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Uma História Breve de Portugal 
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O caminho imperfeito leva-nos à Tailândia 
e ao fundo do próprio escritor. Entrevista 
sobre o seu novo livro, a crítica de Miguel 
Real e quatro poemas inéditos  PÁGINAS 7 A 10

José Luís Peixoto
As viagens da escrita

Luís Filipe Rocha  A ‘saga’ da família de José Afonso em filme  
Entrevista, crítica e o depoimento de João Afonso PÁGINAS 16 A 18

J/Educação 
O Tempo dos Professores
Textos de António Nóvoa, António Gomes 
Ferreira, Helena Costa Araújo e Jorge Ramos do Ó

As crónicas e colunas  
de Eduardo Lourenço,  
Afonso Cruz, António Carlos 
Cortez, Guilherme d’Oliveira 
Martins, Helena Simões, 
Miguel Sanches Neto, 
Valter Hugo Mãe e Viriato 
Soromenho-Marques
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Arte latino-americana em Lisboa Oito dezenas de obras de 40 
artistas, de vários países – Brasil, México, Cuba, Colômbia, 
Venezuela, Chile, Espanha ou Portugal, em Potência e Adversidade, 
que inaugura-se a 11, às 18h, no Pavilhão branco e no Pavilhão 
Preto, do Museu de Lisboa. A exposição, integrada na Capital Ibero-

americana de Cultura 2017, toma a frase do 
artista brasileiro Hélio Oiticica, “Da adversidade 
vivemos”, e apresenta trabalhos dos anos 70 até 
à atualidade, presentes nas coleções públicas e 
privadas em Portugal, de Ana Mendieta, Ângelo 

de Sousa, Artur Barrio, Cildo Meireles, Horacio Zabala, Leonor 
Antunes, Carmela Gross, Damián Ortega, Gabriel Orozco, Juan 
Araújo, Juan Munõz, Manuel Álvarez Bravo, Paulo Nazareth ou 
Waltércio Caldas. A curadoria é de Marta Mestre.

 O guitarrista norte-americano Nels Cline, acompanhado pela 
orquestra de Guimarães, dirigida por Michael Leonhart, abre hoje, 
quarta-feira, 8, o Guimarães Jazz 2017, que irá decorrer até 18. Ao todo, 
serão 11 concertos, que marcam um projeto de “continuidade” como 
adianta ao JL Ivo Martins, responsável pela programação há 22 anos .

Nesta edição, a 26ª, o festival irá celebrar um século de edição dis-
cográfica de jazz. E como sempre, procura “ir ao encontro da cidade”, 
sublinha ainda o programador, com jovens músicos a tocar em cafés e 
confeitarias, na rua, e jamsessions em vários locais, além das residên-
cias e oficinas. Uma envolvência para conquistar mais espetadores a 
juntar ao “público leal à causa”.
 
Jornal de Letras: O que irá marcar a edição deste ano do Guimarães 
Jazz?
Ivo Martins: O festival é um continuum permanente, que vamos traba-
lhando em cada edição. Este ano focamo-nos numa efeméride, os cem 
anos de discos de jazz. E o primeiro, Livery Stable Blues surpreendente-
mente vendeu um milhão de cópias. Foi um fenómeno.
 
Não por acaso os anos 20 também ficaram 
conhecidos como a Era do Jazz.
Exato. Queremos lembrar a importância que 
o disco teve como suporte fundamental da 
existência e materialização do jazz. 
 
