., 17 euros

Batalha Reis na
Rússia Soviética

Uma 2ª edição, 23
anos depois da 1ª,
de Jaime Batalha
Reis na Rússia dos
Sovietes (19171918). Há muito
esgotado, podese dizer que a
circunstância de passar agora
o centenário da revolução
de Outubro justifica o
reaparecimento deste livro em
que se publica, amplamente
comentada e anotada, a
correspondência diplomática,
os relatório, telegramas, etc.,
do que era então o ministro
plenipotenciário de Portugal,
primeiro na Rússia dos czares,
depois das revoluções de
Fevereiro e Outubro de 2017
junto dos governos provisórios
e do governo bolchevista. O
autor é Joaquim Palminha

J

multiusos no desenho e desempenho
de missões, a FAP tem outras
Esquadras (como a 501, “Bisontes”;
502, “Elefantes”, 552, “Zangões”
e 601, “Lobos”) que para além de
tarefas de âmbito mais estritamente
militar realizam importantes missões
de apoio humanitário, tanto no país
como no exterior, onde se inclui o
transporte de doentes e feridos, ou o
rápido e seguro transporte de órgãos
para transplantes.
Esse trabalho é ou foi levado a
cabo tanto no clássico triângulo
estratégico do Continente/ Açores/
Madeira (onde se inclui a vigilância
ambiental da nossa vasta Zona
Económica Exclusiva), como em
missões em Estados da CPLP, como
São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau
ou Timor-Leste, em missões
nacionais, europeias (como as que
se prendem com a salvaguarda da
vida de refugiados em situação
de perigo de vida iminente), e ao
serviço das Nações Unidas (como
ocorreu com o trabalho da Esquadra
552 em Timor-Leste, entre fevereiro
de 2000 e julho de 2002).
Estou seguro de que muitos
leitores estão surpreendidos pela
informação acima transmitida.
Portugal está mergulhado numa
cegueira profunda em relação
à realidade e ao potencial das
suas instituições. Quem manda,
por alguma razão que ainda não
consegui apreender, prefere sempre
o outsourcing, ou as “soluções de
mercado”.J

da Silva (1945-2015), que
não esconde a sua posição
muito crítica em relação a
Jaime Batalha Reis (JBR),
que considera conservador
ou reacionário, dada as
forma não “imparcial” como
descreve os acontecimentos,
a que é manifesto opor-se,
a certa altura parecendo
em “pânico”. “Trata-se
de demonstrar a tortuosa
emergência de um certo tipo
de pensamento político do
cidadão JBR, visto através
das duas revoluções russas”,
escreve Palminha na nota
prévia. "Cidadão" de que,
depreende-se do que o autor
escreve, seria de esperar outro
comportamente. Porque, de
facto, JBR era… esse mesmo,
o das Conferências do Casino,
o amigo e companheiro muito
próximo de Antero e de Eça
de Queirós. Por isso o autor
acrescenta ao título do livro,
lembrando o da famosa obra
de Jonn Reed, “dez dias que
abalaram um diplomata
português.”

› Joaquim Palminha da Silva
JAIME BATALHA REIS
NA RÚSSIA DOS
SOVIETES

Afrontamento, 304 pp., 3.93 euros
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EDUARDO LOURENÇO

Da Cultura como Questão e em Questão
A evolução dos conceitos de ação e animação cultural, a “substancial metamorfose da ideia e da relação” do homem ocidental com a
Cultura, as Casas da Cultura criadas por André Malraux, o papel das Universidades, num texto inédito, inacabado, datável de 1965/66

F

ala-se muito e falar-se-á cada vez
mais de “ação cultural” e “animação cultural”. O fenómeno é
universal e, sem dúvida, não foi por
acaso que o Ocidente compreendeu,
em termos de revolução cultural,
um movimento cuja amplitude e consequências
nos escapam, mas que é na sua essência o oposto
da mitologia culturalista que determina a realidade e o conceito de “ação cultural” e “animação
cultural”.
Sob os conceitos de “ação cultural” e “animação cultural” devemos ver, em primeiro lugar,
uma substancial metamorfose da ideia e sobretudo da relação que o homem ocidental entretinha
com a Cultura. Até aos últimos 20 anos pode
dizer-se que a Cultura tinha em todas as sociedades ocidentais (em graus diversos) um estatuto
de realidade privilegiada. Sociologicamente esse
privilégio tinha (e em parte tem) duas vertentes:
ela era privilégio de classes e atenção privilegiada
a certos domínios do saber e do gosto com exclusão ou obscurecimento de outros.
A Cultura era, ao mesmo tempo, aristocratizante e malthusiana. De certo modo era neste
estatuto que residia o essencial do seu prestígio.
Ser culto, ter acesso à Cultura (que assim é representada como qualquer coisa de dado…) é adquirir
um privilégio que nos separa do não-culto, como
o grego se separava do bárbaro, o civilizado do
“selvagem”. Justamente foi o mundo grego que
instituiu a Cultura (enquanto “paideia”) como
emblema da sua superioridade e não é por acaso
que a referência grega é a referência/arquétipo da
nossa Civilização. O Cristianismo, tal como sucedeu no domínio do Poder simbolizado pelo Estado
romano, abalou no seu princípio (mas francamente na prática) o mito da Cultura, ou antes, a
Cultura como mito. O Cristianismo histórico é o
campo de um conflito que jamais encontrou solução e raras vezes mesmo se soube como conflito.
Quando Camões escreve "Babel e Sião",
quando Bossuet pronuncia sobre Molière uma
condenação impiedosa, quando Pascal renuncia,
como diz Brunschvieg, “ à glória de dar à França o
cálculo infinitesimal”, de outra coisa se não trata
que desse conflito. Mas pode dizer-se que ele é
só latente, marginal, e que a “verdade” da nossa
Cultura é aquela que os Humanistas restauram
investindo-se nela como homens propriamente ditos. O Humanismo Europeu, apoteose da
Cultura como mito, traduz-se na prática de maneira análoga a quem tem lugar nos domínios da
técnica propriamente dita às quais se liga, aliás,
quer dizer, acentuando sem cessar a distância intelectual que tem separado o Mundo Ocidental do
resto do mundo. Ao fosso tecnológico sem cessar
crescente corresponde um fosso intelectual. Mas
a analogia não é válida até ao fim. E é exatamente
aqui que se situa o fenómeno crucial do nosso
tempo; a dissimetria entre a potência cultural
representada pelo conhecimento técnico e cientí-

Universidade de Coimbra

“

A Universidade é o lugar em que
a Cultura se fecha sobre uma
provisória imagem dela, que
corresponde 'grosso modo' aos
fins que uma dada sociedade se
assinala como úteis

fico e a força da Cultura no sentido tradicional do
termo. Ora isto interessa-nos primordialmente
pois é desta última Cultura que se trata quando
nos referimos à "ação cultural" e à "animação
cultural" que têm nas "Casas de Cultura", criadas
por André Malraux*, a sua mais conhecida e
espetacular expressão.
À primeira vista a "ação cultural" e a "animação cultural" tanto como as "Casas da Cultura"
que são o seu produto e simultaneamente motor,
parecem provar o contrário do que afirmamos.
A cultura convertida, por assim dizer, em "bem
de consumo corrente", o pão espiritual sentido,
distribuído, reclamado, torrado quase obrigatório, sociologicamente falando, não traduz isso
a extraordinária e universal presença e poderio
da Cultura? A questão merece um exame sério.
Talvez comecemos a ver mais claro se tivermos
em conta que o estatuto tradicional da Cultura
( ou do que mais tarde se designou assim pois
este conceito mesmo é "histórico") nunca esteve
isento de ambiguidade. Se sempre foi privilégio, a
natureza desse privilégio podia assumir duas faces: a que nós chamamos instrumental (a Cultura

é uma arma" e mesmo a arma suprema) e a
gratuita (a Cultura como usufruto desinteressado
e ocioso de um conhecimento ou de uma forma
por eles mesmos).
Na verdade, uma era a condição da outra: só a
Cultura, enquanto instrumento (saber do advogado, do médico, do engenheiro, do humanista)
permitia usufruir da segunda. Perde-se de vista
esta unidade entre "cultura - arma" e "cultura - ócio" porque parece à primeira vista que a
invenção, o saber novo, a arte nova surgiram
como pura gratuidade, só mais tarde institucionalizada e útil. É uma visão que depende ela
própria de uma visão idealista ou idealizada da
Cultura. O "grego" e o "latim" ciceroniano de
Erasmo foi uma arma (e que arma) antes de ser
o produto nobre da cultura burguesa carregado
de dificuldade e inocência que as Universidades
distribuem. Justamente a instituição e mormente
a Universidade nada têm de inocentes: elas são o
lugar onde a Cultura/arma perde a sua violência
originária, onde ela é domesticada, passando do
estado de conhecimento, em forma espiritual
"selvagem", inquietante, sem ordem, ao estatuto
de forma depurada, apurada e, ao mesmo tempo,
integrada numa finalidade social clara.
Diz-se muitas vezes (sobretudo em Portugal)
que a Universidade não é criadora de Cultura, que
tudo quanto é vivo acontece fora ou à margem
dela. É um pleonasmo, a "missão" da Universidade
não foi e acaso não o possa ser nunca (num certo
sentido) essa, de criar a Cultura em sentido próprio, mas tão só de a domesticar. (O que por sua
vez significa que ela participa na metamorfose que
a Cultura, por sua vez, exprimirá). A Universidade
é pois o lugar em que a Cultura, obrigatoriamente, se fecha sobre uma provisória imagem dela, a

imagem que corresponde "grosso modo" aos fins
que uma dada sociedade (ou antes, a sua classe
dirigente) se assinala como úteis. Fora dos seus
muros a vida continua e esse "fora dos seus muros"
pode ser - e é na sociedade atual - a franja inconformista dos seus próprios membros, ou antes, o
inconformismo fatal introduzido pelo progresso
mesmo da investigação numa Universidade digna
desse nome, claro está. Contudo pode acontecer e justamente aconteceu - que a imagem da Cultura
sobre a qual vive uma instituição se anquilose e
apareça anquilosada aos olhos da sociedade que
nela tinha "o modelo cultural", por excelência.
Em relação à Universidade é o que se chama
desde há uns bons 40 anos, pelo menos, a crise da
Universidade que precisamente atingiu tais extremos que se tornou visível aos mais cegos representantes do arquétipo cultural que ela representa.
A crise da Universidade não é tanto a crise da
Cultura mas a metamorfose da sua imagem tanto
como a metamorfose do seu conteúdo útil. Neste
momento não há já uma Universidade mas duas:
a Universidade Humanista, malthusiana, com os
seus limitados bonzos e disciplinas privilegiadas
vivendo uma existência "meia irreal", sustentada
apenas pela nostalgia ativa dos seus lóbis; e a
Universidade Futura abrindo-se, ou à espera de
se abrir, à realidade da Cultura viva, àquela que é
leitura, compreensão e adivinhação da Sociedade
Atual. A bem dizer estas duas Universidades coexistem menos no espaço tradicional que define
a Universidade Humanista, que em espaços já
visivelmente heterogéneos, aquilo a que se vai
chamando Instituto, Centro de Investigação,
Laboratório, etc., onde reina um espírito e tem
lugar um "projeto" diverso do da instituição ensinante toda penetrada de historicismo e ciosa da
sua hierarquia que é a clássica Universidade.
Só em países alheios à descolagem tecnológica
e científica característica dos últimos dez anos
é que é possível ainda observar essa comovente
Instituição pré-histórica, uma Instituição "bem
tranquila", indiferente à produção cultural do
mundo que ela devia refletir como um espelho e
orientar, uma Instituição onde o cinema, o teatro,
a música moderna, a arte moderna, tanto como
a hermenêutica requerida para a compreensão
da Sociedade Eletrónica de que ela é o imaginário
brasão, não têm cabimento. Uma Instituição,
em suma, em que a viva Cultura de uma época e
aqueles que a criam, ou compreendem, pertencem ao não-sério na perspetiva clássica de
herdeiros dos Liceus ou Academias platónicas
que foram as primeiras, e nunca ultrapassadas,
"palestras" da Cultura Ocidental.J
* André Malraux, desde 1959 ministro dos Assuntos Culturais
de França, considerava-as "as modernas catedrais" e fez delas
a pedra angular da sua política de descentralização cultural,
esboçada já antes com a Fronte Popular e a IV República. A
primeira Maison de la Culture foi inaugurada na cidade de Le
Havre tendo como seu diretor Reynould Arnould.
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Jornal de Letras foi, desde sempre,
a casa de Jorge Listopad, o lugar
onde nos recebia para o seu diário
de detalhes, pormenores atentos
sobre a cultura do país e do mundo.
Acompanhá-lo era como sumariar
lições, apresentar o tutano de cada
instante, não esquecer nada, por
simpatia e frontalidade. Havia
uma generosidade assinalável, porque se dedicava a todas as
expressões e não tinha preconceitos quanto a novidades ou
cenas alternativas, e havia um esforço de memória, típico de
quem precisou de trocar de vida carregando unicamente o
que sabe, o que pode lembrar.
Eu lembro de viajar com ele e o seu grupo de teatro à
República Checa, e da sua alegria de criança, o seu orgulho,
por ser tudo tão bonito e por se falar de ópera como algo
popular. Estivemos uns dias em Olomouc, e as crianças iam
entre nós a ver o olímpico canto lírico e ficavam quietas, as
senhoras entrando de peles quentes, a passar nos bengaleiros,
e os senhores em caxemiras, muito elegantes e ordenados.
Reparei na educação quase austera. O Listopad dizia que
os tiques ocidentais
foram vigiados ali. O
regime afastava muitas
das cordialidades
por as considerar
O seu lugar de coração
propaganda capitalista.
Não devíamos, por
haveria de ser Portugal,
exemplo, dar passagem
que lhe significaria
às senhoras, isso era
vida, pura vida. E ele
enfraquecê-las, cuidar
delas como incapazes
tinha senão tempo para
ou tontas. Eu dizia-lhe
o que podia ainda fazer.
que apetecia deixá-las
passar primeiro para as
Encenar sempre mais
ver melhor, altas, muito
peças, viver o teatro,
bonitas, toda a gente
silente. O que mais me
cuidar de atores, todos
espanta nos países frios
os artistas de e para o
é o silêncio público. O
modo como podem estar
palco, e escrever
todos na rua como em
segredo.
Era novembro e o
querido Jorge explicava que Listopad significa novembro.
E explicava que ali os seus livros se publicavam sob o nome
Frantisek. Era o Frantisek Listopad (o s deve ter uma espécie
de andorinha em cima, que o meu teclado não me deixa
fazer), o senhor Francisco Novembro que nascera Jirí Synek (o
r deve ter outra andorinha, ele ensinou-me que para se ler rj,
dizemos Jirjí).
No meu tempo de editor, no projeto da Quasi Edições,
tive o gosto de publicar a prosa de Listopad reunida em
dois volumes. Atravessada pela ironia, um certo humor
que ele não continha, estava substancialmente esgotada e
inacessível havia uns bons anos. A sua alegria era notória,
que finalmente se recuperassem seus trabalhos inteiros,
sobretudo para chegar a novos leitores, como se chegasse
ao novo mundo ou se atempasse com os dias. Tinha uma
folia pelo presente. Não era saudosista e não fazia grandes
contas ao passado. Constava que a sua família havia
sido importante no seu país de origem. Proprietários
de um jornal poderoso, talvez de casas grandes, coisas
da importante História checa, os seus familiares foram
espoliados. Mas ele não padecia dessa perda. Era um
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Jorge Listopad ‘Depois de lhe nascer uma filha tão dentro da velhice,
ele queria mais futuro do que nunca’
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lisboeta solar. O seu lugar de coração haveria de ser
Portugal, que lhe significaria vida, pura vida. E ele tinha
senão tempo para o que podia ainda fazer. Encenar sempre
mais peças, viver o teatro, cuidar de atores, todos os
artistas de e para o palco, e escrever. Depois de lhe nascer
uma filha tão dentro da velhice, ele queria mais futuro do
que nunca. Foi isso que o segurou até aos 95 anos, tenho a
certeza. A ansiedade de poder ser seu pai o manteve vivo,
fascinado com os dias agora.
Teremos saudades do coelhinho no Jornal de Letras e
das demais notas que mediam o pulso ao mundo. Teremos
saudades da sua presença sem imposição, sem pressas
ou avidez. A sua avidez era um certo modo de sossego.
Continuar. Creio que seria o que o movia, a oportunidade de
continuar.
Imagino a querida Helena Simões, de olhar às estrelas,
a gerir os amores com a genuinidade que a define. O
Listopad muito dizia que ela era motor para as coisas
todas. Se as pernas dobravam, se as flores perfumavam,
se o Jornal de Letras prosseguia ainda, era a Helena
que estava como combustível. A Helena estava como
combustível do deus possível, porque a fabricação de cada
dia era ela. Ela industriava a sobrevivência e ele queria
sobreviver.
Minhas saudades dele serão, naturalmente e sempre,
saudades dela também. Que os indistingo largamente, no
que ao gostar diz respeito. Ter saudades é ser grato. Sentir
saudades é medir o tamanho da gratidão que temos a alguém.
Terei saudades de Listopad.J
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PARALAXE
Afonso Cruz

O parque de estacionamento
da infância

P

Burhan teve a sorte de encontrar em Haifa um historiador
assei a fronteira da Jordânia para a Palestina
que conhecia muito bem a cidade e a sua história e que, depois
(ou o que deveria ser Palestina) com volude umas perguntas e telefonemas, conseguiu localizar alguns
mes de cigarros de outras pessoas, pois os
familiares de Burhan, parentes que este nunca vira (a maioria
palestinos não podem atravessar a fronteira
primos, mas também uma tia materna).
com tabaco. A minha mala foi exaustivaBurhan parecia uma criança a contar isto. Talvez a
mente inspecionada por funcionários israecriança que ele fora, sufocada
litas, depois
em muitos anos de humilhações,
de, sem
estivesse agora a emergir para
qualquer
respirar um pouco. As crianças
informação adicional, me terem
são muito mais resistentes do
tirado o passaporte. Aliás, sem
que imaginamos e, sem querer
qualquer troca de palavras. A
mitificar a ideia da infância,
primeira palavra que ouvi foram
estas parecem manter-se
as perguntas feitas pela terceira
intocadas para surgirem em
pessoa com quem tive de inteocasiões especiais impondo uma
ragir: nome completo do meu
ternura inocente aos rostos mais
pai, nome completo da minha
magoados. A verdadeira pátria do
mãe, o que estava ali a fazer, em
Homem é a infância, disse Rilke.
que lugares estive antes, morada
A infância é a pátria comum a
portuguesa completa, etc.
todos os mortais, disse Delibes. A
As pessoas que iam comigo,
minha pátria é a infância, disse
um editor e três tradutores,
Baudelaire. A infância é a pátria
tiveram menos sorte e passade todos, disse Saint-Exupéry.
ram mais duas horas dentro de
Perguntei a Burhan se tinha
uma sala a responder a algumas
conseguido encontrar a casa onde
perguntas ou simplesmente à
nasceu.
espera.
– Sim. Por coincidência, o tal
Do outro lado da alfândega,
historiador vivia mesmo ao lado da
sentei-me a beber água. Ainda
minha casa de família.
não sabia que teria de esperar
Bebeu um golo de cerveja e
umas horas pelas pessoas que
acendeu um cigarro.
me acompanhavam.
Quando voltou a falar, a tal criHavia muitas moscas e
estava um calor insuportável.
ança que há poucos segundos ainda
Alguns israelitas vestidos à civil,
o iluminava desvaneceu-se:
Burhan Kalak.
mas armados com metralhado– A casa já não existe. Agora é
um parque de estacionamento.
ras, fumavam junto a um poste.
Quando voltámos a passar
Um palestino, que se sentou
a fronteira, de volta a Amã,
ao meu lado, disse-me, enquanto
pediu-me para guardar os papéis
me oferecia um cigarro: Os cigaronde tinha anotado os nomes
ros são a melhor coisa do mundo:
A esperança de refazer a sua infância
e contactos dos familiares que
deixam-se queimar por ti.
será um gesto que se prolongará
tinha conhecido em Haifa. Tinha
Fuma-se em todo o lado,
depois da sua morte. Burhan jamais se medo que pudesse arranjar
dentro dos carros, nas escolas,
problemas na alfândega se fosse
nos restaurantes. Ao jantar, à
dará ao luxo do desespero
apanhado com eles. Tinha medo
minha frente, uma jornalista fuque não acreditassem que fossem
mava narguilé enquanto comia.
contactos de familiares. Tinha
Uma baforada, uma garfada de
simplesmente medo. É estranho como uma estrela de seis
arroz, mais uma baforada, um pedaço de frango. Fomos a um bar
pontas bordada numa farda, com todo o passado de sofrimento
depois disso. Pedimos uma garrafa de arak, uma bebida anisada
que evoca, seja agora, nestas circunstâncias e contexto, uma
que se bebe misturada com água gelada. Burhan, um tradutor
visão que provoca medo.
que vive há muitos anos na República Checa, contou-me um
Concordei em levar os tais papéis, evidentemente.
pouco da sua vida. Nasceu em Haifa em 1945, três anos antes da
Ao chegar ao lado jordano, quis devolver-lhos, mas Burhan
criação do Estado de Israel. A família teve de fugir para o Líbano
recusou, pois ainda tinha medo que algum soldado israelita o
em 1948 e depois, ainda nesse ano, acabou por se estabelecer em
abordasse. Já de noite, no hotel, entreguei-lhe o envelope com
Damasco. Perguntei a Burhan se tinha voltado à Palestina depois
os contactos.
disso. Respondeu-me que esta era a segunda vez:
– Telefonei agora ao meu neto – disse-me ele – e fi-lo pro– A primeira foi quando nasci.
Não se lembrava de nada, tinha apenas três anos quando se
meter que irá construir uma casa, ao estilo andaluz, no local
tornaram refugiados. Explicou-me que tencionava ir a Haifa,
onde agora é o parque de estacionamento. E se ele não consepois pretendia encontrar a casa que fora dos seus pais.
guir, será uma tarefa para os filhos do meu neto. E se eles não
De facto, dois dias depois conseguiu chegar à sua cidade
conseguirem, para os filhos dos filhos do meu neto.
natal. Quando regressou a Ramala estava muito feliz. Tinha
A esperança de refazer a sua infância será um gesto que se
lágrimas nos olhos. Ofereceu-me um cigarro e disse-me: Hoje
prolongará depois da sua morte. Burhan jamais se dará ao luxo
nasci outra vez.
do desespero.J

“

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

Olhos azuis

A

mbos idolatrávamos o Lou
Reed e elegemos o Five Years
como a melhor música do
David Bowie. Eu sei que
isto hoje pode parecer um
bocado estranho, mas a mãe
e o pai conheceram-se através de uma rede
social. Não é que fôssemos particularmente
devassos ou atiradiços, que andássemos por
aí em busca de aventuras. Tínhamos ambos
saído de relações complicadas e estávamos à
procura de qualquer coisa. A Internet era o
lugar perfeito para fugir de quem nos estava
próximo e nos aproximarmos de quem nos
estava distante. Um método prático de reciclagem sentimental. Bem, não sei se podes
compreender isto, mas garanto-te que na altura era normal ou pelo menos vulgar. Havia
várias redes dessas. As pessoas inscreviam-se e entravam em contacto com estranhos.
A partir daí tudo podia acontecer. Comigo
nunca acontecia nada, porque não deixava
que acontecesse.
Com o teu pai foi diferente. O facto dele ser
holandês talvez tenha ajudado. Escrevíamo-nos
em inglês o que, seguramente, fazia com que
ficasse sempre muito por dizer. Mas, à parte
disso, existia o mais estranho fenómeno: tanto
encontrávamos mil e um pontos em comum,
como havia um não sei quê de mistério que
ansiávamos desvendar. Sim, o cabelo loiro e
os olhos azuis do teu pai, mais do que deslumbre, sempre me provocaram curiosidade. Uma
espécie de exotismo nórdico. É que os olhos
castanhos, aos quais nos habituámos por cá,
sempre me pareceram mais fáceis de compreender. Os azuis assustavam-me e faziam-me
desconfiar, mas os do teu pai deixavam-me
simplesmente na expectativa, embasbacada, a
querer tirar coisas de lá de dentro.
De início, claro, só os sabia azuis das
imagens que ele ia postando. Os vídeos fizemos muito mais tarde, quando a intimidade
era outra. Mas nesses pormenores não vou
entrar, porque não é o tipo de coisa que uma
mãe conte a uma filha. Digo-te apenas que
na altura era possível duas pessoas falarem
em videochamada, em direto, morando em
países distantes.
Julgo que fui eu a primeira a enviar uma
mensagem. Tínhamos vários interesses em
comum. Aquilo pegou. E foi avançando.
Chegou a um ponto em que os vídeos já não
nos satisfaziam. Ou, por outra, só serviam
para alimentar a insaciável vontade de nos encontrarmos pessoalmente. Foi o que fizemos,
de forma grave e inevitável. Uma e outra vez.
As viagens repetiram-se. As poupanças iam
desaparecendo. Eu já não tinha a quem pedir
dinheiro. Até porque os avós não compreendiam a natureza da nossa relação. Mas sempre
conseguia. Sempre acabava por conseguir.
Tudo isto aconteceu antes do grande
apagão, antes da rede ir pelos ares, quando o
mundo era um só. Mas, enfim, respondendo
à tua pergunta, é por tudo isto que, apesar de
seres portuguesa e de te chamares Beatriz,
nasceste com esses magníficos olhos azuis. J
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Um livro de estilo
DE VEZ EM QUANDO
António Mega Ferreira

Lillian Ross com Hemingway, em 1950

U

m obituário
pouco
simpático,
publicado no
The New
York
Times de 20 de setembro, deu-me
notícia da morte (aos 99 anos!)
da jornalista americana Lillian
Ross, cujo magistério foi para mim
fundamental na procura de um
estilo jornalístico, nos já longínquos anos de 1980. O fundamental
do que devem ser os princípios de
um jornalismo saudável aprendi-o no mais conhecido dos livros de
Lillian Ross, Reporting, inicialmente publicado em 1964, mas que
só me chegou às mãos na edição de
1981, a qual me foi então oferecida
pelo meu camarada e amigo, o
jornalista Rui Araújo. Nas décadas
seguintes, recomendei o livro de
Lillian (não confundir com Lillian
Hellman, que foi escritora apreciável e companheira de Dashiel
Hammet durante mais de 30 anos)
a numerosos aspirantes a jornalistas: na Introdução à edição de 1981
enunciam-se algumas das “regras”
mais elementares do bom jornalismo (regras necessárias, mas não
suficientes, evidentemente), e a

leitura de muitas delas constituiu
para mim uma autêntica epifania.
Por exemplo: se já tivesse lido
o livro de Lillian Ross ter-me-ia sido poupado o vexame de
não encontrar no meu gravador
praticamente nenhum registo
de uma conversa (quase monossilábica, é certo) com a difícil
Marguerite Yourcenar, episódio
que aconteceu por volta de 1980;
mas tê-lo lido foi-me indispensável para reconstituir de memória uma entrevista com o então
líder parlamentar do PS, Jaime
Gama, que ficara “afogada” no
minúsculo gravador levado pelo
meu companheiro de entrevista, o inesquecível Manuel Beça
Múrias. É que uma das regras de
ouro do “livro de estilo” de Lillian
Ross era nunca usar gravador em
entrevistas com personalidades
políticas ou culturais: “Quando se
usa um gravador numa entrevista, a pessoa que devia estar a falar
convosco está na realidade a falar
para uma máquina. Este simples
facto tende a distorcer o que ele
diz. Além disso, o entrevistador
não está a ouvir; a máquina ouve
por ele. Um repórter deve usar
os seus ouvidos para escutar, os
seus olhos para observar. É esta
a única forma de fazer com que o
entrevistado reaja diretamente ao

“

Lillian Ross declinava
o seu inimitável estilo,
feito de uma escrita
impessoal e objetiva,
obsessivamente
pormenorizada, que
era a forma mais
acabada de denotar a
sua intenção literária

entrevistador.” Ganhei então – e
nunca o perdi -, o hábito de tomar
nota, em tópicos, daquilo que
um entrevistado me ia dizendo: é
extraordinário como este simples
registo é eficaz quando, sentados
em frente de um processador de
texto, os tópicos anotados nos
devolvem, por vezes quase ipsis
verbis, as palavras do entrevistado.
A Introdução de Lillian Ross
abunda em princípios de bom
senso e de bom gosto. Coisas tão
simples como: “Nunca se deve escrever sobre alguém de quem não
se gosta.” Ou: “Lá porque alguém
disse uma coisa, não é razão para
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usarmos o que ele disse naquilo
que escrevemos.” E ainda: “Todos
os bons jornalistas, num momento ou noutro, aprendem com o
que outros escreveram.” Enfim:
“Escreve para te dar prazer.”
Sábias palavras, que evidentemente se aplicavam a um universo comunicacional onde a palavra
e a imprensa escrita desempenhavam um papel indisputado por
qualquer outro meio: havia então
espaço e meios para uma escrita
jornalística seletiva e trabalhada. A mudança de paradigma
informativo operada nas nossas
sociedades a partir do final do
século passado tornou obsoletas
algumas das regras propostas por
Lillian Ross. Mas, no tempo em
que li pela primeira vez Reporting,
todas elas eram aplicáveis à realidade profissional e literária que
vivíamos.
O livro tornou-se-me uma referência fundamental não só por
essa espécie de catálogo de boas
práticas que a escritora propunha
na Introdução, como pelo facto,
raríssimo, de as peças jornalístico-literárias por ela apresentadas ilustrarem perfeitamente os
princípios que propugnava. Em
sete longas peças, a meio caminho entre o jornalismo e a escrita
de ficção, Lillian Ross declinava
o seu inimitável estilo, feito de
uma escrita impessoal e objetiva,
obsessivamente pormenorizada,
que era a forma mais acabada de
denotar a sua intenção literária.
Através dela, o narrador como
que se apagava, e isso era uma
forma de sinalizar a sua omnipresença. Lembrava-me, lembra-me
sempre, Stendhal, o cher menteur,
que dizia ser a sua escrita como
um vidro que se aplica a uma
gravura antiga: só se vê a gravura, não se dá pelo vidro. Como
nele, também a “neutralidade”
de Lillian Ross é uma estudada simulação de simplicidade e
naturalidade – mas a sua escrita é
de uma refinada elaboração e não
poucas vezes de cruel execução
da personagem retratada. É o que
acontece num dos mais célebres
textos de Reporting, o “Retrato de
Hemingway”, que, ao dar voz ao
escritor, o expõe em toda a rudeza
das inúmeras e visíveis arestas
rombas da sua personalidade.
Nothing personal: Lillian Ross
considerava-o “possivelmente
o maior romancista e contista americano dos nossos dias”;
Hemingway, em contrapartida, achou que a peça de Lillian
Ross era “melhor do que muitos
romances”.
Mas a verdadeira obra-prima desta recolha é “The Yellow
Bus”, a descrição minuciosa de

J

uma viagem de fim-de-semana
a Nova Iorque, empreendida por
um grupo de finalistas do ensino
secundário de uma comunidade
rural de Indiana. Como se tornará
seu costume, Lillian reproduz
observações casuais, exclamações
inocentes e opiniões desencontradas, para transmitir a perplexidade daqueles adolescentes
“que nunca tinham falado com
um judeu, ou com mais do que um
católico, ou ouvido falar da Igreja
Episcopal americana.” Mas, do
registo meticuloso do vaivém dos
jovens do Midwest entre Times
Square e Coney Island durante
o curto fim-de-semana, desprende-se uma atenção empática
com aqueles filhos da América
profunda e assarapantada, possivelmente aquela que, meio século
depois, ajudou Trump a conquistar o poder. O final da peça, que
passou a constituir um paradigma, é um admirável fade-out,
que assinala a efemeridade deste
possivelmente único encontro
dos jovens de Indiana com a Big
Apple: “O autocarro partiu exatamente às seis horas da manhã
e, 20 minutos depois, dirigindo-se para oeste através da ponte
George Washington, desapareceu
da cidade.”
Tantas vezes reli esta peça extraordinária, que ela acabou por
ser a matriz de uma das histórias
do meu livro de estreia na ficção,
O Heliventilador de Resende (1985).
É precisamente a que lhe dá o
nome: relata um desastre virtual
ocorrido num café de província,
num estilo que constitui implícita
reverência ao modelo narrativo
de Lillian Ross. E creio que nunca
deixei de ter presente, sobretudo
na escrita ficcional, a lição da
escritora norte-americana: aqui e
além, em outras recolhas de minha autoria, reaparecem fulgurâncias da sua escrita despojada,
aparentemente asséptica, quase
displicente, ficção de um estilo
que é, em si mesma, um estilo de
ficção.
Lillian Ross escreveu durante
mais de 50 anos (até 2011) para
a revista The New Yorker, a qual,
felizmente, ainda lhe sobrevive. E foi um dos mais celebrados
cultores dessa figura do jornalismo, primeiro subestimada, depois
alvo de invejas, que foi o “jornalismo literário” praticado também
pelos seus companheiros de redação Joseph Mitchell (O segredo
de Joe Gould, 1965) e John Hersey,
autor de uma lendária reportagem sobre Hiroxima publicada
em 1946. Muitos consideram-na a
precursora do “novo jornalismo”.
Que eu saiba, Reporting nunca
foi publicado em Portugal.J
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Maria Fernanda Rollo

A batalha da formação
As universidades e institutos politécnicos públicos vão ter mais 73 mil estudantes este ano, o maior número de alunos
colocados desde o início da década. Mas a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria
Fernanda Rollo, não se contenta com este aumento. Quer alargar a base social de acesso e mais formação e qualificação.
Para responder às necessidades e “fazer de Portugal um país de conhecimento”, como diz ao JL Educação

s

Maria Leonor nunes

JL/Educação: Desde o início da
década que não havia tantos alunos
colocados no Ensino Superior. Esse
é um bom princípio para o novo
ano letivo?
Maria Fernanda Rollo: É um ótimo
augúrio. Há um aumento em valores absolutos e percentuais, que
se verificou logo na primeira fase
de acesso e que se confirmou na
segunda.
Nas três fases prevê-se que serão
mais de 70 mil novos alunos?
Cerca de 73 mil, o que é muito
significativo, em primeiro lugar,
de uma consciência mais alargada da necessidade de formação superior. Também de mais
confiança. Viemos de um contexto
de crise económica e financeira
que se refletiu no descrédito nessa
formação.
LUÍS BARRA

Só um em cada três jovens, depois
de concluída a escolaridade obrigatória, está no Ensino Superior.
E cerca de 9% dos inscritos, no
sistema público, abandonam as
licenciaturas no 1º ano. Números
que são preocupantes, segundo a
secretária de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.
Maria Fernanda Rollo diz que é
preciso mais formação e qualificação, pois os recursos humanos
são a “grande riqueza do país”.
Também porque os licenciados têm
mais oportunidades de emprego
– 80 a 91% dos que concluíram o
ensino superior contra os 74 a 79%
dos que têm o secundário e 60%
dos que não concluíram esses estudos, segundo dados da OCDE.
Ao contrário do que muitos
pensam, não há doutores a mais,
mas a menos só um quarto da
população ativa, com mais de 25
anos, tem formação superior,
abaixo da média europeia. Daí duas
campanhas de sensibilização lançadas pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e : Estudar Mais é
Preciso e Não Desistas!, esta empenhada no combate ao abandono e
insucesso.
São dois desafios para o início
do ano académico, em que as
universidades e os institutos poli-

científica e apela ao envolvimento
de toda a sociedade na batalha do
conhecimento.

Maria Fernanda Rollo “Em cada três jovens, na casa dos 20 anos, que deviam estar no Ensino Superior, apenas está um”

técnicos vão ter mais 73 mil novos
alunos, somando todas as vias de
acesso – 47 173 já colocados nas
duas primeiras fases do concurso
nacional, responsável por dois
terços das colocações -, o que traduz um aumento de 2,9% relativamente a 2016. Um número recorde
de entradas, o maior dos últimos
dez anos e um dos melhores de
sempre. Com mais estudantes a
escolher os politécnicos e também
com mais alunos com dificuldades educativas especiais, 181, mas
ainda longe do desejável, como

adianta ainda ao JL a secretária
de Estado, sublinhando a importância da inversão da tendência
dos últimos anos e identificando
prioridades e desafios.
Maria Fernanda Rollo, 52 anos,
profª do Departamento de História
da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa, investigadora e presidente do Instituto de História
Contemporânea daquela universidade, afirma-se, de resto, “orgulhosa” das nossas instituições de
Ensino Superior e de investigação

“

Uma pessoa com
formação superior
tem pelo menos
mais 80%
de probabilidades
de encontrar emprego
do que aquela que
não tem essa formação

Não falta quem continue a dizer
que há doutores a mais e técnicos
a menos.
Criaram-se duas ou três ideias muito graves, a primeira das
quais, que não era necessário
ter mais alunos licenciados, o
que é errado e todos os indicadores internacionais o mostram.
Outra que Portugal não precisava
de licenciados, mas de outras
competências, o que é igualmente errado, até porque mesmo as
componentes técnico-profissionais requerem cada vez mais
uma aquisição de conhecimentos
que passa por uma formação no
Ensino Superior, seja ela na configuração de diplomas ou de graus.
São ideias de uma visão do país
com que não concordamos.
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Em que sentido?
A educação, a formação e a qualificação são porventura as ferramentas mais poderosas para um
país com mais desenvolvimento,
capacidade e reconhecimento no
plano internacional e nacional. E
também mais competitivo. Não
temos dúvidas sobre isso. Além
disso são indispensáveis para um
mundo com maior equidade, mais
justiça social e realização pessoal.
Contudo, desenvolveu-se dramaticamente a ideia de que não
valia a pena ir para a universidade,
nem gastar dinheiro no Ensino
Superior.
Que encontrava eco no elevado
desemprego jovem e entre jovens
licenciados.
Só que os indicadores são explícitos. Uma pessoa com formação superior tem pelo menos mais 80%
de probabilidades de encontrar
emprego do que aquela que não
tem. É muito importante que isto
seja dito. E sabemos que, em geral,
a progressão salarial dos licenciados
é mais positiva do que a daqueles
que não o são. Essas mensagens
que passaram tendem a agravar
as diferenças no plano salarial. As
competências pessoais são a grande
riqueza do país. A nossa visão é de
que o conhecimento é fundamental.
Também para uma maior
mobilidade social?
Para a mobilidade social e para
a satisfação pessoal, para um
país mais culto, com mais justiça e bem-estar. Todos têm de
ter o direito a aceder e a usufruir do Ensino Superior. Está na
Constituição e é inquestionável.
Queremos construir um país que
seja reconhecido pela sua base
de conhecimento. Claro que não
podemos ignorar o seu contexto
histórico, com um défice crónico
de formação, particularmente em
áreas como a cultura científica.
Mas é impressionante o que se
conseguiu, nesse aspeto, nos últimos 30 anos. Não só pela democratização do acesso ao ensino, a
seguir ao 25 de Abril, mas também
por uma grande aposta que foi
feita, nomeadamente na promoção
da Ciência, protagonizada pelo
ministro Mariano Gago. Os dados
da OCDE são absolutamente inequívocos. É essa aposta que continuamos e estes dados do aumento
de alunos são a prova da viragem
do país num sentido mais positivo.
Mas o cenário é ainda de grandes
preocupações e temos a noção de
que é preciso alargar a base social
de acesso ao Ensino Superior.

RECONHECIMENTO DOS
POLITÉCNICOS

As colocações deste ano mostram
ainda um crescimento da procura
dos institutos politécnicos. Que
significado lhe atribui?
Essa é uma segunda razão de grande satisfação. Temos uma malha de
instituições de ensino superior que
é muito relevante, sendo um siste-
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ma binário, composto por universidades e institutos politécnicos.
Houve um certo desmerecimento
e uma certa desvalorização dos
institutos. Mas não só são muito
bons, como têm outras características que nos obrigam a respeitá-los e promovê-los.
Contrariando uma certa
secundarização?
As instituições têm missões e
funções diferentes e universidades
e politécnicos são complementares. A distribuição no território dos
politécnicos é muito expressiva e
eles são, muitas vezes, atores essenciais que contribuem para uma
série de contextos económicos,
culturais e sociais. São eles que,
em muitos casos, permitem que a
população residente não se afaste.
São fatores de atração, inclusive
de alunos estrangeiros. Quando se
conhecem fica-se verdadeiramente espantado, pela qualidade da
formação e pela forma como estão
entrosados e fazem um todo com o
tecido local.
Podem ser fatores fundamentais
do desenvolvimento do interior do
país?
Tenho muita dificuldade em
falar em interior e litoral, porque somos demasiado pequenos. Devemos ter um conceito de
coesão mais abrangente. Mas a
verdade é que esses contextos interiores existem, não pela distância em quilómetros, mas por um
certo passado histórico e cultural
e por uma série de preconceitos.
Os politécnicos têm de facto uma
incrível capacidade de promover
formação local, diretamente vocacionada e dirigida aos recursos
e às necessidades das empresas
nos territórios. Por isso, lançámos logo no início do Governo
um programa de modernização e
valorização dos politécnicos e um
contexto de investigação a eles
associado.
Uma aposta para continuar?
Sim. São absolutamente essenciais. Devo ser das pessoas que têm
mais orgulho nas nossas instituições do Ensino Superior. Os rankings valem o que valem, mas a
verdade é que temos um conjunto
de universidades reconhecidas internacionalmente, tal como o são
os nossos politécnicos, que têm
sido muito dinâmicos e lutado,
com mais ou menos dificuldades,
pela afirmação.
O que parece colher frutos junto
dos estudantes, que colocaram
mais os cursos dos politécnicos em
primeira opção nas candidaturas
deste ano.
Sim, e em grande percentagem.
Foram, aliás, os colocados nos
politécnicos que constituíram o
motor do aumento de alunos no
ensino superior. Mas atenção:
o nosso país está ainda muito
aquém de registar cifras satisfatórias sob esse ponto de vista.
A verdade é que em cada três
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prejudicadas por terem menos
valor económico. As formações
nas artes, nas humanidades,
nas ciências sociais, são absolutamente vitais para o equilíbrio social, para a criatividade
e conhecimento. Os cursos não
podem ser reféns e subordinados a suposta empregabilidade.
Falamos de pessoas e da sua realização. E devemos ter uma cultura
humanista.