Haverá momentos especiais para o assinalar?
No segundo dia, haverá um concerto com 
bnarração, imagens e testemunhos de 
músicos, o Jazz – The Story, pela All Star 
Orchestra. Uma orquestra de grandes músicos, que vão fazer uma 
espécie de viagem à volta deste século de discos, até ao presente. E a a 
11, teremos o Mostly Other People Do the Killing, com um projeto em 
septeto, uma música muito aberta, por exemplo com um banjo, o que 
permite sonoridades muito próximas do dixieland, indo portanto às 
raízes. E pode ir aofree, percorrendo os tais cem anos num único tema. 
A ideia foi trazer esses projetos de síntese
 
O concerto de abertura Lovers, de Nels Cline, conta com a Orquestra  
de Guimarães. É uma aposta na junção com os músicos locais?
É uma abertura à cidade, no sentido de atrair jovens. Já o ano passado 
tínhamos feito uma interação com agentes locais, que trabalham a 
música. A experiência correu bem e queremos melhorá-la. Também 
teremos dois projetos que trabalhamos há algum tempo, a big band e 
o Ensemble de Cordas da ESMAE, conduzidos por Jeff Lederer e Mary 
LaRose, que vão dar um workshop ao longo das duas semanas.
 
Que outros concertos destaca?
A 10, um momento importante com o histórico Andrew Cyrille, com o 
projeto The Declaration of Musical Independence. E naturalmente, o sa-
xofonista norueguês Jan Garbarek, numa formação com o percussionista 
indiano Trilok Gurtu, a 16. No dia seguinte, uma baterista e compositora, 
Allison Miller, que faz uma música muito versátil. Queremos trazer mais 
mulheres a Guimarães. No encerramento, a 18, o grande concerto da 
Secret Society, de Darcy James Argue, que é uma honra apresentarmos 
nesta edição. Teremos ainda de novo, a parceria com a associação Porta-
jazz, do Porto, com um projeto que desta vez cruza o jazz e o teatro.
 
Uma procura de inovação?
Procuramos sempre criar novos ambientes. O Quarteto de Nuno 
Trocado apresentar-se-á com texto do dramaturgo Jorge Louraço 
Figueira, interpretado pela atriz Catarina Lacerda. Este concerto dará 
um disco, o que também é importante para a materialização e memória 
do festival.J MLN

Ivo Martins
Cem anos de discos  
no Guimarães Jazz

FESTIVAL LUX 
INTERIOR EM 
COIMBRA

O Festival Lux Interior, pro-
jecto da editora Lux Records, 
realiza-se nos próximos dias 
9, 10 e 11 de novembro, no 
Convento de São Francisco, 
em Coimbra. A editora 
pretende promover os seus 
artistas e imortalizar uma 
das figuras do rock conim-
bricense, Lux Interior, líder 
dos Cramps.Durante 3 dias, 
são esperadas atuações de 
Ghost Hunt, Sean Riley & The 
Slowriders, Raquel Ralha & 
Pedro Renato, The Millions, 
Mão Morta, D3O e António 
Olaio & João Taborda. Ao 
longo do festival também 
haverá, Mercado de Discos, 
Exposições, exibições de do-
cumentários, showcases, DJs 
e palestras sobre a música 
em Coimbra.

SONS EM TRÂNSITO 
REGRESSA AO TEATRO 
AVEIRENSE

O festival Sons em Trânsito, 
acontece entre os dias  20 e 
25 de novembro, no Teatro 
Aveirense.  A 8ª edição 
do Festival de Músicas do 
Mundo de Aveiro, uma 
parceria com o Teatro 
Aveirense e a Câmara 
Municipal, conta com atu-
ações de The Touré-Raichel 
Collective, Egschiglen, 
Roberto Fonseca, Vinicio 
Capossela,  Jorge Drexler, 
Júlio Resende,  Mulatu 
Astatke e Liniker & Os 
Caramelows. Este ano há 
ainda uma tertúlia com 
o mote Pode uma canção 
fazer uma revolução?, com 
os testemunhos de Luaty 
Beirão e Pedro Abrunhosa, 
que antecede quatro noites 
de muita música. 