“Cada vez mais, as grandes empresas procuram currículos que não são
só cientifico-profissionais”

“

Houve uma certa
desvalorização dos
politécnicos. Mas não
só são muito bons,
como têm outras
características que nos
obrigam a respeitá-los
e promovê-los
jovens, na casa dos 20 anos, que
deviam estar no Ensino Superior,
apenas está um. É muito pouco.

ABANDONO E INSUCESSO

Apesar de se ter registado uma
ligeira melhoria nos últimos
indicadores, continua, por outro
lado, a rondar os nove por cento o
abandono do Ensino Superior, logo
no fim do primeiro ano dos cursos.
Essa é uma preocupação?
Sim. São taxas de abandono e de
insucesso muito preocupantes,
logo no primeiro ano e depois ao
longo dos cursos. No ensino público, um abandono de quase 9%
nas licenciaturas, no privado ainda
superior. E nos mestrados também
é muito significativo. Procurámos
fazer um diagnóstico dessas situações, que não decorrem apenas de
questões financeiras. Às vezes, têm
a ver com erros de vocação, com
a vontade de começar a trabalhar
e com os contextos culturais. Por
isso, precisam de acompanhamento social e integração. As nossas
instituições de ensino superior são
atentas e responsáveis, têm bons
serviços de ação social, que tiveram um papel muito importante
durante a crise. Por outro lado, estamos a implementar pela primeira
vez em Portugal um mecanismo
até pioneiro nalguns contextos
internacionais, o estudante ID, um
identificador associado ao cartão
de cidadão, que acompanha todo

o percurso do estudante, o que
nos permite conhecê-lo melhor.
Ninguém está satisfeito com esses
números.
Há medidas pensadas para os
mudar?
Temos, neste momento, uma
campanha de sensibilização
dirigida em particular aos jovens,
Não Desistas!, salientando a
ideia de que não podem desistir,
porque precisam formação para
terem emprego. As associações
de estudantes têm sido incríveis
e empenhadas nesse sentido.
Porque temos mesmo que combater o abandono e o insucesso.
E se cruzarmos tudo isto com o
universo demográfico, verificamos como os nossos recursos
humanos qualificados são poucos
para as necessidades do país.
Nesse sentido, temos trabalhado
a vários níveis, desde logo com os
politécnicos, olhando os contextos
de proximidade.
Com que objetivo?
Queremos justamente estimular,
promover, provocar, uma maior
aproximação no diálogo entre
as empresas e as instituições de
Ensino Superior, para que exista
uma oferta formativa mais dirigida e consentânea com as necessidades do país. Achamos, porém,
que as pessoas têm o direito de
escolher os cursos que querem,
de que gostam e de acordo com os
seus talentos.
Houve estudos recentes sobre
a empregabilidade dos vários
cursos. E havendo alguns com
pleno emprego, outros deixavam
a desejar. Há uma oferta de mais
de um milhar de cursos, alguns
também pouco atrativos, cujas
vagas ficam por preencher. É
importante repensá-los?
Temos que ser serenos e sensatos.
Os jovens têm de ter garantido o
direito de poderem ter a formação
que querem e satisfazer os seus
interesses. Não pode haver áreas

Mas as Humanidades não parecem
ser hoje valorizadas.
O que é profundamente errado. E um mito. Cada vez mais,
as grandes empresas procuram
currículos que não são só cientifico-profissionais, mas pessoas
com capacidade criativa, cultura,
experiências de vida, atividade física. E vão recrutá-las ao campo
da Filosofia, da História ou das
Ciências Sociais. Evidentemente
que tem de haver um ajustamento
entre o tecido produtivo, a procura e a oferta formativa. É natural
que as instituições vão adaptando a sua formação em função da
procura do mercado de trabalho. Essa tensão é positiva, e daí
surge a inovação. Terá de haver
bom senso para ajustar e renovar
alguns cursos. É um caminho
que está a ser feito, mas numa dimensão colaborativa, porque não
pode haver dirigismo. E há cursos
que têm que continuar, mesmo
que não haja procura durante um
ou dois anos. Estamos também
apostados nos TeSP, que reagem
imediatamente às necessidades
seja em que área for.

CONTINUAR A ESTUDAR

Se cerca de 80% dos alunos que
acabam o secundário prosseguem
os estudos no superior, no caso
dos cursos técnico-profissionais
essa percentagem é apenas de 15%.
Estão a ser estudadas formas de o
promover?
Em articulação com o Ministério
da Educação, em particular
com o secretário de Estado da
Educação, temos feito um trabalho
de valorização junto das escolas
profissionais em particular, mas de
todo o ensino secundário, com o
propósito de chamar a atenção dos
jovens para a importância de terem
formação superior.
Tradicionalmente, há uma
separação entre os cursos
profissionais e os superiores.
Isso é dramático. Ainda há uma
imagem negativa da formação
profissional. Há em Portugal um
certo perpetuar na formação das
elites, o que não tem apenas a ver
com mais capacidade financeira,
mas com aspetos sociais e culturais. A maior parte dos jovens
escolhe logo, ao nível do 9.º ano,
se pretende ir para o científico
ou para o profissional e se, mais
tarde, irá para o Ensino Superior.
Temos que intervir também junto
das famílias, para alertar para
a importância e significado da
formação superior, e os professo-
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do conhecimento, de dentro
para fora das instituições do
Ensino Superior e de Ciência e
Tecnologia. E a sociedade tem
que nos ajudar a derrubá-los
de fora para dentro. É necessário estimular a permeabilidade, a partilha de recursos,
de aprendizagens. E sempre
uma grande criatividade e a
cultura. Para que o nosso país
seja cada vez mais um país de
conhecimento. Mas devemos
sensibilizar as pessoas, as
famílias, a sociedade, para o
facto de ainda faltar muito por
fazer.

res são aqui atores-chave. Nesse
sentido, acabamos de lançar uma
campanha, para passar a mensagem Estudar Mais é Preciso. E não
se dirige apenas aos jovens, mas
igualmente aos mais velhos, para
uma formação ao longo da vida,
em diversos contextos.
Quais?
O Instituto do Emprego e
Formação Profissional tem muitos
programas, tal como as universidades e os politécnicos. Essa
formação é uma contribuição
indispensável, até socialmente,
pensando na necessidade de um
envelhecimento ativo. É necessário garantir uma resposta para os
mais seniores. E, por outro lado,
há uma geração, à volta dos 30
anos, que nos preocupa muito.

MAIS INCLUSÃO

Há, de resto, muitos problemas que
persistem no ensino superior.
Sim. Ainda há muitas vulnerabilidades. Outra área em que
estamos a trabalhar com muito
empenho e dedicação é ao nível da
inclusão em geral. Temos de nos
orgulhar de sermos um país muito
inclusivo, até do ponto de vista
da multiculturalidade. Mas temos
que pensar também nas minorias,
nos cidadãos com necessidades
educativas especiais.

DESTINO DE FORMAÇÃO

Nos últimos seis anos, tem-se
verificado um aumento contínuo
de estudantes de vários países,
que chegou a quase 38 mil alunos.
A internacionalização do Ensino
Superior é uma outra aposta?
Exatamente. Temos procurado
promovê-la, através do concurso
especial de acesso para estudantes
internacionais. Lançámos, com
o apoio do Turismo, a iniciativa Study and Research in Portugal,

JOSÉ CARIA

Porquê?
Porque encontramos níveis muito
baixos de formação e essas pessoas
precisam de uma nova oportunidade. Aí o cenário da requalificação é importante. Por exemplo, ao
nível das competências digitais.
Por outro lado, estamos a fazer
vários esforços juntos da área da
indústria, criando esquemas que
associam escolas profissionais
com o ensino superior e as empresas, no sentido de criar e estimular esse ecossistema.
Já há projetos no terreno?
Vários. Uma das áreas sensíveis
em que tem acontecido é precisamente a das competências digitais.
Aliás, o governo lançou o programa INCoDe 20/30 e só a esse nível, perspetiva-se uma procura de
postos de trabalho que não temos
recursos humanos para satisfazer,
quer em geral. Outra área com
uma procura imensa é a do turismo. E aí, promovemos a criação
de uma rede de todos os institutos
politécnicos com formação nesse
domínio, para criar uma oferta
formativa para diversos níveis
etários, que permita dar resposta
às necessidades. É importante
termos a perceção que mesmo
os jovens que vêm das escolas profissionais, certamente com uma
formação adequada, precisam
de mais capacitação e formação.
Somos muito bons no turismo, estamos entre os melhores destinos
do mundo, não apenas porque somos afáveis, mas também porque
formamos muito bem. Era bom
que fossemos também um destino
para fazer formação e qualificação
de pessoas.
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“É natural que as instituições queiram agora integrar os que estiveram a servir o
sistema sem um contrato”

uma campanha para que venham
estudar para o nosso país. E teríamos imenso gosto de ter cá os
filhos das diásporas. No caso do
turismo em particular, poderemos por exemplo trabalhar em
nichos como o turismo de cruzeiro
ou, claro, na gastronomia. O que
acontece no Douro é talvez um
dos casos mais emblemáticos da
importância da formação e do
conhecimento.
Em que sentido?
O Douro era conhecido sobretudo
pela marca do vinho do Porto,
mas os seus vinhos comuns também têm hoje uma enorme procura internacional. A grande
viragem foi provocada por um
conjunto de enólogos que saíram
da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro e que começaram a trabalhar com as quintas
do Douro que estão hoje no top do
enoturismo. Neste como noutros
contextos, foi a formação que permitiu que os tecidos produtivos
mais tradicionais tivessem uma
mudança tão grande. Para isso, o
conhecimento tem que circular. E
temos que continuar a trabalhar
em contextos de interface, porque
não basta disponibilizarmos esse
conhecimento à sociedade, é preciso criar mecanismos para que
se aproprie dele e o aplique. Isso
tem de ser feito com o concurso

“

Estamos a trabalhar
num diretório à escala
dos países que falam
a Língua Portuguesa,
um universo de 250
milhões de falantes

de todos, dos poderes locais e de
diversas estruturas. Nós estamos a formar gente com muita
qualidade, procurada no mundo
inteiro. É incrível a quantidade
de portugueses neste momento colocados em instituições de
ciência e Tecnologia e de Ensino
Superior internacionais, todos os
dias vemos cientistas portugueses
a serem reconhecidos internacionalmente. Isso mostra que temos
cumprido o nosso papel. É preciso
que a sociedade também ajude e
faça o seu.
Assumindo o desígnio da
formação?
Diz-se muitas vezes que
nunca houve em Portugal uma
geração tão qualificada e a
responsabilidade de lhe dar um
contexto de empregabilidade e
satisfação pessoal é de todos
nós. Há que derrubar os muros

E são poucos os que acedem ao
Ensino Superior?
Há uma enorme assimetria entre
os jovens com necessidades educativas especiais no secundário e
profissional e no Superior. Temos
um grupo de trabalho especificamente vocacionado para estas
questões e foram já lançadas
várias iniciativas, que por vezes
as pessoas não aproveitam por
desconhecimento.
Por exemplo?
O contingente aumentou. No ano
passado, só entraram 141 pessoas,
este ano 181. Criámos uma nova
bolsa de estudos para as pessoas com incapacidade superior a
60%. E está disponível, no site
da Direção-Geral do Ensino
Superior, um balcão Inclui, para
dar a informação e apoiar os que
precisarem. Mas há um imenso
trabalho a fazer. Basta ver que
há 11, 12 mil pessoas com necessidades educativas especiais no
secundário. Também gostaríamos que aumentasse o retorno a
Portugal daqueles que saíram ou
foram convidados a sair durante
a crise. Existe um contingente
especial de emigrantes, que queremos que aumente. Lançámos,
por outro lado, a plataforma Nau,
uma estrutura para formação
à distância. Tal como estamos
empenhados em dar cada vez
mais visibilidade ao programa Erasmus. Portugal é um dos
seus principais destinos, mas
gostaríamos de aumentar a saída
dos nossos estudantes, que tem
sido mais modesta. Estamos a trabalhar em vários eixos e até com
outros programas, como o Plano
Nacional de Leitura, hoje em dia
também dirigido à participação
do Ensino Superior e da investigação. É uma forma de contri-

buirmos também para a nossa
valorização cultural, envolvendo
em particular as bibliotecas do
Ensino Superior.
Noutro plano, um dos problemas
já diagnosticado é o do
envelhecimento do corpo docente
universitário.
O nosso compromisso para o
mandato é aumentar cerca de cinco mil postos na área do Ensino
Superior e sobretudo trabalhar
ao nível do rejuvenescimento do
corpo docente. Até porque isso
também é fundamental para que
haja uma maior renovação e criatividade na oferta formativa.
Um estudo recente da DireçãoGeral de Estatísticas da Educação
e da Ciência e Ensino apontava
também uma “endogamia” ao
nível dos corpos docentes das
universidades, onde por vezes
cerca de 70% dos professores
tinham sido lá formados.
A perspetiva histórica faz sempre
falta para analisarmos estas questões. A verdade é que temos uma
herança corporativa no Ensino
Superior. Existe realmente uma
prática endogâmica, que tem sido,
no entanto, contrariada nos últimos anos. E tem melhorado. As
bolsas, todo o contexto europeu
de investigadores, são muito importantes a esse nível. Promover
concursos internacionais a que
todas as instituições em princípio
estão obrigadas é o que se deseja.
Mas o máximo que podemos
fazer é estimular para que estas
práticas corporativas e culturais
se modernizem e criem possibilidades de circulação e mobilidade.
No entanto, temos que ter em
consideração que tivemos anos em
que a contratação foi proibida, a
capacidade de financiar cientistas
estava impedida e portanto não
houve renovação. Além disso,
é natural que as instituições
queiram agora integrar os que
estiveram a servir o sistema sem
um contrato.

CIÊNCIA EM PORTUGUÊS

Cada novo ano letivo, volta
também a falar-se dos
cortes orçamentais que as
universidades e politécnicos
têm sofrido nos últimos anos,
numa suborçamentação crónica
e na necessidade de reforço
do financiamento. Haverá a
propósito boas notícias no
Orçamento de Estado para 2018?
O ministro Manuel Heitor tem
sido claro a esse nível. A questão
do conhecimento e da formação é uma prioridade de todo o
Governo. Temos privilegiado,
como estava definido no orçamento anterior, em primeiro
lugar, um reforço da ação social,
o que tem a ver com o aumento
da base social de apoio e ir ao
encontro das necessidades dos
nossos estudantes. E aumentou-se
a capacidade de contratação por
parte das instituições de Ensino
Superior, permitindo a abertu-
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ra de concursos ou através do
diploma do emprego científico.
Ou seja, as instituições têm vários
mecanismos à sua disposição para
contratar, quer aumentando a
progressão na carreira e libertando espaço para a renovação
do corpo docente, mesmo a nível
de professores auxiliares, quer
contratando os eternos bolseiros,
que dão também uma contribuição efetiva no plano da formação.
Essa será a tendência. Claro que
as instituições e nós próprios
gostaríamos que houvesse mais
financiamento. É essa a nossa
ambição, aumentar com expressão a percentagem dedicada à
formação, ao Ensino Superior e à
Ciência, no Orçamento de Estado,
mas isso está sempre em diálogo
com as disponibilidades e prioridades do país.
E quais as prioridades?
Antes de tudo, é preciso termos
uma visão otimista, positiva, porque temos uma rede de instituições
do Ensino Superior e de Ciência
e Tecnologia de que nos devemos
orgulhar, apesar de haver ainda
muito trabalho pela frente. São
instituições que estão a fazer um
grande esforço para ver o país e as
suas necessidades e acompanhar os
grandes desafios da internacionalização,. Com um padrão exigente,
que nos posiciona no mundo global,
onde temos uma responsabilidade
acrescida e empenhada no que diz
respeito aos países que têm a Língua
Portuguesa. Sempre com a convicção de que Portugal pode e deve ser
um país de Ciência e a ciência que
se faz hoje é também em português.
Nesse sentido, a Politica Nacional
Ciência Aberta é o grande desafio?
Seguramente. Porque significa
uma alteração profunda do paradigma da produção de conhecimento. O conhecimento não
se produz para a sociedade, mas
com ela, em sintonia e harmonia,
respondendo aos grandes desafios
da democracia, da sustentabilidade e de um mundo mais justo.
A Ciência Aberta é também a
garantia de que preservamos esse
legado científico e cultural, já que
um dos seus primeiros propósitos
é a preservação da informação em
digital, colocando-a ao serviço
da comunidade científica e da
sociedade. Praticamente todas as
instituições do Ensino Superior
estão a pôr a sua produção de
conhecimento em repositórios digitais. E já em articulação
com os da área cultural, o que
nunca tinha acontecido, com a
Biblioteca Nacional e Torre do
Tombo. E estamos a trabalhar
num diretório à escala dos países
que falam a Língua Portuguesa,
com a noção de que se trata de
um universo de 250 milhões de
falantes. Um repositório global
articulado com os desafios da
União Europeia. É partilhar o
conhecimento em português
no mundo global, onde todos o
podem ler e reconhecer. J
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INQUIETAÇÕES
PEDAGÓGICAS

Trazer a inovação para a sala de aula
Com a generalização da escolaridade obrigatória e a adoção do princípio da Educação para
Todos (UINESCO) surgiram novos problemas,
derivados designadamente da dificuldade de
a escola dar resposta à heterogeneidade dos
públicos que a frequentam. E surgem outras
dificuldades decorrentes dos desafios e exigências que a sociedade de informação coloca à
escola. O insucesso e o abandono escolares são
problemas com que a escola se depara. As tentativas de reforma já ensaiadas no nosso país, e
que visam dar respostas a estas questões, têm
esbarrado com a dificuldade de concretização
ao nível da sala de aula. E se a escola não muda

aí, as reformas não passarão de retórica de
que estamos cansados. Para além de programas desmedidamente grandes e desfasados,
faltam principalmente apoios aos professores
e tem sido difícil operacionalizar o trabalho
cooperativo tão decisivo. Há ainda a assinalar
a dramática e inaceitável instabilidade dos
professores, que torna quase impossíveis os
esforços de mudança.
O início deste ano letivo fica marcado pelo
lançamento de inovações associadas designadamente ao projeto de Gestão Flexível do Currículo
e à definição de Aprendizagens Essenciais que
serão desenvolvidas em algumas escolas/tur-

mas. De que modo estes projetos correspondem à
inquietação de tantos professores que consideravam os programas dificilmente compatíveis com
a promoção do sucesso escolar e com a modernização dos modos de trabalho em sala de aula?
Dois diretores de escola escrevem sobre essas
mudanças.
Existem escolas e professores que introduziram a inovação no modo de gerir o tempo e
nas práticas na sala de aula. Como procedem?
Damos hoje a palavra a uma dessas professoras,
para quem a pedagogia diferenciada e a educação para a cidadania existem no quotidiano da
sala de aula.

Para uma educação democrática

Skills Agenda for Europe e com
os estudos que têm vindo a
ser divulgados no âmbito das
Ciências da Educação. Tratase, portanto, de reorientar

“

¶ Há uns meses, no âmbito
do Seminário “Educar para
que futuro”, promovido pelo
Conselho Nacional de Educação,
Boaventura dde Sousa Santos
interrogava-nos sobre que
sociedade se pretende para o
futuro. Dessa resposta dependem
os objetivos da educação. O
documento entretanto criado
pelo Ministério da Educação
e Ciência - Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade
Obrigatória - sugere-nos um
caminho: a Escola tem de
formar pessoas autónomas e
responsáveis e cidadãos ativos.
Um objetivo em linha com as
atuais diretrizes europeias
espelhadas no documento New

Acreditamos que
as mudanças no
sistema se efetivam
no contexto de sala de
aula, com professores
empenhados em
“fazer” cidadania,
tornando as salas
de aulas espaços
democráticos, cívicos,
dialogantes

Rita Veiga da Cunha (1937-2017)

Equipamentos Educativos:
uma tónica num percurso de vida
Berta Macedo
Maria José rau
¶ Rita Veiga da Cunha, a
amiga que conhecemos e
com quem trabalhámos em
vários momentos, manteve,
ao longo dos anos, uma
atenção privilegiada sobre
uma questão hoje um pouco
arredada do debate: os
equipamentos escolares -

espaços, edifícios, mobiliário,
taxas de ocupação, rede - e
a sua relação com a proposta
educativa em termos de
conteúdos, competências,
metodologias e práticas; e
ainda os locais e as gentes
onde estão inseridos.
Era uma mulher de ideias
firmes que exigia o diálogo
como processo de análise dos
assuntos em que se empenhava.
À luz de um olhar e pensar

integrador do que à educação
diz respeito, alguns dos atuais
agrupamentos escolares, no
que se refere à sua dimensão e
dispersão, não passariam no
seu crivo de análise como uma
solução capaz de dar resposta
satisfatória à necessidade de
soluções de qualidade.
Formada em Biologia pela
Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, e
em Ciências Pedagógicas na

Universidade de Coimbra,
realizou um D.E.A em Ciências
da Educação na Universidade
de Paris VIII e obteve um
C.E.E. sobre “Aspetos Sociais
Europeus“ na Universidade
Livre de Bruxelas.
Tendo iniciado a sua
atividade profissional como
professora de Biologia no
Ensino Técnico-Profissional,
exerceu vários cargos técnicos
e de direção no Ministério da
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o trabalho nas escolas para
uma educação democrática,
respeitando os ritmos e
necessidades de cada aluno,
envolvendo-os na descoberta e
na construção do mundo.
Pesem embora todos os
benefícios das atuais medidas
sobre a flexibilização curricular
e o empenho de alguns (não
todos) diretores de escolas na
reorganização dos espaços e
tempos das suas comunidades,
acreditamos que as mudanças no
sistema se efetivam no contexto
de sala de aula, com professores
empenhados em “fazer”
cidadania, tornando as salas
de aulas espaços democráticos,
cívicos, dialogantes, com alunos
responsáveis pela gestão das suas
aprendizagens e pelo sucesso dos
pares, atentos ao que os rodeia e
implicados na sociedade em que
se inserem.
Por isso, na gestão do tempo
do currículo, é imperioso que se
estabeleça um tempo semanal
(no regime de monodocência)
ou mensal (nos níveis geridos
por vários professores) em que o
professor e os alunos:
- gerem cooperativamente o
desenvolvimento do programa
curricular, planificam
atividades, decidem projetos
de estudo ou de intervenção a
serem realizados por grupos
de alunos, de acordo com os
seus interesses e necessidades.
Assumindo-se como
investigadores e criadores
de obras culturais, os alunos
partilham com os restantes
colegas as aprendizagens que
vão realizando;
- avaliam percursos de
aprendizagem a partir de
documentos de monitorização,
como os Planos Individuais de
Trabalho, estabelecem tempos
de estudo autónomo em sala de
aula (não em casa), em parceria
com os colegas, enquanto o
professor apoia individualmente

alunos que necessitam do seu
apoio;
- gerem conflitos, redefinem
estratégias e regras para o
bom funcionamento do grupo.
Deste modo, as regras não são
impostas pelo professor ou
pela escola, mas resultam de
necessidades concretas e são
contratualizadas e assumidas
por todos;
- definem momentos para
se abordar conteúdos mais
complexos, para se aperfeiçoar
textos ou para se proceder em
conjunto a sínteses e elaboração
de esquemas de conteúdos
específicos.
O que se pretende com
esta interação dialógica
permanente é o exercício do
poder partilhado, é o esforço
de se chegar a consensos, é
a plena participação de cada
aluno na gestão do seu currículo
escolar, e, consequentemente,
a formação de alunos-cidadãos
mais críticos, reflexivos,
autónomos, responsáveis,
mais justos, mais humanos –
verdadeiramente democratas.
É evidente o esforço do atual
governo em criar documentos
que legitimam estas práticas
pedagógicas, quando a Escola
ainda carrega uma cultura
secular assente no ensino
simultâneo, ensinando a todos
como se fossem um só, mas
ainda há muito caminho a
desbravar. Não nos esqueçamos
da extensão desmedida dos
atuais programas curriculares;
do desfasamento cultural
de alguns conteúdos; do
poder discriminatório de um
sistema de avaliação assente
em testes e provas e exames;
da instabilidade das equipas
pedagógicas; da desumanização
criada pelo sistema de gestão
em mega-agrupamentos… São
problemas que atrapalham o
esforço para uma educação
democrática.

Educação (1972-1987), sempre
na área do estudo e intervenção
nos equipamentos e instalações
escolares. Mais tarde, na
Comissão Europeia, a partir de
1988, exerceu funções técnicas
e de coordenação na Divisão
de Cooperação em Matéria de
Educação (DGV- Emprego,
Assuntos Sociais e Educação) e
na Unidade de Formação Inicial
e Contínua (Unidade 4 - Task
Force Recursos Humanos).
Regressada a Portugal em 2000
continuou a empenhar-se
em diversas iniciativas
e trabalhos, sugerindo
sempre a participação de
pessoas de áreas diferentes,
nomeadamente economistas,
como num estudo realizado
em 2005 sobre “Equidade
e Eficiência no Sistema
Educativo: Antagonismo ou
Complementaridade”.

O seu interesse pelo
debate em todas as questões
do desenvolvimento social
e educativo de Portugal e na
Europa foi permanente, tanto
na sua atividade profissional
como na sua participação
em publicações, estudos,
conferências e encontros,
em que, procurando e
promovendo sempre uma
abordagem por equipas
interdisciplinares (educadores,
geógrafos, arquitetos,
economistas, …), foi constante
a sua preocupação com a
qualidade educativa e social
da oferta nos diversos níveis
de ensino, relacionando-a
sempre, por um lado, com a
sua adequação à identificação
e integração dos alunos e, por
outro, com a sustentabilidade
financeira para a sua utilização
e manutenção.
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A flexibilidade curricular

O tema que surge como
novidade é, de facto, algo
que se assume como uma
nova visão sobre o que pode
ser a Escola. Flexibilidade
e autonomia é, como diz o
secretário de Estado João
Costa, “deixar as coisas
acontecer” ! A forma
tradicional de encarar e
desenvolver os processos de
ensino na Escola espartilhou
em demasia as diversas áreas
e disciplinas, inviabilizando
as aprendizagens complexas.
As estratégias e
metodologias pouco se têm
alterado ao longo do tempo
e as configurações das salas
de aula mantêm, na sua
esmagadora maioria, o perfil
dos séculos passados. As
experiências “piloto”, ainda
que muito circunscritas,
normalmente a poucos e
escolhidos alunos/turmas,
têm obtido resultados
animadores, pelo que vai
sendo tempo de alargar o
espaço e o tempo a todos.
A normatividade, que
vingou na administração e
gestão escolar ao longo dos
anos, passou de geração
em geração incapacitando
docentes e dirigentes
para o exercício efetivo
da pouca autonomia que a
legislação ia permitindo.
Assim, flexibilizar mais
não é que deixar do que as
coisas aconteçam, como já
se desenvolvem em várias,
poucas, situações, que todos
apelidam de “fora da caixa”.
A perceção correta de
que o conhecimento se
encontra à disposição de
todos, e que a tecnologia está
mesmo na ponta dos dedos
e acessível em qualquer

“

Desenvolver
competências
não descritas,
nem prescritas
nos programas
curriculares, visando
a criatividade, a
solidariedade, a
partilha, o trabalho
de grupo e o empenho
individual, são os
desafios atuais

espaço, obriga a uma nova
forma de encarar o processo
de ensino/aprendizagem.
Aprendizagens significativas
não são possíveis sem a
participação ativa e central
do jovem aluno. Centralizar
no aluno, compreendendo as
suas diferenças individuais,
diferenciando sempre que
necessário estratégias e
metodologias, são elementos
inovadores nas tarefas de cada
docente e da Escola no seu
todo.
Desenvolver competências
que não são descritas, nem
prescritas nos programas
curriculares, visando a
criatividade, a solidariedade,
a partilha, o trabalho
de grupo e o empenho
individual, e ao mesmo tempo
motivando a autonomia e a
possibilidade de “escolha”,
que capacitem os jovens para
saber optar responsavelmente
nas várias situações que se

lhes deparem, são os desafios
atuais.
A sociedade vertiginosa
do fast nas emoções, em
que a satisfação se pretende
imediata, tem sido a estratégia
seguida pelos educadores,
pais e professores, não
permitindo a aprendizagem
e a concretização de projetos
e saberes com significado
do esforço necessário para
o conseguir. Tudo tem o
seu tempo e há que afirmar
que o sucesso se constrói
com trabalho, mas também
com a determinação que
consolida as estruturas
mentais necessárias para
vencer os obstáculos que se
vão deparando no percurso
individual de crescimento na
sociedade que nos envolve.
Claro que a Escola tem um
papel decisivo, cada vez mais
determinante, respeitando as
diferenças, impondo regras
básicas, proporcionando o
adquirir de uma cidadania
consciente que oriente os
jovens no sentido do futuro,
sem contudo lhes retirar
a criatividade, alegria e
felicidade a que todos têm
direito.
Iniciar, portanto, um
outro rumo na Escola, a que
chamamos “flexibilidade
curricular”, não significa
mais que compreender que o
currículo não se esgota nos
“programas” e “manuais”
e que a multiplicidade
de elementos que levam
ao conhecimento exige o
saber “pesquisar”, dentro
do “enorme universo” de
“informação” que se encontra
ao alcance de todos e na
“ponta dos dedos”, com a
tecnologia já acessível a baixo
custo.
O “trabalho de projeto” é
por conseguinte a estratégia
que se nos afigura como a
mais adequada, planificando
as diversas fases que devemos
respeitar, orientando e
promovendo as aprendizagens
que os diferentes conteúdos
programáticos objetivam.
Assim, mais do que uma
experiência, mais do que uma
nova reforma esta é talvez a
decisão “política” que melhor
reflete a necessidade e a
Educação na atualidade.

links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com
inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt
www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas
www.youtube.com/user/inquietPedagogicas
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Alfabetização: e em Portugal?
LucíLia SaLgado
Dia 8 de setembro é, há décadas, o
Dia Internacional da Alfabetização.
Alguns perguntarão: então nós que
temos a escolaridade obrigatória,
efetiva, há mais de quatro décadas,
ainda temos esse problema? Em
primeiro lugar quando, em Portugal
falamos de alfabetização estamos
a referir-nos à alfabetização de
adultos. Sim, porque em Espanha,
por exemplo e mesmo no Brasil, o
termo alfabetização ainda remete para a aprendizagem inicial de
leitura e da escrita das crianças – e
sobre este assunto também teríamos muito a dizer do que infelizmente se vive em Portugal, gerando
tanto insucesso escolar! – e não terá
a conotação negativa que o termo
transporta no nosso país.

DA PEDAGOGIA

Durante o ano que passou, na
APCEP (Associação Portuguesa
para a Cultura e Educação
Permanente), com gente de todo
o país, dos contextos universitários, aos voluntários e até aos
políticos, andamos a conhecer o
problema e a compreender melhor
o que é a realidade portuguesa.
Fizemos umas Jornadas no mês de
janeiro com parceiros de todo o
país e compreendemos que, para
além de (ou incluídos nos) 500
mil analfabetos de que os censos
falam, se contam as pessoas, mais
idosas, que não aprenderam a ler
e a escrever quando a escolaridade obrigatória ainda não tinha
criado condições de acesso a todos
à escola, mas também outros
adultos, inseridos na população
ativa ou desempregados que não
aprenderam a ler na escola mais
recente. Temos ainda os oriundos
de países onde a escola não chega
a todos – imigrantes e refugiados
-, temos em Portugal a população
dos ciganos com jovens, homens e
mulheres cada vez mais interessados na escolarização, até ao Ensino
Superior. Temos também muitos
jovens que não desenvolveram a
competência literacia nos primeiros anos de escolaridade e, ainda
na escola ou já fora dela, são um
público prioritário a ser alfabetizado.
Confirmámos também o que
já sabíamos e nos foi alertado
pelas organizações internacionais e pela investigação nacional
e internacional ao longo dos
anos, que os processos escolares, organizados para crianças
não são adequados à população
adulta sabendo que, quando a
oferta escolar, com o modelo
hegemónico é implementado, os
adultos iletrados ou não aderem,

ou desistem ou não conseguem
aprender.
Também por essa razão, se
considera que o processo não
se poderia restringir apenas à
alfabetização como é concebida
tradicionalmente, correntemente
chamada de “juntar as letras”,
mas deve culminar na aquisição da
competência literacia, o que significa ser capaz extrair o sentido de
um texto escrito necessário ao seu
quotidiano. Atualizando o conceito, passaremos pela literacia digital
sabendo que mesmo numa fase
mesmo muito inicial de alfabetização é possível o uso do computador
(ver o projeto “Letras pra Vida”).
E tal como se concluiu pelo
sucesso de aprendizagem dos
processos RVCC (Reconhecimento
Validação e Certificação de
Competências) também aqui a leitura e a escrita se têm de inscrever
nesses processos – componente
Linguagem e Comunicação –
aprendendo as pessoas a escrever
sobre as suas vivências e competências, aprofundando novos saberes que pessoalmente necessitem.
E como já se verificou, estas formas
de aprendizagem não convivem
com os modelos escolares tradicionais, tão centradas que são nos
modos de apreensão, transmissão e
partilha de saberes que as culturas
naturais das pessoas desenvolvem
numa linha já evidenciada por
Piaget.

DAS POLÍTICAS

A Europa não está a dar muita importância aos processos de
alfabetização porque ainda anda
a pensar que o problema ficou
resolvido com a escolarização de
massas. E a Europa avança e não
tem grandes programas – sobretudo
bem financiados - ligados a esta
problemática, apesar de já em 1992
a OCDE ter chamado a atenção para
as dificuldades que o desenvolvimento económico estava a enfrentar nos países mais desenvolvidos
(nórdicos, Canadá e EUA…) pela
existência de um número significativo dos seus trabalhadores (alguns
com dez anos de escolaridade)
que não eram capazes de extrair
o sentido de um texto escrito necessário ao seu quotidiano. Tinham
uma larga escolaridade mas não
tinham desenvolvido a competência
Literacia. O nosso Estudo Nacional
da Literacia em Portugal (coordenado por Ana Benavente) revelou que
10,3% dos nossos adultos com idade compreendida entre 15 e 65 anos
não conseguiam ler sequer uma
palavra (nível 0 de Literacia) e 37%
conseguiam perceber pelo menos
uma palavra. Quase que metade da
nossa população adulta poderia ser
considerada analfabeta.

E o conceito vai evoluindo com
as novas necessidades. Assim,
ligado à alfabetização, aprofunda-se agora a necessidade de
desenvolvimento da literacia, da
literacia digital, da valorização,
reconhecimento, aprofundamento,
atualização das competências já
adquiridas e da resposta a outras
necessidades dos grupos, sejam
quais forem, sentidas pelas próprias pessoas e pelas comunidades em
que se inserem, desenvolvendo-se
estas competência de forma interdisciplinar e inseridas em práticas
sociais concretas e não de forma
disciplinar como na escola se usava
fazer.
Diziam ainda estes estudos da
OCDE e da UNESCO e, mais recentemente, já no ano 2000, a UE apelando à Sociedade do Conhecimento,
que no contexto atual da sociedade
“todos” os saberes são necessários
e não apenas os tradicionalmente

“

Muitos grupos
fazem e procuram
fazer alfabetização e
educação de adultos.
Precisam apenas
de algum apoio que
algumas vezes será
monetário, outras
será no campo da
formação, do diálogo
e, sobretudo, do
reconhecimento

considerados profissionais. Por isso
nas políticas recentes se tem ouvido
falar de Educação de Adultos, em
geral, como uma necessidade urgente na nossa população.
As representações são, neste caso infelizmente, difíceis de
transformar e, quando se fala de
educação remete-se para o que
melhor se conhecia, o ensino
escolar com os seus modelos tradicionais e, se é de adultos, remete-se para a formação profissional.
Todos os outros saberes e formas
de aprender não se implementam,
recusam-se, por vezes até se destroem, por razões várias umas mais
de natureza sociológica outras, por
ignorância.
Mas não só a investigação tem
produzido conhecimento nestes domínios como as próprias
comunidades em que as pessoas se
inserem podem ajudar. Como responder, então, a esta problemática,
neste contexto? A democracia tem
de chegar à organização da resposta por parte do Estado. Quando se
criou a União Europeia houve um
encontro em Bruxelas defendendo
que a Europa não deveria ser só de
Estados mas também dos cidadãos,
remetendo para as associações.
E aí vem o reconhecimento da
Sociedade Civil para dar resposta aos problemas dos cidadãos.
Boaventura Sousa Santos chamou-lhe a Sociedade Providência,
reconhecendo que era mais eficaz
na resolução dos problemas das
suas pessoas do que o Estado.
Etienne Grosjean, do Conselho da
Europa, dizia que, em relação às
Associações - a Sociedade Civil - o
Estado deveria reconhecer a sua
intervenção, na resolução dos
problemas das pessoas, financiá-