LISBOA RECEBE 
FESTA DAS 
PALAVRAS

A Festa das Palavras, que 
decorre pelos espaços do 
Museu de Lisboa, Teatro 
Romano, Santo António e 
Palácio Pimenta, acontece 
de 17 a 19 de novembro.
Ao longo de três dias 
as histórias, lendas e 
curiosidades por detrás 
do Museu e da cidade são 
narradas, interpretadas 
ou encenadas por con-
tadores de histórias pro-
fissionais como Rodolfo 
Castro, Cristina Taquelim, 
Matia Losego ou Patrícia 
Muller, e cantadas por 
músicos como Mariana 
Norton ou Rodrigo Costa 
Félix. O evento conta 
ainda com visitas pelo 
museu, jogos e atividades 
para todos.

JORNADAS 
ANTERIANAS

 Luís Fagundes Duarte, 
Ana Cristina Gil, Ana 
Maria Almeida Martins e 
Eduardo Lourenço são os 
intervenientes, hoje, 8, 
nas Jornadas Anterianas 
“Antero Hoje, na Biblioteca 
Pública e Arquivo Nacional 
de Ponta Delgada, nos 
Açores. Ontem, 7, inter-
vieram António Machado 
Pires, Urbano Bettencourt, 
Magda Costa Carvalho 
e Guilherme d’Oliveira 
Martins. Na mesma bibli-
oteca foi ainda inaugu-
rada uma exposição da 
bibliografia ativa e passiva 
de Antero. Iniciativa do 
Governo Regional dos 
Açores e da Fundação 
Calouste Gulbenkian, co-
memorando os 175 anos do 
grande poeta e pensador.

2 * destaque
› b r e v e  e nc o n t ro ‹
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¶ Esta quinzena arrancam dois festi-
vais de teatro: um deles é uma estreia 
e o outro é um regresso aguardado. O 
Festival de Teatro de Viana do Castelo, 
organizado pela primeira vez pelo 
Teatro do Noroeste (CDV) abre esta 
sexta-feira, dia 10, e prolonga-se até 
18. O CITEMOR regressa a 17 e pro-
longa-se até 9 de dezembro, com dez 
espetáculos e uma instalação artística, 
a acontecer entre Montemor-o-
Velho, Coimbra e Figueira da Foz.  
A 1.ª edição do Festival de Teatro de 
Viana do Castelo arranca pelas 21h30, 
no Teatro Sá de Miranda, com a 
encenação do clássico "Rei Lear", uma 
coprodução da Ensemble - Sociedade 
de Atores, Teatro Nacional São João 
e Teatro Municipal de Bragança. No 
dia seguinte, 11, à mesma hora, os 
espetadores poderão ver "O grande 
tratado de encenação", pelo Teatro 
Experimental do Porto, a partir da 
obra de António Pedro. “O sonho 
de Pedro”, peça direcionada para o 
público infantil, sobe ao palco no dia 
12 às 18h30. A 13, a dose para os mais 
pequenos repete-se à mesma hora 
com “Como um carrossel”. 
A 15, às 21h30, o projeto minhoto 
Krisálida reinterpreta “Auto da Índia” 
de Gil Vicente. O festival encerra a 
18 com a encenação de “Monólogo 
Subterrâneo”, de Nuno Cardoso, 
inspirado na obra "Memórias do 
Subterrâneo” de Fiódor Dostoiévski. 
Um dos traços distintivos deste 
festival é querer levar o teatro a 
todos: a atividade “Ver com as Mãos” 

Festivais de teatro da quinzena

traduz-se num reconhecimento tátil 
do palco pelos espetadores invisuais 
antes de cada sessão e a atividade 
“Gestu” traduz as peças para Língua 
Gestual Portuguesa enquanto são 
encenadas. 
A 39.ª edição do CITEMOR é marcada 
por uma mudança: o festival deixou 
de se realizar no verão e passou a 
realizar-se no outono. Arranca a 17 
com o concerto dos Lavoisier, mar-
cado para as 21h30 no Teatro Esther 
de Carvalho, em Montemor-o-Velho. 
Destaque na programação para Miguel 
Bonneville que apresenta “Notas de 
um primata suicida” a 18, pelas 21h30, 
e para David Marques e Tiago Cadete, 