J

-las com esse fim e consideraá-las parceiras na resolução desses
problemas.
Alguns autores referem ainda
que, para além da eficácia da
Sociedade Providência os processos
são mais ricos e adequados, e os
custos são, de longe, inferiores aos
gastos pelas instituições oficiais.
Em Portugal, perdeu-se este processo de parceria com a sociedade civil, pelo menos no caso da
educação de adultos. A sociedade
considera, até no seu discurso corrente, que algumas dessas funções
pertencem ao Estado e, quando as
realizam consideram que se estão a
substituir ao Estado.
Em 1979 foi feito um Plano
Nacional de Alfabetização e
Educação de Base de Adultos
(PNAEBA) coordenado por Lucas
Estevão que, após estudos bem direcionados e específicos, articulava a
atividade das ofertas públicas (agora
os Centros) com a das Associações e
grupos locais, que respondia a todo o
país com políticas diferenciadas para
a diversidade dos grupos, gerindo
adequadamente todos os recursos
disponíveis. Este Plano surgiu no
seguimento das práticas da DireçãoGeral de Educação Permanente,
com Alberto Melo, que decidiu
reconhecer as atividades realizadas
pelas Associações – consideradas
Associações de Educação Popular –
financiá-las e considerá-las como
parceiras principais para a Educação
Permanente em cuja perspetiva se
inseria a alfabetização dos adultos.
Diríamos que em 1976 tínhamos
um amplo movimento popular,
comunitário, que “arregaçava”
as mangas quando havia algum
problema para resolver e, à sua
maneira, lhe conseguia dar resposta. Hoje os tempos são outros mas
existem muitas dinâmicas locais,
comunitárias, e em vários domínios. Muitos grupos fazem e procuram fazer alfabetização e educação
de adultos. Precisam apenas de
algum apoio que algumas vezes
será monetário, outras será no
campo da formação, do diálogo e,
sobretudo, do reconhecimento.
Temos ainda muitas instituições de
Ensino Superior e, por vezes a nível do
ensino secundário, que têm estagiários
que podem, de forma bem direcionada, intervir neste domínio. Existe
hoje uma malha de cursos superiores
complexa que se dedica à educação
não formal e informal , numa perspetiva adequada de Educação Permanente.
Refiro-me, entre outras, a licenciaturas
em Psicologia Educacional, Animação
Socioeducativa e Sociocultural,
Ciências da Educação, Educação Social
e alguns Mestrados, muitos específicos
em Educação de Adultos, Educação
e Lazer, Dinâmicas Comunitárias,
Desenvolvimento Local.
Faz falta um plano que dê
coerência a este movimento e o
articule adequadamente. É um
direito de cidadania.J
* Lucília Salgado é profª da Escola Superior
de Educação de Coimbra e dirigente da
Associação Portuguesa para a Cultura e
Educação Permanente (APCEP)
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Ser professor é qualidade, não
apenas profissão ao alcance de
quem a isso se proponha. Só com
base neste pressuposto se torna
possível, contra ventos e marés,
manter viva a determinação
na alma de quem se nega a
contribuir para o definhamento
do futuro.
Dizia a minha mãe que em
brincadeiras de menina me
observava a vestir a personagem
de professora, rodeada de alunos,
rosto iluminado, ensinando
línguas estrangeiras, numa
algraviada indecifrável. A paixão
pela profissão já reinante nesses
dias tem atravessado a vida,
comigo.
Ainda estudante universitária
tive o privilégio de poder cruzar,
pela primeira vez, as ombreiras da
sala de docentes, numa escola onde
fora aluna. Lembro ainda, com um
sorriso, a sensação única de quem
hesita em penetrar, pela primeira
vez, como um igual, no espaço
misterioso onde os professores
se juntam. Passar, num breve
instante, de aluna a colega dos que
foram meus professores foi, sem
dúvida, inebriante.
Ao longo dos meus muitos anos
de lecionação foram várias as
escolas por onde passei. Algumas
mais perto da minha área de
residência, outras mais longe.
Umas mais centrais outras mais
periféricas. Todas igualmente
desafiantes. Envolvi-me
em construções e fui sendo
construída. Apaixonei-me por
vidas e valorizei a minha.
Quase sem querer enveredei
pela direção da escola onde, pela
primeira vez, fui colocada como
professora efetiva. O ambiente
que reinava no espaço era de tal
modo tumultuoso e humilhante
que me vi impelida a entrar em
contenda para alterar a situação.
Juntamente com dois colegas
tomámos o leme, lançámos uma
pedrada no charco e purificámos
as águas. Conseguimos erguer
e dignificar a bandeira do clima
de escola e é aqui, neste mesmo
estabelecimento de ensino onde
me mantenho há mais de 25
anos que darei por concluída
a última etapa da minha vida
profissional, enquanto diretora e,
orgulhosamente, professora.
A direção das escolas
proporciona um conhecimento
enriquecedor e privilegiado
das famílias em particular e da
comunidade em geral. Através
dos alunos percecionam-se as
estruturas e os alicerces em que
assentam as suas realidades
individuais. Quando, com alguma
ligeireza, se deslustra a imagem
dos alunos atuais apelidando-os

educação * 7

Elizabete Racha Pacheco

Muito do melhor da vida
de agressivos, indisciplinados e
desrespeitadores, mais frutuoso
e justo seria dedicarmo-nos a
compreender as raízes complexas
dos seus comportamentos e modos
de estar, responsabilizando e
mesmo penalizando os verdadeiros
responsáveis.
É habitual ouvirem-me afirmar
que, ao longo dos anos, quem se
tornou verdadeiramente intratável
não foram os alunos mas sim
alguns dos seus progenitores. Com
jovens amados e emocionalmente
estáveis coexistem outros
abandonados a si mesmos e aos
seus pares, reféns de realidades
complexas e cruéis, desesperada
e desajeitadamente em busca de
si próprios. Impossível exigir o
mesmo a todos eles. Irrealizável
conduzir todos do mesmo modo.
Improvável que todos acedam a
um futuro promissor. Ainda vou
mais longe e atrevo-me a afirmar,
legitimada por um percurso
profissional longo, atento e
interventivo, que é urgente ajudar
(ou forçar) alguns encarregados
de educação a cumprirem o
papel que se comprometeram,
implicitamente, a desempenhar
quando decidiram ser pais.
Refiro-me aos que não
conhecem verdadeiramente os
filhos, embora vivam sob o mesmo
teto, e declaram, hipocritamente,
não terem tempo para lhes dedicar
devido às grandes exigências
profissionais. Encontram,
contudo, tempo para tantas outras
coisas que todos conhecemos e
que cada um saberá identificar se
tiver capacidade e coragem para
o fazer, perante si mesmo. Falo
daqueles que são responsáveis
pelo abandono criminoso a que
votam os seus descendentes,
quer seja ignorando-os
literalmente, delegando a outros
os seus cuidados a vários níveis
(frequentemente à escola), quer
atafulhando-os de bens materiais,
para descansarem as suas próprias
consciências e continuarem a
demitir-se, tranquilamente, das
suas verdadeiras obrigações de
educadores.
Ouvir, como tantas vezes
me tem sido dado ouvir,
encarregados de educação de
jovens adolescentes afirmarem
a sua incapacidade em resolver
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os problemas comportamentais
destes não constitui mais que a
triste confirmação do que afirmei.
A criação de laços com os filhos
começa no berço e reforça-se a
cada dia que passa, naturalmente,
sem ansiedades nem sobressaltos.
Basta estar e ser. O tempo trará a
cumplicidade, o respeito, a estima,
a compreensão e tantos outros
estados de alma de quem ama e
sabe que é amado. O abandono,
consciente ou inconsciente a que
se votam tantos filhos conduzirá,
quase inevitavelmente, à confusão
e à revolta. Depois já pouco ou nada
se poderá fazer para equilibrar a
situação, para além de ir tecendo
remendos e teias. As relações
que não foram estabelecidas em
seu devido tempo dificilmente
terão hipóteses de existir com a
consistência e pujança necessárias.
Se se tiverem de apontar dedos
acusadores, não será certamente
aos filhos. Os meninos serão
sempre meninos. A rebeldia
e a necessidade de afirmação
são desejavelmente inerentes à
juventude. Todos nós o sabemos
e vivenciámos. Quem tem vindo
a sofrer enormes alterações são
os agregados familiares, núcleos
determinantes na escolha dos
caminhos que os jovens terão
tendência a percorrer. E, quando
conheço alguns encarregados de
educação de alunos menos bem
integrados no sistema escolar,
acabo por, invariavelmente,
chegar à conclusão que mesmo
os piores são muito bons para os
pais que têm. Que tristeza me
transmitem as vidas de alguns
jovens, independentemente
das suas condições sociais e
económicas, e como lamento
não os poder ajudar tanto como
desejaria que fosse possível!
Porém, para alguma
tranquilidade e esperança de
todos nós, muitos são ainda os
encarregados de educação que,
com ternura e empenho, vão
cumprindo as suas funções, e
alguns de modo exemplar. Desses
também reza a minha história.
Gente que sabe distinguir o dar
do dar-se e que deixa patente
essa diferença no modo como
eles e os seus descendentes estão
na escola e na vida. Atentos e
comprometidos, pais e filhos,

constituem-se parceiros de
trabalho dos professores e da
Escola, com resultados de enorme
valor acrescido para todos os
intervenientes no processo
educativo.
Se pais e filhos constituem uma
face da moeda, a outra dirá respeito
ao pessoal docente e não docente.
Também aqui existem motivos de
alguma preocupação que perturbam
a vida da escola e dificultam a
consecução de objetivos. A par dos
profissionais de excelência, que
constituem a maioria em qualquer
escola, continuam a parasitar o
sistema outros que aproveitam tudo
o que estiver ao seu alcance e a lei
lhes permita, para assegurarem
o seu percurso, pouco ou nada
fazendo. Contudo, semelhantes a
estes, muitos outros existem em
todos os setores da vida e desses não
importa falar aqui. Verdadeiramente
importantes e imprescindíveis
são os outros, os que marcam a
diferença e ficam no coração e na
memória porque a Escola, pela
sua especificidade, assenta no
trabalho de profissionais que são,
frequentemente, determinantes
na vida dos nossos jovens. Desde
confidentes e conselheiros a
defensores e amigos, passando
por áreas de intervenção que não
chegam ao conhecimento de todos,
os professores e os assistentes
operacionais representam o único
porto de abrigo para muitos. Estes
atores anónimos que transportam
consigo as angústias e incertezas dos
alunos e os partilham, diariamente,
com as suas próprias famílias,
não precisam de reconhecimento
público para continuarem a
desempenhar o que consideram ser
a sua missão, mas mereciam-no.
Como apontamento final,
diria que o sucesso verdadeiro e
desejável da comunidade escolar
passa, em grande medida, pela
valorização da própria Escola
e, por inerência, do Saber. A
razão de se estudar para ter um
bom emprego, como ouvíamos
dizer aos mais velhos, deixou
de ser inteiramente adequada.
Contudo, é inquestionavelmente
verdade que a Escola continuará a
desempenhar, cada vez com maior
imprescindibilidade, a inequívoca
função de alargar os horizontes
e a capacitação de escolha dos
jovens que a frequentam. Uma
das maiores responsabilidades
da instituição escolar atual passa
por ensinar aos seus alunos o
reconhecimento de demagogias e
armadilhas, a seleção de caminhos
e percursos e a construção de
forças sempre renovadas para os
trilhar, certos de que é sempre
possível ir mais longe.
O meu inigualável companheiro
de muitos anos, por vezes,
questiona-me se hoje optaria pelo
mesmo percurso profissional.
A resposta é, invariavelmente,
afirmativa. A pessoa que sou, e de
quem quase sempre gosto, cresceu
e amadureceu na escola e a ela
deve muitos dos mais saborosos
momentos e recordações de vida.J
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EDUCAÇÃO E MEMÓRIA
Paulo Guinote

Da desmaterialização dos manuais
à promoção da leitura

1

Em quase todas as épocas,
com especial aceleração
nas últimas décadas, o
ensino enfrentou desafios ou
beneficiou de possibilidades
nascidas do desenvolvimento tecnológico. Ao nível pedagógico já
praticamente tudo foi inventado em
torno da relação estabelecida entre
alunos e professores no sentido de
conseguir melhorar as aprendizagens
dos primeiros. Neste contexto, os
aparatos ao dispor de alunos e professores surgem como meras ferramentas
periféricas que podem melhorar o
desenvolvimento e os resultados dessa
relação pedagógica. Durante séculos
(milénios) essas ferramentas limitaram-se quase em exclusivo à palavra,
ao livro (manuscrito, impresso) ou a
suportes equivalentes a um quadro e
giz. A segunda metade do século XX
assistiu a uma explosão nas tecnologias audiovisuais e digitais que levaram
a uma rapidíssima evolução das ferramentas tradicionais, quase sempre
no sentido de tornar mais acessível a
informação, disponibilizando recursos a que os alunos mão conseguiriam
aceder sem elas.
Slides, acetatos, fotocópias, cassetes de vídeo, cdroms, dvds, quadros
interativos, foram recursos que
surgiram e desapareceram ou tiveram
um impacto, por si só, bem menor
do que se anunciava, desejava ou
esperava quanto a uma transformação radical do trabalho pedagógico.
Devemos ter consciência de que, pela
experiência acumulada, cada nova
possibilidade que se apresenta como
sedutora e avançada corresponde
apenas a uma fase mais curta do
progresso tecnológico. A questão da
desmaterialização dos manuais, bem
como de um recurso quase exclusivo
aos suportes digitais para o trabalho
dos alunos nas aulas ou fora delas, é a
mais recente proposta nesta matéria.
É uma sugestão que entusiasma algumas pessoas, mas que dificilmente
deverá ser encarada como mais do que
isso mesmo… a fase mais recente de
um progresso tecnológico que daqui a
alguns anos trará uma nova moda.

2

De forma subterrânea, mas
condicionando o debate em
torno da desmaterialização (ou
da própria reutilização dos manuais)
existem interesses de natureza económico-financeira e política. Quanto
aos primeiros, é inegável que a desmaterialização dos manuais traz con-

sigo, por um lado, a redução dos encargos com o suporte físico dos seus
conteúdos, mas, por outro, acarreta
um acréscimo evidente de custos com
os meios para lhes aceder. O custo do
manual tradicional esgota-se em si
mesmo. O custo de um manual digital
prolonga-se pelo aparato tecnológico usado por professores e alunos
para trabalhar com eles. Quem tem a
ganhar com essas duas consequências
do recurso aos manuais digitais apoia
ativamente tal medida e apresenta-a
como o santo graal da modernidade
e qualifica negativamente quem olha
com reservas essa proposta. Já no
caso da reutilização dos manuais em
papel, está contra quem perde com a
não venda de mais exemplares todos
os anos dos mesmos manuais. Do
outro lado, estão aqueles, a começar
pelo Estado (via Ação Social Escolar),
mas não esquecendo os orçamentos
familiares, que pagam a fatia mais
pesada desses custos anuais.
Quanto aos interesses políticos associados aos financeiros, o que está em
jogo é o interesse de alguns governantes apresentarem medidas eleitoralistas, mas sem aumentar muito a
despesa com a Educação. A oferta de
manuais gratuitos implica uma forte
despesa que a sua reutilização pode
minorar. Ora, a reutilização obrigatória dos manuais oferecidos pelo
Estado levanta questões no âmbito da
igualdade de oportunidades, já para
não desenvolver a questão do gosto
dos alunos em preservar a memória da
sua vida escolar. Porque quem quiser
e tiver meios para comprar os manuais
poderá usá-los de uma forma muito
mais livre, enquanto os que só tiverem
acesso a manuais gratuitos terão de
os usar de um modo mais limitado.
E nem sequer podemos falar de
“oferta” dos manuais, porque apenas
se trata de um empréstimo. A solução
passa por flexibilizar estas medidas,
criando-se bancos de manuais das escolas para quem a eles quiser recorrer,
conhecendo as implicações, mas sem
a obrigatoriedade da sua devolução.

3

Sendo um confesso bibliófilo,
alguém que adora respirar o
aroma do papel impresso e
sentir a sua textura, a desmaterialização de todo o tipo de livros só
me seduz enquanto estratégia para
arquivamento e, mesmo assim, não
para uso pessoal. Como Umberto
Eco, acho que as bibliotecas pessoais
se fazem tanto do que se leu como do

Bibliotecas Contra quem anuncia o fim do livro tradicional e só fala, em termos de
futuro, do suporte digital

que não se leu, em alegre convívio e
acumulação. O gosto pela leitura está
para mim associado ao objeto físico
que se manipula, se abre, se usa e
abusa, mas apenas no sentido figurado. Um livro deve ser uma chave que
abre o acesso a um mundo novo, seja
de conhecimentos sobre um dado
tema, seja da imaginação dos autores. Um livro deve ser um “objeto”
que, quando aberto e interpretado,
permite a transformação do seu
leitor, trazendo-lhe uma mais-valia
que deve ser mais do que meramente
utilitária, contribuindo para o seu

“

Os livros de estudo
são companheiros e
cápsulas do tempo dos
seus utilizadores, para
quem podem constituir
um inestimável e
indispensável elemento
de construção da
memória e identidade
pessoal. Os livros de
estudo ajudaram-nos a
sermos quem somos

bem-estar e felicidade.
Curiosamente, apesar da “ameaça” dos meios digitais, verifico que
um dos setores editoriais que mantém
maior dinamismo é o infantojuvenil. Uma medida boa foi a promoção
ativa da leitura a partir das escolas - o
Plano Nacional de Leitura (PNL) é das
políticas menos controversas na área
da Educação -, outra a permanência
do gosto dos “miúdos” por lerem
num suporte tido como tradicional;
por fim, uma terceira coisa boa é a
qualidade média do que é editado,
seja nacional ou importado. E não é
apenas o fenómeno Harry Potter. O
aspeto menos bom é a insistência num
discurso que parece estar sempre a
anunciar o fim do livro tradicional e o
suporte digital como o único ou dominante “no século XXI”. Quem isso faz,
para além de objetivamente prejudicar
o livro, é mais prisioneiro de algumas
modas do que um profeta certeiro.
Pessoalmente, nunca gostei de
escrever nos livros a menos que a isso
me sentisse obrigado por necessidade
de estudo, referência, apontamento
indispensável. A apropriação de um livro pelo seu leitor não passa tanto por
essa intromissão gráfica, pela sua manipulação descuidada. A familiaridade
com os livros não passa por aí. Acho,
a esse nível, muito mais perigosa a tal
ideia de “desmaterializar” os manuais
escolares, tornando-os imateriais e
não manuseáveis fisicamente pelos

alunos. O livro foi ao longo do tempo
um “espaço” para o diálogo entre o
seu conteúdo e o leitor, não sendo as
anotações o mais importante. O “fim”
dos livros físicos é um atentado muito
maior a essa relação de familiaridade.
O não estragar os livros nunca pode
ser uma mensagem errada. O que deve
destacar-se é uma utilização correta e
responsável dos materiais escolares.
Foi graças a isso que pude manter
os meus livros da “Primária” e ainda
os ter, décadas depois, mesmo se
resolvi neles alguns exercícios. O livro
não deve ser “sacralizado” da forma
errada. É um objeto que manuseamos,
que exploramos, mas que não devemos estragar de forma desnecessária.
Como um amigo que não magoamos,
mesmo se brincamos com ele. Como
qualquer outro “utensílio” que usamos
para uma função, mas não deitamos
fora depois desse uso. Os livros de
estudo são companheiros e, em simultâneo, cápsulas do tempo dos seus
utilizadores, para quem podem constituir um inestimável e indispensável
elemento de construção da memória e
identidade pessoal. Os livros de estudo
ajudaram-nos a sermos quem somos.

4

A promoção da leitura passa
pelo apoio à edição no sentido de tornar os livros mais
acessíveis e não apenas objetos de um
mercado em busca do maior lucro
possível, para compensar perdas em
outros segmentos de atividade. O
aumento dos níveis de leitura não passa
por campanhas em que se anunciam
futuros apenas digitais, desmaterializados e em que o objeto/livro se torna
financeiramente pouco acessível. Há
que adaptar o preço da oferta de forma
a alargar a base da procura e não investir apenas num nicho estável de compradores recorrentes. O preço de certos
livros para crianças e jovens é demasiado elevado, bastando comparar com
o que é praticado em outros países (e
estou a ter em conta a necessidade de
pagar a tradução e os pagamentos de
direitos de autor). Há livros a 12/15
euros de autores já no domínio público,
quando em outros países essas coleções
têm preços de 3/5 euros. A inserção
de algumas ilustrações não justifica
a discrepância. O aproveitamento
mercantil do PNL não é a estratégia
mais adequada para promover a leitura
ou o gosto pelos livros. A acessibilidade
é a fórmula mais adequada. Não apenas
nas bibliotecas. Acessibilidade para
todas as bolsas familiares.J
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Rede EPE em 2017/18

Mais leitorados, mais cátedras e mais parcerias
Foi uma rede de Ensino Português no
Estrangeiro (EPE) em expansão, aquela
que a Presidente do Camões, I.P., Ana
Paula Laborinho, apresentou em início
de ano letivo, numa sessão pública a 13
de setembro, em Lisboa, que contou
com a presença e a intervenção do
ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Santos Silva, que estava
acompanhado pela secretária do
Estado dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, Teresa Ribeiro.
Santos Silva lembrou ser um
«imperativo constitucional garantir o
ensino de português e em língua portuguesa às comunidades portuguesas
que vivem no estrangeiro» e acrescentou que todos os conselheiros das
comunidades portugueses estavam
naquele momento a serem solicitados
para que indicassem «todos os problemas que estão a afligir a abertura do
ensino português no estrangeiro».
De acordo com os números trazidos
por Ana Paula Laborinho, no início do
ano letivo de 2017/18, a rede presente
em 86 países conta com mais leitores
e leitorados, mais cátedras, mais
instituições parceiras, mais centros de
língua portuguesa, mais estruturas regionais de coordenação, mais alunos,
a entrada em velocidade cruzeiro de
projetos de ensino a distância apresentados na primeira metade de 2017 e a
disponibilização, anunciada na sessão,
de uma nova ferramenta de apoio
pedagógico – o Referencial Camões de
Português Língua Estrangeira (PLE),
que tem a chancela do Conselho da
Europa e que ficou disponível na
página na página do Camões, I.P.,
«para utilização e consulta de todos

Português Língua Estrangeira 2012-2017

Ensino Básico e Secundário

PARCERIAS EM CRESCIMENTO
ACELERADO

aqueles que o quiserem usar». Ana
Paula Laborinho lembrou que «até
agora as línguas que tinham referencial
eram, o inglês, o espanhol, o francês,
o italiano e o alemão». «Trata-se um
salto qualitativo importantíssimo para

‘Cultura Portugal’ em Espanha

Uma visão panorâmica
A 15ª mostra de cultura portuguesa
em Espanha já está na rua. Os concertos do Portugal Alive, em setembro, na sala Caracol, em Madrid,
e na praça Joan Coromines, em
Barcelona, que reuniram três bandas
portuguesas de música alternativa –
Gala Drop, Sensible Soccers e Pega
Monstro – marcaram o arranque,
enquanto pelos mesmos dias o chef
português Mickael Moreira cozinhava em Madrid, no Frangus a la
Carta, «pratos típicos de Portugal»,
inspirado pela guitarra portuguesa,
no âmbito da mostra.
A já tradicional abertura musical
da ‘Cultura Portugal’ deu assim o
mote a uma programação que segue
caminhos consolidados, alternando
em cerca de quatro dezenas de eventos a música com as artes plásticas,
o cinema com a gastronomia, a
arquitetura com o teatro, e a história

(PLE), «que abrange tudo aquilo que
fazemos em grande parte do mundo»,
e do Português Língua Herança (PLH),
vocacionado para as comunidades de
língua portuguesa no exterior.
Abordando o PLE no ensino superior, Ana Paula Laborinho anunciou
a abertura em 2017/18 de dois novos
leitorados: um na Costa do Marfim e
outro na Suécia. O instituto já estava
presente desde há anos no país da costa ocidental de África, através do seu
leitor no Senegal, mas agora trata-se
de «reforçar a Costa do Marfim com
um leitorado, portanto com uma estrutura mais forte». «Vamos também
reforçar a Suécia, onde estávamos de
uma forma incipiente».

com o debate de ideias, segundo o
guião da iniciativa – que se estende
até dezembro – apresentado pelos
seus organizadores, a Embaixada de
Portugal em Madrid e o Camões, I.P.
Além de Madrid (19 eventos) e
Barcelona, a ‘Cultura Portugal’ – o
nome que tem desde 2016 a Mostra
Portuguesa em Espanha, iniciada em
2003 – vai tocar este ano Sevilha,
Lleida, Oviedo, Vigo, Santander,
Pamplona, Saragoça, Segóvia e
Bilbau.
Esta mostra de cultura portuguesa em Espanha culmina «um ano
particularmente exigente e estimulante para a Embaixada de Portugal
em Madrid», marcado pela presença
de Portugal, como país convidado,
na Feira do Livro de Madrid, entre
26 de maio e 11 de junho, escreveu
o embaixador Francisco Ribeiro de
Menezes. «Queremos mostrar o que

ter um instrumento que pode definir
programas e variadíssimos tipos de
intervenção na matéria de PLE».
A apresentação da rede foi feita na
dupla perspetiva do ensino/aprendizagem do Português Língua Estrangeira
há de bom» e dar «uma visão cada
vez mais panorâmica» da cultura
portuguesa, explicou ainda o diplomata português, citado pela Lusa.

SONS ATLÂNTICOS

A música está presente em praticamente todas as geografias da mostra
e em várias declinações. O fadista
Hélder Moutinho e o guitarrista Pedro Castro participam como
convidados, a 14 de novembro, no
tributo de Gerardo Núñez, «um dos
melhores guitarristas atuais», ao virtuoso andaluz Paco de Lucía – filho
de mãe nascida em Castro Marim –
no teatro Novo Apolo de Madrid, no
âmbito do festival Atlantic Sons, que a
22 de novembro recebe Mariza e a 12
de dezembro a banda The Gift.
O festival «nasceu com a ideia de
ser um ponto de encontro para artistas
de todos os géneros, mas que vêm de
Portugal, e também aberto a convidados de países com claras influências
atlânticas», dizem os organizadores.
Nos últimos anos, justificam, «Portugal
tem produzido um grande número de
artistas», com grande criatividade e
variedade de estilos, «a grande maioria
desconhecida» em Espanha.

Os números apresentados mostram
que se o número de leitores, depois
de uma redução nos anos de 2012/13
e 2013/14, tem vindo a recuperar,
cifrando-se no ano letivo que agora se
inicia em 49, o número de docentes de
língua e cultura portuguesa existentes
ao abrigo de protocolos de cooperação com instituições estrangeiras de
ensino superior tem vindo a crescer
aceleradamente, passando de 501, em
2012/13, para 611, em 2017/18, mais 26
que em 2016/17, segundo referiu Ana
Paula Laborinho, sublinhando serem
estas parcerias aquelas que o Camões,
I.P. tem «imediatamente capacidade
de responder», pois «muitas mais»
são solicitadas, «o que quer dizer que
a língua portuguesa está de boa saúde
no mundo». O Camões, I.P. coopera
assim em 2017/18 com 401 instituições
Antes de chegarem ao Atlantic
Sons, onde apresentarão seu novo
álbum Altar, os The Gift no âmbito da
sua extensa participação na mostra
portuguesa, apresentam-se em concerto em Vigo, amanhã, Santander, a
14, Pamplona, a 27, Saragoça, a 28, e
Barcelona, no teatro Barts, a 31.
Destaque ainda para o concerto
no Círculo de Bellas Artes de Madrid,
a 29 de novembro, de Cuca Roseta,
onde apresentará Riû, «um álbum
que recebeu as melhores críticas
nacionais e internacionais, produzido
por Nelson Motta, o mesmo produtor
de Djavan, Elis Regina e Marisa
Monte entre tantos outros».
O fado representa aliás parte significativa da mostra. Em
Sevilha, Gisela João, a 14 de outubro, Camané, a 21 de novembro, e
Katia Guerreiro, a 5 de dezembro,
participam no Festival de Fado, no
Teatro Lope de Vega. Em Oviedo,
no teatro Filarmónica, entre 14 e 21
de outubro, serão Cristina Branco,
Carminho, Mísia, Ana Moura, Raquel
Tavares, Joana Amendoeira, Ana
Laíns, Cuca Roseta, Aldina Duarte,
Maria Ana Bobone, Luísa Rocha e
Cristina Nóbrega, entre outros, que
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do ensino superior e organizações
internacionais na área da língua portuguesa, uma cifra que compara com
as 290 de 2012.
Neste reforço das parcerias, a
Presidente do Camões, I.P. destacou para o novo ano letivo na
América Latina a cooperação com a
Universidade Nacional da Colômbia
– depois de já haver cooperação com
a Universidade colombiana de los
Andes –, a Universidade Tecnológica
do Panamá, a Universidade
Católica Pontifícia de Lima (Peru),
a Universidade Pedagógica
Experimental da Venezuela, com um
«projeto importantíssimo de formação de professores que, depois de
negociações complexas, arranca neste
momento», e o Brasil, «agora com o
norte», em Belém do Pará.
Na Europa, onde surgem 12
novas parcerias com universidades
da Alemanha (Rostock e Técnica
de Munique), Grécia (Pantheion,
em Atenas, e Salónica), Roménia
(Iasi), Hungria (Debrecen), Espanha
(Sevilha), Polónia (Wroclaw), Turquia
(Yasar) e Bulgária (Burgas), Ana Paula
Laborinho sublinhou não só o regresso
à Grécia, «onde não temos estado»,
como o facto de em cada um dos países, haver «mais do que uma universidade interessada nas parcerias».
Esta «tendência» estende-se a
outras geografias: na África do Sul
(Universidade de Mpumalanga), no
Egito (Assuão), no Senegal (Gaston
Berger-St Louis) e Cabo Verde, onde
a cooperação com a UNICV, na Praia,
é estendida ao Mindelo, e na Ásia, na
Tailândia, onde a presença do Camões,
I.P. na Universidade Chulalongkorn
é complementada com a cooperação
com a Universidade de Kaselasart,
«que vai iniciar uma licenciatura em
Estudos Portugueses». «São parcerias
adicionais (…) que permitem uma
consolidação maior em cada uma
destas regiões».
participam no VIII Ciclo de Noite de
Fado, ‘Divas’. Ana Roque, Eva Moon
y Margarida Guerreiro, entre outros
apresentam-se em Lleida, de 20 a 27
de outubro.
Outros concertos pontuam
ainda a programação. Em Barcelona
apresentam-se Frankie Chavez e Nits
at Harlem no Harlem Jazz Club, a 19
de novembro; a Orquestra de Jazz de
Matosinhos, com Rebeca Martín, a 1
de dezembro, no Conservatorio del
Liceo; assim como no mesmo local
Rui Massena e o quinteto de cordas
do Conservatorio del Liceo, a 5 de
dezembro.

ARTES PLÁSTICAS, HISTÓRIA
E ARQUITETURA

Dentro da tradição de dar relevo às
artes plásticas, a mostra portuguesa
incorpora este ano na sua programação uma grande exposição – intitulada Vieira da Silva/Arpad Szenes
- Confluencias, que no Centro Cultural
Conde Duque, oferece ao público
madrileno, desde 6 de outubro e até
26 de novembro, a possibilidade de
conhecer «expoentes destacados
da pintura de vanguarda do século
passado que, se bem que tenham
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As novas parcerias em África
compreendem ainda a Universidade de
Acra-Legon, no Gana, e duas organizações internacionais – o escritório das
Nações Unidas em Nairobi (UNON),
no Quénia, e o Banco Africando de
Desenvolvimento, na Costa do Marfim.
Novidade é a Universidade de Línguas
Horizon de Riade, na Arábia Saudita.
São 3 as novas cátedras de ensino
e investigação, que se juntam às 43
existentes em 2016 na rede EPE, já
de si um aumento claro em relação
às 36 registadas em 2012. São elas em
Andorra, França e Brasil. O protocolo de cooperação que cria a Cátedra
Camões na Universidade de Andorra
ocorreu a 7 de setembro, durante a
visita do Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, àquele país,
onde o Camões, I.P. já estava presente
no ensino básico e secundário.
«Particularmente significativa» foi
como Ana Paula Laborinho descreveu
a criação da Cátedra Eduardo Lourenço
na Universidade de Aix-Marseille, implantada numa região de França onde
o pensador português foi professor.
A terceira cátedra surge em Belém
do Pará, que assinalou em 2016 os 400
anos da sua fundação sob o nome de
Nova Lusitânia, tendo como patrono o
historiador luso-brasileiro João Lúcio de
Azevedo (v. texto neste suplemento).
alcançado em vida o reconhecimento
internacional são menos conhecidos
de grande parte do público espanhol».
Os outros momentos de projeção
das artes plásticas são a exposição
de cerâmica Hablando de lo mismo/
Falando da mesma coisa e a instalação
O Sudário, de Cristina Rodrigues.
A primeira, no Museu Nacional de
Artes Decorativas de Madrid até 5 de
novembro, resulta da colaboração
de 4 ceramistas portugueses (Sofia
Beça, Heitor Figueiredo, Virgínia
Fróis e Fernando Sarmento) e 4
espanhóis (Juan Antonio Portela, Mar
García, Pilar Soria y Miguel Molet).
No espírito da mostra, um dos seus
objetivos é «favorecer a aproximação cultural e artística entre os dois
países» e «compensar o desconhecimento histórico de dois países
vizinhos». Em O Sudário, «uma
instalação têxtil estampada à mão
criada especificamente para a Bienal
de Arte de Colombo (Sri Lanka) de
2016», Cristina Rodrigues colabora
com as tecedeiras da Várzea de Calde
(Portugal)», «mulheres que perpetuam a história artesanal da sua zona
utilizando as técnicas milenares de
trabalho do linho.

ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

Dois novos centros de língua portuguesa (CLP) são criados em 2017/18,
juntando-se aos 76 já existentes. O
primeiro na Universidade de Novi Sad
(na Sérvia, país «com grande interesse
pela língua portuguesa»), que vai ter
uma licenciatura em estudos portugueses, e o segundo em Abijan, na
Costa Marfim.
Conforme explicou Ana Paula
Laborinho, «os modelos dos institutos
são muito diferentes». O Camões,
I.P. «tem este modelo [dos CLP],
que geralmente funciona dentro das
universidades, e que tem um conjunto
de funções, como seja cursos didáticos,
apoio à investigação, formação de professores e de tradutores e intérpretes e
também cursos de língua portuguesa»,
a que se somam as atividades culturais.
A evolução deste quadro tem a sua
correspondência no número de estudantes da língua e cultura portuguesa
no ensino superior, que os dados apresentados mostraram ter aumentado
em cerca de 20 mil, entre 2012 e 2017
(de 75 mil para 95 mil).
Mas o ensino de PLE não se limita
ao ensino superior, e Ana Paula
Laborinho deu conta da «aposta» no
ensino básico e secundário – «uma
área em que não estávamos tão
presentes» –, abrangendo atualmente

Na programação surge na entrada
dedicada ao cinema, mas a instalação
África Fantasma está no cruzamento
das artes plásticas, do teatro e do
cinema, já que a obra de João Samões,
que pôde ser vista nas Naves del
Matadero, entre 26 de setembro e 1 de
outubro, ganhou corpo como «uma
projeção em forma de vídeo criada a
partir da filmagem da apresentação
da peça de teatro» do mesmo nome,
realizada em Lisboa, em julho de
2013. A peça, representada a 28 e 29
de setembro no mesmo local, transforma África «num lugar de representações imaginárias, um imenso

15 países, em três continentes, mais
de um milhar de professores e mais
de 88 mil alunos. Evocou os casos do
Senegal, onde 45 mil alunos aprendem
português no ensino público não superior, da Namíbia, onde há 3-4 anos
não havia ninguém e hoje há perto de 2
mil alunos, e da Costa do Marfim, com
quase um milhar de alunos. Mas também dos países europeus (em 8, com
destaque para Espanha, com quase 27
mil alunos) e do continente americano
(Estados Unidos, Argentina e Uruguai,
num total de mais 13 mil alunos).
Passando ao Português Língua
de Herança (PLH) no Ensino Básico
e Secundário junto das comunidades de língua portuguesa, Ana Paula
Laborinho começou por destacar o
reforço das estruturas de coordenação, nomeadamente com a criação de
uma coordenação na Argentina, «na
medida em que há uma comunidade
que precisa dessa presença».
Mas a sua atenção foi para o que
descreveu como a ‘prestação de contas’ relativas a duas questões «complexas», que foram também abordadas na sua intervenção pelo ministro
Augusto Santos Silva: a primeira foi
a implementação do memorando de
entendimento com o governo francês
em 2016, que levou o português a ser
ensinado nas escolas francesas como
‘língua estrangeira’ (EILE) e não como
vinha sendo como ‘língua comunitária de origem’ (ELCO). No balanço, a
Presidente do Camões, I.P. regista em
França «um aumento significativo de
cursos, passando de 344 para 579, com
a abertura de 2 novas seções internacionais», que lhe permite dizer que a
substituição dos cursos «foi uma boa
medida (…) que está a dar-nos resultados muito positivos».
A segunda questão resultou a
extinção no Luxemburgo dos cursos
integrados de português nas escolas
básicas e secundárias, substituídos depois de negociações entre os dois países

território sobre o qual se projetam
todas as fantasias e os fantasmas».

CINEMA

Mais conformes com os cânones da 7ª
arte são o ciclo de curtas-metragens
a exibie na Fundação Bilbao Arte, a 6,
7 e 8 de novembro, na capital basca, a
projeção na Cineteca Matadero, a 22
de novembro, de dois filmes de José
Miguel Ribeiro, e a exibição da película A fábrica de nada, de Pedro Pinho
(Prémio FIPRESCI na Quinzena de
Realizadores do Festival de Cannes)
no Festival Márgenes (23 de novembro a 23 de dezembro), «dedicado
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Aprender português sem tutoria
Os cursos em linha sem tutoria de
Português Língua Estrangeira (PLE),
da plataforma do Centro Virtual
Camões (CVC), são os responsáveis
pelo aumento registado este ano do
número de alunos que frequentam o
ensino a distância do Camões, I:P.
A indicação foi dada pela
Presidente do Camões, I.P., Ana
Paula Laborinho, na apresentação
da rede de Ensino Português no
Estrangeiro (EPE) no ano letivo de
2017/18, em setembro, em Lisboa.
Em maio passado, a anterior
oferta de cursos em linha de PLE
(com 5 níveis de proficiência, dos 6
definidos pelo Quadro Europeu de
Referência para as Línguas – QECR)
foi multiplicada por três com
recurso a uma aplicação para dispositivos móveis (app), criando-se
para cada um dos níveis de ensino/
aprendizagem (1) uma modalidade
de autoaprendizagem, (2) uma
modalidade com tutoria básica e (3)
uma modalidade com tutoria premium, isto é com um maior número
de interações entre o tutor e o aluno

Ana Paula Laborinho referiu
como «muito interessante» que o
aumento do número de alunos, de
janeiro a agosto de 2017, no ensino
a distância tenha resultado do crescimento da «modalidade que não
existia – os cursos sem tutoria».
«O que quer dizer que a aposta nos
cursos sem tutoria (…) faz todo o
sentido», sublinhou.
O número de alunos nos cursos
a distância do CVC passou de 130
em 2015, para 178 em 2016 e para
235 de janeiro a agosto de 2017, 83
dos quais desde maio, nos cursos
por modalidades.
A Presidente do Camões I.P. referiu-se ainda aos projetos na área
do ensino b-learning, isto é, presencial e a distância. «Vamos lançar
4 projetos b-learning [nos CLP
de Madrid, Lublin, Goa e Tunes]
usando as nossas ferramentas, mas
usando também os professores que
temos nos locais para dinamizar» e
reforçar a oferta de PLE, nomeadamente através da articulação entre
o CVC e os CLP, disse.

por cursos complementares. Também
aqui, Ana Paula Laborinho considerou que se trata de «uma experiência
consolidada e que vai dar bons resultados». Garantiu-se as aprendizagens
nos ciclos 2 a 4 – está-se a trabalhar no
ciclo 1 – e inicia-se o ano letivo com
mais 3 escolas e mais alguns alunos,
enumerou a Presidente do Camões, I.P.
A encerrar a apresentação, Ana
Paula Laborinho falou do projeto-piloto que está a ser desenvolvido
nos EUA e no Canadá, com recurso à
plataforma virtual ‘Português mais

perto’, tanto para PLH como para
PLE. «Já temos contratualizado, quer
no Canadá quer nos EUA, 9 escolas.
São 641 alunos que vão beneficiar
desta experiência-piloto, que servirá
também para fazer a formação de
professores», disse.
Ana Paula Laborinho garantiu que
o Camões, I.P. continua «a trabalhar
neste objetivo grande de promoção
da língua portuguesa» e disse que «é
fácil trabalhar neste domínio, porque
cada vez há um interesse maior no
português no mundo».

às novas narrativas audiovisuais em
Espanha, Portugal e América Latina».
Tanto Estilhaços como Nayola, de
José Miguel Ribeiro, têm «um tema
comum, duas guerras em África que
os portugueses não conseguiram evitar», enquanto o filme de Pedro Pinto
(e do coletivo Terratreme) poderá ser,
na hipótese colocada pelo crítico de
cinema Jorge Mourinha, «o grande
filme sobre a crise nacional».
Na fronteira de várias formas de
expressão, esteve a apresentação de
projetos por 4 profissionais portugueses no 3Dwire (2-8 de outubro), o
mercado profissional mais importante de animação, videojogos e novos
media que se realiza em Espanha e
«um dos mais importantes a nível
europeu».
No plano do pensamento e da história da arte se posiciona a exposição
sobre Francisco de Holanda, patente
desde ontem na Biblioteca Nacional
de Espanha (BNE), em Madrid, que
assinala o 5º centenário do nascimento deste humanista português.
«Através da exposição dos seus trabalhos fundamentais, especialmente
da sua obra-prima De aetatibus mundi
imagina (1545), preservada na BNE,

revêem-se conceitos relacionados
com o autor, a sua produção artística
e literária, precursora de soluções que
veremos séculos depois em artistas
como Goya ou William Blake».
A História emergiu na mostra já a
30 de setembro, com a apresentação
no Centro Camões de Vigo do livro En
torno a un territorio periférico y fronterizo, la relación del Monasterio de Santa
María de Oia con el poder regio portugués (siglos XII a XV), de Ana Paula
Leite Rodrigues, e irá estar presente
novamente com um seminário a 24 e
25 de outubro dedicado às cortes reais
na Europa, mais propriamente às casas e residências reais nas monarquias
de Espanha e Portugal, na Faculdade
de Filosofia e Letras da Universidade
Autónoma de Madrid.
De espaço e de arquitetura tratará
também a já conhecida exposição
Carrilho da Graça: Lisboa, que abrirá
a 18 de dezembro no Colégio Oficial
dos Arquitetos de Madrid, antecedida
a 15 de uma conferência do arquiteto
português sobre a forma como ele
«convoca o território como parte de
uma metodologia de desenho e ação,
permitindo una síntese subjacente ao
conjunto da sua obra».
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Cátedra João Lúcio de Azevedo
na Universidade Federal do Pará

Santander Totta, ‘empresa
promotora da língua portuguesa’
O Banco Santander Totta é a sétima corporação a ganhar o estatuto de
‘Empresa Promotora da Língua Portuguesa’, ao assinar em setembro um
protocolo com o Camões, I.P., instituto público que tem a seu cargo, entre
outros objetivos, a promoção do português.
Nos termos do protocolo, o Banco Santander Totta irá contribuir em
2017 e 2018 com 15 mil euros anuais para o pagamento de bolsas de estudo
a estudantes em cursos superiores lecionados em Portugal e em língua
portuguesa.
A assinatura do protocolo ocorreu a 20 de setembro, nas instalações
do Camões I.P., com a presença de António Vieira Monteiro, Presidente da
Comissão Executiva do Banco Santander Totta, e de Ana Paula Laborinho,
Presidente do Conselho Diretivo do Camões, I.P.
As outras seis empresas que já assinaram protocolos,
comprometendo-se 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’, foram a 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.
Os protocolos assinados referem a que fins se destinam as
contribuições dadas, que no âmbito do decreto que regula o estatuto da
‘empresa promotora da língua portuguesa’ vão desde o Fundo da Língua
Portuguesa ao pagamento de bolsas de estudo oferecidas pelo Camões,
I.P., passando pelo financiamento de leitorados e/ou de cátedras de língua
portuguesa, de projetos de investigação nas áreas do ensino de português
- língua estrangeira e das tecnologias da língua aplicadas ao português.
Nos termos do decreto de abril do Ministério dos Negócios
Estrangeiros), às contribuições pecuniárias das empresas promotoras da
língua portuguesa «é aplicável o regime jurídico do mecenato», previsto
no Estatuto dos Benefícios Fiscais.