que apresentam “Apagão” no dia 25, 
às 21h30, ambos no Teatro Esther de 
Carvalho. A 24, há encontro marca-
do com “Romance” de Lígia Soares, 
também às 21h30, no mesmo teatro. 
As novidades deste ano são a estreia 
de Edurne Rubio, que apresenta 
“Light Years Away” a 7 de dezembro 
às 21h30 na Garagem Auto Peninsular 
(Figueira da Foz) e a apresentação do 
novo trabalho de Elena Córdoba, “El 
nacimiento de la bailarina vieja”, a 
7 de dezembro, às 21h30, no mesmo 
local. A encerrar o festival há mais um 
momento musical, com os First Breath 
After Coma a atuar a 9 de dezembro 
na Garagem Auto Peninsular. J

Romance, de Lígia Soares No Citemor
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 New Art Fest, festival de new media, tecnologia e 
arte, volta para a sua 2.ª edição de 10 a 30 de novem-
bro, no Museu Nacional de História Natural e de Ciência 
(MUHNAC), em Lisboa. O tema deste ano é “Lisboa 
Cidade Aberta” e tem curadoria de António Cerveira 
Pinto. O festival contará com obras de quase 40 artistas 
nacionais e internacionais, com destaque para Margarida 
Sardinha, Leonel Moura e André Sier.
O New Art Fest vai beber tanto à tecnologia quanto às 
artes. Este ano, o festival irá focar-se essencialmente na 
transformação tecnológica das cidades, estimulada pelas 
tecnologias da informação. O destaque na programação 
vai para o debate Turismo 3.0, com Helena Barranha, 
Nuno Correia e Pedro Andrade, que irá versar sobre os 
temas do turismo digital, da gentrificação da cidade 
e do turismo excessivo – fenómeno conhecido como 
“Síndrome de Veneza”. A moderação está a cargo de 
António Cerveira Pinto. Acontece este sábado, às 16h00 
no picadeiro do MUHNAC.
Ainda no âmbito deste festival, os pequenos robôs pinto-
res de Leonel Moura marcarão presença na Web Summit, 
ao longo do dia de hoje e amanhã. “Bebot” é o nome des-
te conjunto de robôs capazes de reconhecer cores e criar 
padrões únicos, dando origem a obras de arte originais. 
Há tempo ainda para uma visita à comunidade artística 
das Oficinas do Convento, em Montemor-o-Novo, a 18, 
que durará das 11h00 às 18h00. As inscrições para esta 
atividade são feitas no site do New Art Fest  J

Arte e Tecnologia 
juntas no New Art Fest

Bienal de ilustração 
em Guimarães

  Quando alguém, geralmente bem-intencionado, usa a 
expressão “descentralizar”, a interpretação comum é que 
quer dizer “fazer umas coisas no Porto”. O que nada tem de 
mal, como é óbvio. Mas talvez tenha outro mérito montar 
do nada algo como uma Bienal de Ilustração em Guimarães 
(BIG, 2017). Éuma prova que há ainda gente que faz, sem 
lamentos, numa cidade/região que tem crescido (também) 
com a formação nesta área.  Até 31 de dezembro, em vários 
espaços da cidade descobrem-se trabalhos de autores 
consagrados e menos, realizados em diferentes contextos, 
num esforço genuíno de revelar o presente sem esquecer 
o passado. O qual muitas vezes se recorda em estilo, como 
sucede com o elegante trabalho de Luís Filipe de Abreu, 
homenageado com o Prémio de Carreira, e que se reconhece 
instantaneamente de livros escolares, selos ou notas. Mas, 
com muito poucas exceções, todos os trabalhos expostos são 
dignos de registo, e marcam diferentes opções estilísticas na 
ilustração nacional, desde alguma familiaridade, a desco-
bertas ousadas e surpreendentes; do figurativo e onírico, 
ao político. Há uma certa tendência para privilegiar autores 
que compartilham um regime de cumplicidades estéticas e 
filosóficas com as diversas pessoas envolvidas na organiza-
ção. Algo que até ajuda na criação de uma certa unidade, e é 
natural num evento de estreia; mas que talvez possa ser tra-
balhado em edições futuras. O fundamental é isto: tal como, 
por exemplo, o Festival de BD de Beja, a primeira edição da 
Bienal de Ilustração de Guimarães podia ter sido noutro sítio 
qualquer. E mereceria os mesmos elogios. J JRS