À conversa em Paris
com José Mário Branco
As experiências de vida e criação
José Mário Branco durante o seu exílio
em Paris nos anos de 1970 vão estar à
conversa, a 14 de outubro, entre o cantor
e compositor português e o realizador
Pedro Fidalgo no âmbito dos Cafés de
l’Europe à Paris, projeto concebido pelo
cluster EUNIC Paris e pelo Camões/Centro Cultural Português de Paris.

Fado no Japão
O fadista André Vaz é o convidado da 2ª edição
do projeto musical Fado no Japão, organizado
pela Sociedade Luso-Nipónica, com o apoio do
Camões – Centro Cultural Português em Tóquio,
e a colaboração da Embaixada de Portugal em
Tóquio e do Museu do Fado.
Jovem fadista (Lisboa, 1983), com aquele
que considera ser o seu primeiro álbum, Fado,
publicado em 2017, André Vaz – que aos 9 anos,
ganhou a Grande Noite do Fado –, atuará em 4
cidades japonesas – Matsuyama, Osaka, Ota e Tóquio, entre 27 de outubro
e 5 de novembro – com músicos deste país.

Uma nova cátedra dedicada à investigação e difusão da história, cultura e
literatura de Portugal e da região brasileira da Amazónia, incluindo as suas
relações com as culturas de expressão
portuguesa, vai surgir na Universidade
Federal do Pará (UFPA), com o apoio
do Camões, I.P.
O protocolo de cooperação que
define o apoio à criação da cátedra,
que terá o nome do historiador luso-brasileiro João Lúcio de Azevedo, foi
assinado a 29 de setembro na UFPA,
com a presença do Embaixador de
Portugal no Brasil, Jorge Cabral.
Com a criação desta cátedra eleva-se
para 6 o número de cátedras existentes
no Brasil com o apoio do Camões, I.P.
As outras desenvolvem a sua atividade
de investigação e ensino nas universidades de São Paulo (Cátedra Jaime
Cortesão), Estado da Baía (Fidelino
Figueiredo), Pontifícia Católica de Minas
Gerais (Estudos luso-afrobrasileiros),
Brasília (Agostinho da Silva – Programa
de Investigação) e Pontifícia Católica
do Rio de Janeiro (Padre António Vieira
de Estudos Portugueses). Atualmente,
o Camões, I.P. mantém cátedras em
países de todos os continentes.
A proposta de criação da cátedra foi apresentada à Presidente do
Camões, I.P., a professora universitária
Ana Paula Laborinho, pelo Reitor da
UFPA, Emmanuel Tourinho, em maio
deste ano, em Lisboa. Uma equipa
constituída pelos professores universitários Maria Adelina Amorim, da
Universidade Nova de Lisboa (UNL),
Maria de Nazaré Sarges e Aldrin de

Moura Figueiredo, da UFPA, elaborou
um projeto detalhado para a concretização de tal objetivo. Em agosto
passado, a proposta obteve aprovação
do Conselho Diretivo do Camões, I.P.
A criação da cátedra visa «estreitar
os laços de colaboração com vista à
pesquisa e difusão da história, cultura
e literatura de Portugal e da Amazónia,
incluindo as suas relações com as
culturas de expressão portuguesa»,
indica uma nota de imprensa. Tanto o
Camões, I.P. como a UFPA pretendem
a «formação, integração e fortalecimento de uma rede de intercâmbio
cultural e científico internacional, que
contemple investigadores da Amazónia
e de Portugal, incluindo ações de
campo em Portugal, no Brasil e nos
países de expressão portuguesa», bem

João Lúcio de Azevedo, que dá nome à nova cátedra na
Universidade Federal do Pará, foi um dos mais reconhecidos historiadores portugueses com atuação no
mundo amazónico. Nascido em Sintra, em 1855, após
concluir um curso de comércio, embarcou aos 18 anos
para Belém do Pará, onde viveu 27 anos se tornou caixeiro
na célebre Livraria Universal. Inicia aí a sua carreira de
escritor e historiador com Estudos de História Paraense
(1893). Publica Nova York: notas de um viajante (1897), a partir de sua viagem
aos Estados Unidos, e O Livre Amazonas: vida nova (1899), resultado dos artigos
publicados no jornal ‘A Província do Pará’. Residiu depois em Paris e mais tarde
regressou a Lisboa, onde continuou a sua obra historiográfica com publicações
como O Marquês de Pombal e a Sua Época; História de Antônio Vieira; A Evolução do
Sebastianismo; História dos Cristãos-Novos Portugueses e Os Jesuítas no GrãoPará – obra clássica luso-amazónica, com várias edições em Portugal e no Brasil.
Organizou, ainda, a melhor edição das cartas do Padre António Vieira e deu à estampa em 1929 as Épocas de Portugal Económico. Colaborou na edição da História
de Portugal, dirigida por Damião Peres. Faleceu em 1933, em Lisboa.

Lisboa
em Baerum
Já sabíamos que Lisboa está
na moda. Mas por vezes somos
surpreendidos pela geografia desse
interesse, quando vemos o centro
cultural de uma comuna suburbana
de Oslo – Baerum, na circunscrição
de Sandvika – escolher a capital
portuguesa para primeiro foco do seu
programa de encontros culturais com
outras cidades europeias (MEET) na
dança e na música.
A Bærum Kulturhus é um centro
cultural de renome visitado nas suas
múltiplas atividades por milhares
de pessoas, a maior parte das quais
residentes em Oslo. Nos últimos
anos uma série de programas que se
concentram em expressões artísticas,
como dança, a música clássica, o jazz
e atividades para crianças
A programação de MEET Lisboa,
que se estende até 25 de novembro,
escolheu a fadista Carminho para o
concerto de abertura, que decorreu

como o desenvolvimento junto da
universidade e da cidade que a acolhe
de «um conjunto de iniciativas de
caráter científico e cultural» que visem
a investigação da cultura e literatura
luso-afro-brasileira e da história da
língua portuguesa.
A cátedra João Lúcio de Azevedo
ficará diretamente vinculada à PróReitoria de Relações Internacionais
e ao Programa de Pós-Graduação
em História Social da Amazónia.
Terá como coordenadora na UFPA
a professora universitária Maria de
Nazaré Sarges, docente do Programa
de Pós-Graduação em História Social
da Amazónia, da UFPA. Desenvolverá
atividades em parceria com a UNL e
instituições da comunidade luso-brasileira no Pará.

a 27 de setembro, no mesmo dia em
que inaugurou uma exposição (que
pode ser vista até 22 de dezembro) de
Marisa Ferreira. A artista portuguesa
que vive na Noruega e foi responsável, há 2 anos, por uma intervenção
fachada Gare Central Oslo, coordenará a 4 de novembro uma oficina de
trabalho dirigida a crianças.
Agora em outubro, estará em
cena nos dias 27, 28 e 29, uma peça
de Fernando Pessoa O Marinheiro,
que contará com o apoio Chtistian
Kjestrup, responsável pelo lançamento de uma versão pop up de «O Livro
do Desassossego» em Oslo, em março
de 2014, e que se deslocou posteriormente a Lisboa (com o apoio Camões,
I.P.) para participar na conferência
sobre Fernando Pessoa, ocorrida na
Casa do escritor português.
A 31 de outubro, será a apresentação da coreografia de Marco da
Silva Ferreira Hu(r)mano, estreada

em 2014. A pianista Maria João Pires
dará um concerto a 2 de novembro,
juntamente com o seu aluno Miloš
Popović, interpretando trabalhos
de Mozart e Schubert no âmbito do
Sandvika Master Series.
A terminar a programação, que
terá também uma prova de vinhos
portugueses dirigida por uma mulher escanção israelo-norueguesa,
estará uma apresentação a 23, 24 e 25
novembro, de dança contemporânea
com Vânia Doutel Vaz, formada na
Escola de Dança do Conservatório
Nacional em Lisboa e performer da
companhia norueguesa de dança-teatro Jo Strømgren Kompani.

Camões, I.P.
Av. da Liberdade, n.º 270
1250-149 Lisboa
TEL. 351+213 109 100
FAX. 351+213 143 987
www.instituto-camoes.pt
jlencarte@camoes.mne.pt
PRESIDENTE Ana Paula Laborinho
COORDENAÇÃO Vera Sousa
COLABORAÇÃO Carlos Lobato
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11 a 24 de outubro 2017

Dido e Eneias
Companhia Nacional de Bailado interpreta coroa da ópera barroca inglesa, numa coreografia de António Cabrita e São Castro

ÁguEDA

M Orquestra Filarmonia das Beiras.

ALMADA

Centro de Artes de Águeda

T PLIP

Teatro Municipal Joaquim Benite

R. Joaquim V. Almeida, 30. Tel.: 234 180 151

E A Coleção (Reloaded).
Coleção Norlinda e José Lima
3ª

A

D OM ., 14 H

ÀS

18 H

até 30 de dezembro

E Viagens na Minha Terra

Exposição de fotografia de
Augusto Brázio e Nelson D’aires.
13 a 29 de outubro

M António Olaio e João
Taborda : 21 Years In A Plane
14 de outubro – 18h30

T Mundo Interior

De João Garcia Migue e João Paulo Santos.
Interpretação de João Paulo Santos.
14 de outubro – 21h30

15 de outubro – 17h

Encenação de Sara Henriques e Rui Rodrigues.
21 de outubro – 16h

galeria Municipal João Bailote

R. das Telecomunicações 2. Tel.: 289 599 591
A

S ÁB .,

DAS

9 H 30

ÀS

12 H 30

E DAS

13 H 30

ÀS

E Albufeira e Eu

Exposição de pintura de Joaquim Pargana.
até 27 de outubro

Museu Municipal de Arqueologia
Pç. da República, 1. Tel.: 289 599 508

E urban Sketchers
25 de fevereiro 2018

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

17 H 30

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

ÀS

17 H 30

E Casa de Família

A V . P ROF . E GAS M ONIZ . T EL .: 212 739 360

Mostra do designer Sérgio Gonçalves.
até 15 de outubro

T O Barbeiro de Sevilha

Encenação de Teresa Gafeira.
14 de outubro – 16h
15 de outubro – 11h

ALBuFEIRA
3ª

Museu José Malhoa

M Recital de Piano por Tiago Mileu
15 e 22 de outubro - 15h

AVEIRO

CASCAIS

Teatro Aveirense

Centro Cultural de Cascais

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

R. Belém do Pará. Tel.: 234 400 920

M O Mundo Mágico da Bela e o Monstro

Pela Orquestra Filarmonia das Beiras.
11 e 12 de outubro – 10h30 (público escolar)

D Nem a Própria Ruína

3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Convidados do Instante

Exposição de pintura de Lourenço Lomelino.
até 29 de outubro

E BD Redux

Direção e interpretação de Francisco
Pinho, João Dinis Pinho e Dinis Santos.
12 de outubro – 21h30

Exposição de desenho de Elizabeth Casqueiro.
até 26 de novembro

E Exposição de Pintuta de Sérgio Pombo
até 7 de dezembro

BRAgA

E In Full Light

Theatro Circo

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

M Jay-Jay Johanson

Exposição de fotografia de Herb Ritts.
até 21 de janeiro 2018

CASTELO BRANCO

14 de outubro – 21h30

M Christopher Paul Stelling

Centro Cultura Contemporânea

17 de outubro – 21h30

M XXII Trovas

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170

M I Estágio Int. de Cordas Dedilhadas

E Cristina Rodrigues – Retrospetiva

3ª

21 de outubro – 21h
22 de outubro – 17h

T Em Pessoa

Textos de Fernando Pessoa. Dramaturgia
e encenação de Sílvia Brito. Interpretação de
André Laires, António Jorge e Eduarda Pinto.
24 e 25 de outubro – 11h e 15h

Centro de Arte Contemp. graça Morais
R. Abílio Beça, 105. Tel.: 273 302 410
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

13 H

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

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

13 H

Colégio da Trindade
Lg. da Trindade

Museu do Abade de Baçal

até 30 de outubro

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

ÀS

18 H

E Quando as Periferias São Centro:
a Indústria de Tecelagem e das Sedas
até 31 de dezembro

DA

RAINhA

Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha
R. Vitorino Fróis. Tel.: 262 841 728

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

ÀS

19 H

E Condemnados à Pena Última

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

CALDAS

14 H

até 15 de outubro

até 31 de dezembro

09 H 30

E DAS

E Da Coleção em Chaves:
Corpo, Abstração e
Linguagem na Arte Portuguesa

E graça Morais: A Coragem e o Medo

DAS

18 H

Museu de Arte Contemp. Nadir Afonso

COIMBRA

D OM .,

ÀS

18 H 30

Mostra de arte têxtil de Dvora Morag.
até 29 de outubro

A

14 H

ChAVES

E Disruptive Order

3ª

E DAS

até 10 de dezembro

3ª

BRAgANçA

A

Convento São Francisco

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

T Mundo Interior

De João Garcia Migue e João Paulo Santos.
Interpretação de João Paulo Santos.
13 de outubro – 21h30

galeria Almedina

Arco de Almedina. Tel.: 239 840 754

3 ª A 6 ª , DAS 10 H ÀS 18 H ; S ÁB . E D OM ., DAS 10 H ÀS 13 H
E DAS 14 H ÀS 18 H

E Exposição de Pintura de Renata Carneiro
até 19 de novembro
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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

Teatro Académico de Gil Vicente
Pç. da República. Tel.: 239 855 630

E Super-Artista Incógnita:
7 Anos de Aventuras [2009 – 2016]

Exposição de Andrea Inocêncio.
até 31 de outubro

crianças dos 3 aos 6 anos. Dramaturgia
e interpretação de Adelaide Fonseca.
20 e 21 de outubro – 10h

E Portugal Futurista e
Outras Publicações de 1917

T Verão Azul 2017: Single Story,
uma Conferência em Forma Teatral

E A Biblioteca dos Passeios
e Arvoredos (Lisboa, 1875)

De Anabela Almeida e sara Duarte.
25 de outubro – 10h e 11h30

até 30 de dezembro

E Oh, Vida, Sê Bela!
Alberto de Lacerda (1928-2007)

GUARDA

12 de outubro a 13 de janeiro 2018

E Delfim Maya (1886-1978)

3ª

A

D om .,

DAs

10 h

às

19 h

Auditório de Espinho

E Tauromaquia - Serigrafia
Digital de José Fu en tes Esteve

M Mark Eitzel

E Sentidos, Fotografia - João Cutileiro

28 de outubro – 21h30

até 30 de novembro

ÉVORA

Teatro Municipal da Guarda

R. 34, 884. Tel.: 227 341 145

Pç. 1º de maio. Tel.: 266 704 521

E Intervenção Total.
Obras de Reabilitação 2014-2015
até dezembro

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

10 h

M Delete

12 de outubro – 22h

às

18 h

E Vir Ver

Coletica de Elsa Gonçalves, helena Calvet,
mariana Fernandes, Pedro Fazenda e susana Pires.
até 5 de novembro

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

E Cantão e a Rota Marítima da Seda
até 31 de dezembro

Torre/Paço do Castelo de Evoramonte

3 ª A D om ., DAs 10 h às 13 h E DAs 14 h às 17 h .
EnCERRA nos sEGunDos FIns DE sEmAnA DE CADA mês

E Kevin P. Morrow: Diáspora
até 23 de outubro

FARO
Museu Municipal de Faro

Pç. Dom Afonso III. Tel.: 289 870829

E Faro, Marcos de Urbanismo
até 31 de dezembro

Teatro das Figuras

E. n. 125. Tel.: 289 888 100

Colóquio por miriam halpern
Pereira (CIEs/IsCTE-IuL) e
Ana Cristina Araújo (FLuC- ChsC).
18 de outubro – 9h30
Delfim Maya (1886-1978)

M Pangeia

M Jay-Jay Johanson
M Trouble Trash

Criação e instalação visual/sonora de Tiago
Cadete, para crianças dos 9 aos 12 anos.
18 de outubro – 10h30 e 14h30

T Rua da Alegria

D O Rei no Exílio – Remake

13 de outubro – 21h30
20 de outubro – 22h

Museu Nac. Frei Manuel do Cenáculo
D om .,

C Gomes Freire e as
Vésperas da Revolução de 1820

até 26 de outubro

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

Igreja de S. Francisco

A

sessão (16 de outubro, 18h) e mostra
evocativas da vida e obra do escultor assinalando
a doação do seu espólio documental à BnP.
16 de outubro a 18 de novembro

Museu Regional da Guarda

R. General Alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460

ESPINHO

3ª

até 30 de dezembro

Encenação de marco Ferreira. Interpretação
de Fernando Landeira, sílvia morais e João
morgado (músico). Produção Teatro das Beiras.
21 de outubro – 16h

Coreografia e interpretação de Francisco
Camacho. Interpretação de Fernanda Lapa.
20 de outubro – 21h30

GUIMARÃES

Conceção e interpretação de Vera mantero.
21 de outubro – 21h30

Casa da Memoria

De e com João Fiadeiro.
21 de outubro – 21h30

D Uma Mmisteriosa Coisa,
Disse o E. E. Cummings*

D I Am Here -Restos e Rastos

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

E Memento (Lembra-te)
até 15 de outubro

LAMEGO

Centro Cultural Vila Flor

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

T Do Bosque para o Mundo

Encenação de miguel Fragata. Interpretação
de Anabela Almeida e manuela Pedroso.
13 de outubro – 10h30 e 15h (escolas)
14 de outubro – 16h

D om .,

DAs

10 h

às

18 h

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

LEIRIA

M Orquestra de Guimarães

Museu da Imagem em Movimento

obras de J. haydn e L. V. Beethoven.
21 de outubro – 21h30

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

Centro Int. das Artes José de Guimarães

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

A

D om .,

DAs

10 h

às

13 h

E DAs

14 h

às

19 h

E A Arte como Experiência do Real

os DIAs , DAs

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

E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna
até 29 de outubro

C Ciclo d’Outono

Conferência por Ana marques Pereira,
intitulada Saleiros: Simbologia e
Funcionalidade. A Propósito dos Saleiros da CMAG.
12 de outubro – 18h30

C Ciclo O’outono

Conferência por Ramiro Gonçalves,
intitulada D. Manuel de la Cuadra.
A Propósito de um retrato da coleção da CMAG.
19 de outubro – 18h30

3ª

A

D om .,

DAs

10 h

às

18 h

E Raio X de uma Prática Fotográfica

Exposição de fotografia de
arquitetura de Fernando Guerra.
até 15 de outubro

T A Grande Vaga de Frio

M This Penguin Can Fly
13 de outubro – 23h

Casa-Museu Dr. Anastácio gonçalves

Pç. do Império. Tel.: 213 612 400

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
A

23 a 25 de outubro

Centro Cultural de Belém

Museu de Lamego
2ª

C 1867 Um Ano de Gigantes:
Raul Brandão, António
Nobre e Camilo Pessanha

9 h 30

às

17 h 30

E Conspiração dos Espelhos

Exposição de fotografia de Luísa Alpalhão.
até 15 de outubro

LISBOA

Dramaturgia de Luísa Costa Gomes.
Conceção e direção de Carlos Pimenta.
Interpretação de Emília silvestre.
12, 13 e 14 de outubro – 21h

M A Arte da Fuga

Programa: Johann sebastian Bach,
A Arte da Fuga para vários Instrumentos.
15 de outubro – 17h

C Nos 150 anos da Morte de Baudelaire

Conferência pelo Professor Robert Kopp especialista em Literatura Francesa do séc. XIX.
24 e 26 de outubro – 18h

M FIMCA17: Branco e Vermelho

até 15 de outubro

M Luísa Sobral

até 31 de dezembro

Al. da universidade. Tel.: 217 811 500

Cinemateca Portuguesa

M FIMCA17: à Grande e à Francesa

Paço dos Duques

E Óscar Lopes, O Homem
dos Sete Instrumentos

E O Cinema e a Cidade

obras de Rachmaninov e schostakovitch.
12 de outubro – 21h30
13 de outubro – 21h30
obras de Leclair, Ysaÿe e Chausson.
15 de outubro – 12h

T Filho da Treta

Texto de Filipe homem Fonseca e Rui Cardoso
martins. Encenação de sónia Aragão. Interpretação de José Pedro Gomes e António machado.
14 de outubro – 21h30

C No Teatro às 6:
O Método Suzuki e Viewpoints
Conversa com Diana Bernedo.

19 de outubro – 18h
T A Nova História do Coelhinho Branco
Teatro com bonecos convidados, destinado a

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

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

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

os DIAs , DAs

10 h

Arquivo Nacional Torre do Tombo

às

18 h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

6ª,

DAs

14 h

às

19 h 30

E Abolição da Pena de
Morte e Cidadania Europeia

Coliseu dos Recreios

Centro Cultural de Lagos

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

T Verão Azul 2017: Single Story, uma
Conferência em Forma Teatral

até 21 de outubro

De Anabela Almeida e sara Duarte.
17 de outubro – 10h30 e 14h30

A

até 30 de novembro

Biblioteca Nacional de Portugal

R. Lançarote de Freitas 7. Tel.: 282 770 450

2ª

até 14 de dezembro

até 31 de julho 2018

LAGOS

R. Barata salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200

E Alexandre Cabral (1917-1996):
Vida e Obra de um Resistente
E Os Carmelitas no Mundo Português
até 18 de novembro

R. Portas de santo Antão 96. Tel.: 213 240 580

M Turandot

De Giacomo Puccini. Ópera em três atos,
com libreto de Giuseppe Adami e Renato
simoni. Versão de concerto. Direção musical
de Domenico Longo. Encenação de Annabel
Arden. Interpretação de Elisabete matos,
Rafael Rojas, Carlos Guilherme, stephen
Richardson, entre outros. Com a participação
do Coro do Teatro nacional de são Carlos,
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Coro Juvenil de Lisboa e
Orquestra Sinfónica Portuguesa.

19 de outubro – 20h
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155

T Piece for Person and Ghetto Blaster

Conceito, texto, direção, interpretação de
Nicola Gunn. Espetáculo em inglês, com legendas.
12, 13 e 14 de outubro – 21h30

E Time Capsule.
ARevista Aspen, 1965-1971

Visitas guiadas com Delfim Sardo:
14 de outubro e 25 de novembro, às 17h30.
14 de outubro a 7 de janeiro 2018

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

Visitas guiadas com Delfim Sardo:
14 de outubro e 25 de novembro, às 16h30.
14 de outubro a 7 de janeiro

A Doclisboa - 15.º Festival
Internacional de Cinema

Programa e informações em doclisboa.org.
19 a 29 de outubro

Espaçodartes

Galeria do ACMP. Av. Elias Garcia, 123, 1º Esq.
A

6ª,

DAS

9H

ÀS

13 H

M Quarteto EntreQuatre

M Recital de Piano por Arcadi Volodos

Museu do Oriente

E DAS

14 H

ÀS

17 H

E Exposição de Pintura
de Expedito Dalmeida

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado

20 de outubro – 19h

13 de outubro a 15 de janeiro 2018

Culturgest

2ª

E Ana Hatherly e o Barroco.
Num Jardim Feito de Tinta

R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª

Obras de Schumann, Brahms, Schubert.
22 de outubro – 18h

Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200

Galeria das Salgadeiras
R. da Atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881

Mostra retrospetiva do
repórter fotográfico Nuno Lobito.
até 22 de outubro

3 ªA S ÁB .,

DAS

15 H

ÀS

3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H ; 6 ª ,

DAS

10 H

ÀS

21 H

Exposição de desenho de Rui Soares Costa.
até 18 de novembro

E A Mão-de-Olhos-Azuis de
Candido Portinari (1903-1962)

E A Ópera Chinesa

Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª,

Av. Brasília, Central Tejo
TODOS OS DIAS , DAS

12 H

ÀS

20 H . E NCERRA

ÀS

3ª

E Tensão & Conflito.
Arte em Vídeo Após 2008
até 19 de março 2018

E Quote/ Unquote Entre.
Apropriação e Diálogo

Fund. Arpad Szènes - Vieira da Silva

até 12 de fevereiro 2018

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

E Bill Fontana. Shadow Soundings

até 31 de dezembro

E Religiões da Lusitânia.
Loquuntur Saxa
até 31 de dezembro

E Um Museu, Muitas Coleções!
Testemunhos da Escravatura.
Memória Africana
até 31 de dezembro

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

Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
10 H

ÀS

18 H ;

ENCERRA

2ª

E FERIADOS

E Louis Legrand (1863-1951)
Por Waed Bouhassoun.
11 de outubro – 21h

M Orquestra Gulbenkian

Giancarlo Guerrero – maestro.
Nikolai Demidenko – piano.
Obras de S. Rachmaninov e O. Respighi.
20 de outubro – 21h
21 de outubro – 19h

10 H

ÀS

18 H

T Cartas do Novo Mundo

Direção artística de Miguel Abreu.
Interpretação de F. Pedro Oliveira.
22 de outubro e 26 de novembro

Museu Nacional do Azulejo

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

A DOM ., DAS

10 H

ÀS

18 H

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

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

M Música Síria para Canto e Ud

Pelo Coro e Orquestra Gulbenkian, sob a
direção da Maestrina Joana Carneiro e a participação da soprano Elisabete Matos.
Obras de Carrapatoso, MacMillan e Górecki.
15 de outubro – 18h

DAS

Palácio de São Bento

até 30 de novembro

M Orquestra Gulbenkian

D OM .,

11 de outubro a 23 de dezembro

até 20 de novembro

Recital de piano por Nikolai Lugansky.
Obras de Schumann, Chopin e Rachmaninov.
14 de outubro – 19h

A

E Paulo Azenha a Criação à Flor
da Pele: o ADN de um Itinerário

E Marie José Burki:
às Vezes Sombra, às Vezes Luz

M Prelúdios de Rachmaninov

18 H , 4 ª

13 de outubro a 11 de fevereiro 2018

3ª,

até 18 de novembro

13 de outubro – 21h

ÀS

Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620

E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3

M Houria Aïchi: Cantos Sacros da Argélia

14 H

Museu Nacional do Traje

18 H

Por Solistas do Coro Gulbenkian,
sob a direção de Pedro Amaral.
12 de outubro – 21h

DAS

E De Regresso à Luz.
Esculturas Orientais em Depósito
da Coleção de Victor Bandeira

até 31 de dezembro

Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044

M Stimmung de Stockhausen

3ª,

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

Fundação Calouste Gulbenkian
ÀS

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

3ª

até 21 de janeiro 2018

10 H

Museu Nacional de Etnologia

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

C ASA -A TELIER V IEIRA D A S ILVA

DAS

18 H

Museu Nacional do Teatro e da Dança

E Vasco Futscher:
Manual de Instruções II

D OM .,

20 de outubro a 11 de março 2018

até 31 de dezembro

até 21 de janeiro 2018

A

E Género na Arte. Corpo,
Sexualidade, Identidade, Resistência

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

E Artes e Letras – Edições da
Galeria Jeanne Bucher Jaeger

2ª, 4ª

13 de outubro a 30 de dezembro

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

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

até 5 de fevereiro 2018

A DOM .. DAS

até 15 de abril 2018

até 5 de novembro

Museu Nacional de Arqueologia

Paulo Lourenço – maestro.
Obras E. Carrapatoso, G. Allegri,
A. Pinho Vargas, A. Lotti, entre outros.
20 de outubro – 21h30

18 H

ÀS

E A Sedução da Modernidade 1850-1910

12 de outubro a 19 de novembro

M Coro Gulbenkian

10 H

até 3 de dezembro

E Memórias de Camilo Pessanha

Lg. Trindade Coelho. Tel.. 213 235 444

DAS

E João Leonardo: Decadança

até 31 de dezembro 2018

Igreja de S. Roque

D OM .,

até 15 de outubro

E O Mundo de Norio Fujishiro

E Lifeline Series

até 20 de outubro

3ª

12 H

E Laços – Mais do que Viajar

A

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

A Vertigem dos Animais Antes do Abate, no palco do Teatro da Politécnica

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

Museu Coleção Berardo

Museu Nacional de Arte Antiga

Palácio Nacional da Ajuda

3ª

3ª

T ODOS

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

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

19 H

E Ser e Estar. Vídeos da Coleção Berardo
até 29 de setembro

E Lu Nan, Trilogia –
Fotografias (1989-2004)
até 14 de janeiro 2018

Museu da Música

R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990

M Pra Quem Quiser Me Visitar

Por Dudu Sperb (voz) e
Giovanni Barbieri (piano).
12 de outubro – 19h

M Músicas do Acervo: Compositores
Portugueses e seus Contemporâneos

Recital de piano por Anne Kaasa.
13 de outubro – 19h

R. das Janelas Verdes. 213 912 800
A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
OS DIAS ( EXCETO À

4ª

FEIRA ), DAS

10 H

E Desenhar para Gravar:
Séculos XVI-XIX

E Sonia Falcone: Campos de Vida

E Costa do Marfim. Obras
de Referência do Musée des
Civilisations de Côte d’Ivoire

até 8 de janeiro 2018

até 15 de outubro

até 22 de outubro

E Obra Convidada: Sibila

Obra de Diego Rodríguez de Silva
y Velázquez, pertencente ao
Museo Nacional del Prado, Madrid.
até 14 de janeiro 2018

E Rembrandt. Elos
Perdidos. Rijksmuseum e
Coleções Reais da Holanda

12 de outubro a 7 de janeiro 2018

ÀS

18 H

até 31 de dezembro

E Joan Miró: Materialidade e Metamorfose
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

Picadeiro Real

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

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam, Acudam!
até abril 2017
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| agenda Cultural |
a audiovisual » C colóquios / conferências » D dança » E exposições » m música » mD multidisciplinares » nC novo circo » P pedagogia » T teatro

Teatro aberto

m Tuyero ilustrado feat. Yoyo borobia

T Toda a Cidade ardia

m outono em Jazz: Eduardo Cardinho

Pç. de espanha. Tel.: 213 880 079

11 de outubro – 21h30

Texto e encenação de marta Dias.
Interpretação de Ana Guiomar, André Patrício,
António Fonseca, Catarina moreira Pires,
emanuel Rodrigues, entre outros.
4ª

A

S áB .,

àS

21 h 30; D om .,

àS

16 h

até 29 de outubro

12 de outubro – 22h

m Getting better all the Time

Pelo Cons. de música Calouste Gulbenkian
de Braga e comunidade de músicos de Braga.
14 de outubro – 16h

m Quadros britânicos

Teatro Camões

Parque das Nações. Tel.: 218 923 470

D Dido e Eneias

Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa
da música, sob a direção musical de Ryan
Wigglesworth e com a soprano Claire Booth.
14 de outubro – 18h

m banda sinfónica Portuguesa

Direção e coreografia de São Castro
e António Cabrita. Interpretação de
artistas da Companhia Nac. de Bailado.

Sob a direção musical de henrie Adams
e a participação da soprano Astrid Crone.
obras de Gershwin, Porter, Bernstein e Gillis.
15 de outubro – 12h

5 ª e 6 ª , àS 21 h ; S áB ., àS 18 h 30;
D om ., àS 16 h . 4 ª , àS 15 h ( eSColAS )

12 a 22 de outubro

R. da escola Politécnica, 58. Tel.: 213 916 750

T a vertigem dos animais antes do abate

De D. Dimitriádis. encenação de Jorge Silva melo.
3ª

e

4ª,

àS

19 h ; 5 ª

e

6ª,

àS

21 h ; S áB .,

àS

16 h

e

21 h

até 28 de outubro
3ª A 6ª, DAS 17h; SáB., DAS 15h ATé FINAl Do eSPeTáCulo

até 28 de outubro

Teatro municipal de são luiz

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

T os negros

De Jean Genet. encenação de Rogério de Carvalho.
4ª

A

S áB .,

àS

21 h ; D om .,

àS

17 h 30

até 15 de outubro

Teatro nacional D. maria ii

Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800

T lear

A partir de Rei Lear de William
Shakespeare. encenação de Bruno Bravo.

4 ª , àS 19 h ; 5 ª A S áB ., àS 21 h ; D om ., àS 16 h
( DIA 11 De ouTuBRo , Não Se ReAlIzA o eSPeTáCulo )

até 15 de outubro

T overload

Conceito e direção de Sotterraneo. Texto
de Daniele Villa. espetáculo falado
em inglês com legendagem em português.
12 a 14 de outubro – 21h30

T o ato da Primavera

Conceito e coordenação artística de lígia Soares.
19 de outubro a 10 de novembro
(4ª a 6ª) – 11h e 15h (escolas)
21 e 28 de outubro, 4 e 11 de novembro – 16h30

T os ratos + mãos ao alto:
Ensaios para Entrar no Paraíso

Textos de Isabel m. machado e Cecília Ferreira.
19 de outubro – 21h

E Primeira vista

até 11 de fevereiro 2018

m Jaume vilaseca Quartet
& mar: Jazznesis - a música
dos Genesis 1970 – 1974
19 de outubro – 21h

m araya berros

19 de outubro – 22h

m sinfonia alpina

Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa da
música, sob a direção de michael Sanderling.
obras de P. hindemith e R. Strauss.
20 de outubro – 21h

m Ciclo Piano por benjamin Grosvenor

obras de Bach, Brahms, Berg, Ravel e Debussy.
21 de outubro – 18h

m recital de Canto e Piano

Pelo Teatro mariinsky de São Petersburgo.
21 de outubro – 20h

m Passeio nos alpes

Pela orquestra Sinfónica do Porto
Casa da música, sob a direção musical
de michael Sanderling.
Concerto comentado por Daniel moreira.
Programa: R. Strauss, Uma Sinfonia Alpina.
22 de outubro – 12h

m Quartabê / Dianne reeves
22 de outubro – 21h

m Tony allen Quartet /
marcelo D2 & sambaDrive
23 de outubro – 21h

m Quarteto verazin

obras de Beethoven, J. Braga Santos, h Wolf.
24 de outubro – 19h30

3 ª A 6 ª , DAS 10 h à S 12 h 30 e DAS 14 h àS
18 h ; S áB ., D om . e F eRIADoS , DAS 15 h àS 19 h

Campo mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310

E Projeto 17

até 22 de outubro

E retratos sem medo
até 10 de novembro

E The Portuguese Prison Photo Project

PorTo

até 3 de dezembro

Casa da música

R. de Passos manuel 137. Tel.: 223 394 940

m maria João e Egberto Gismonti
11 de outubro – 21h30

até 7 de janeiro 2018

até 21 de janeiro 2018

Palácio nacional de mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550

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

E D’après fibonacci e as Coisas lá fora

m afonso Pais & rita maria · mat
maneri / Evan Parker / lucian ban
m lavoisier: indie

Coliseu do Porto
m Turandot

De Giacomo Puccini. Ópera em três atos,
com libreto de Giuseppe Adami e Renato

Pç. D. João I. Tel.: 223 392 200

a 4ª mostra internacional
de Cinema antirracista
13 a 15 de outubro

T ressacs

De Agnès limbos e Gregory houbenc.
14 de outubro – 21h30
15 de outubro – 17h

T bonecos de santo aleixo

Pelo CeNDReV.
15 de outubro – 11h30

De Gaspare Nasuto (IT).
20 de outubro – 23h

até 7 de janeiro 2018

E Coleção de serralves: 1960-1980

18 de outubro – 21h

Teatro rivoli

T la Domus di Pulcinella

E Haegue Yang: Parque de
vento opaco em seis Dobras

17 de outubro – 19h30

Centro Português de fotografia

Inspirado em Memorial do Convento,
de José Saramago, com percurso e jantar.
14 de outubro, 11 de novembro – 18h

3 ª A 6 ª , DAS 10 h àS 13 h e DAS 14 h àS 17 h ;
S áB ., Dom . e FeRIADoS DAS 10 h àS 19 h

m Cátia de oliveira

mafra
D blimunda. sete luas

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

E Daniel steegmann mangrané: uma
folha Translúcida, no lugar da boca

18 de outubro – 21h30

E labirinto X001

fundação de serralves

m la bejazz - anat Cohen &
marcello Gonçalves (com roberta sá)
15 de outubro – 21h

Teatro da Politécnica

Simoni. Versão de concerto. Direção musical
de Domenico longo. encenação de Annabel
Arden. Interpretação de elisabete matos,
Rafael Rojas, Carlos Guilherme, Stephen
Richardson, entre outros. Com a participação
do Coro do TNSC, Coro Juvenil de lisboa e
orquestra Sinfónica Portuguesa.
21 de outubro – 20h

até 7 de janeiro 2018

T Este não é o nariz de Gógol...

Produção A Tarumba – Teatro de marionetas.
21 de outubro – 17h e 19h

T Gobo.Digital Glossary

Direção artística e interpretação de maksim
Isaev, Pavel Semchenko, Vadim Gololobov, Jana
Toumina, Barbara Seifert, Natalia Shamina.
21 de outubro – 21h30

m Pierre bastien: Quiet motors
21 de outubro – 23h

D Private: Wear a mask
When You Talk to me

T Gaspard

Coreografia de Alexandra Bachzetsis.
12 de outubro – 21h30

a Guy bordin e renaud de
Putter: uma Erótica da obscuridade
21 e 22 de outubro

Conceção e interpretação de
michel Villée et Noémie Vincart.
21 de outubro – 18h e 20h

saGrEs

mosteiro são bento da vitória

fortaleza de sagres

T marionetas Tradicionais
de um País Que não Existe

E aDn – somos Todos Primos

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

Tel.: 282 620 140

até 30 de novembro

espetáculo de Igor Gandra.
13 a 15 e 26 a 29 de outubro

TorrEs novas

m Phobos

Conceção e direção de Gustavo Costa.
18 de outubro – 21h e 22h30

Teatro virgínia

m Email (Desta Tua mãe
Que Tanto Te ama)

T a noite de Dona luciana

lg. José lopes dos Santos. Tel.: 249 839 300

Texto de Jacinto lucas Pires. encenação de Ivo
Alexandre. Interpretação de Anabela Faustino.
20 de outubro – 21h
21 de outubro – 19h
22 de outubro – 16h

Teatro Campo alegre

De Copi. encenação de Ricardo
Neves-Neves. Interpretação de Custódia
Gallego, José leite, márcia Cardoso.
21 de outubro – 21h30

TorrEs vEDras
Teatro-Cine de Torres vedras

R. das estrelas. Tel.: 226 063 000

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

m raDar 360º: manipula#som

T a Tempestade

14 de outubro – 15h e 17h

Direção e encenação de João Garcia miguel.
Interpretação de António Pedro lima, David
Pereira Bastos, Sara Ribeiro, Vitor Alves Silva.
14 de outubro – 21h30

T arcano

encenação de Rui Queiroz de matos.
20 de outubro – 21h30
21 de outubro – 17h

Teatro Carlos alberto

visEu

T retrato de família

museu nacional Grão vasco

R. das oliveiras, 43. 223 401 900

Adro da Sé. Tel.: 232 422 049

encenação de manuel Tur.
4ª

e

S áB .,

àS

19 h ; 5 ª

e

6ª,

àS

21 h ; D om .,

àS

16 h

12 a 29 de outubro (dia 25, às 21h)

Teatro nacional são João

Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900

3ª,

14 h àS 17 h 30; 4 ª A D om .,
10 h àS 12 h 30 e DAS 14 h àS 17 h 30

DAS

DAS

E olhares viajantes o Tempo e o Espaço de memórias
até 5 de novembro

D Private song

Conceito e coreografia de Alexandra Bachzetsis.
13 de outubro – 21h

T o mal-Entendido

De Albert Camus. encenação de Nikolaus
habjan. espetáculo legendado em português.
19 e 20 de outubro – 21h
21 de outubro – 19h
22 de outubro – 16h

GabinETE DE EsTraTéGia,
PlanEamEnTo E avaliação CulTurais
Palácio Nacional da Ajuda. 1300-018 lisboa
Tel.: 213 614 500 | Fax: 213 621 832
relacoes.publicas@gepac.gov.pt
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