Fui agora, pela primeira vez, ao Tarrafal. Ao Campo da 
Morte Lenta do Tarrafal. Ou do Chão Bom (nome do 
lugar onde se situa, não por acaso junto ao cemitério, 
antes da entrada na vila) do Tarrafal. Desde que me 
lembro de mim a saber o que era a ditadura salazarista, 
nenhuma palavra mais do que Tarrafal evocava e 

caracterizava a ferocidade desumana da tirania. Porque por Tarrafal, 
apenas, abreviadamente se referia aquele campo de concentração 
na ilha de Santiago, Cabo Verde, para onde tinham sido desterrados, 
ao longo de 20 anos, mais de 300 resistentes "anti-fascistas", aí 
sendo vítimas dos mais cruéis e violentos castigos, das mais cruéis 
e degradantes condições de “vida”. Condições de "vida" que eram 
antes, sim, condições de morte, da tal “morte lenta” que passou 
a dar nome ao campo. Mortos, melhor se dirá: assassinados, 
no próprio campo, foram 32; mas tendo morrido depois, em 
consequência do aí sofrido, ou com a saúde física e mental para 
sempre destruída, foram muitíssimos mais – e gravemente afetados 
foram todos. 

Nada poderá transmitir completamente o horror, sob todos os 
aspetos, do que foi o Tarrafal, nos 20 anos em que nele penaram 
presos políticos portugueses. Criado em 1936, um sinistro e sádico 
diretor em outubro desse ano recebeu os primeiros 152 degredados 
dizendo-lhes: “Vocês aqui não têm direitos. Só têm deveres a 
cumprir! E não se iludam: quem entra aquele portão é para morrer. 
Vão cair como tordos!”. Encerrado em 1956, em parte por força da 
pressão internacional, seria, porém, reaberto em 1961, com o nome 
de "campo de trabalho", para ‘internamento’ de presos políticos 

das ex-colónias, que lutavam 
pela independência dos seus 
países. Incluindo, como se sabe, 
vários escritores, entre eles o 
Luandino Vieira, que aí escreveu 
a maior parte dos seus Papéis 
da Prisão: apontamentos, diário, 
correspondência (1962-1971), 
publicados em 2015 e a que o JL 
deu grande relevo. 

Mas se nada poderá 
transmitir por completo 
esse horror, há diversos 
impressionantes, ou mesmo 
arrepiantes, testemunhos dos 
que o sofreram. Mormente 
livros, ou parte deles, que 
vão de Tarrafal, o Pântano da 
Morte, de Cândido de Oliveira 
(que viria a ser selecionador 
nacional de futebol e um 

dos fundadores de A Bola) até o Dossier Tarrafal, das Edições 
Avante! E de que destaco dois: Tarrafal, aldeia da morte – o diário 
da B 5, de Manuel Francisco Rodrigues, pela invulgar posição e 
personalidade do autor, que não pertencia a qualquer organização 
política; e, sobretudo, a 2ª parte, quase 200 páginas, do 1º volume 
(Âncora Editores) das Memórias de Edmundo Pedro. Este, o 
único tarrafalista vivo, foi um dos 152 primeiros degredados, 
tinha apenas 18 anos, e aí ficou durante nove, ou seja, apanhando 
designadamente o trágico “período agudo”, aquele em que houve 
mais mortes, duas vezes tentando a fuga, sofrendo maus tratos 
de toda a ordem, longos períodos de isolamento e frigideira. Do 
que, aliás, o triste “recorde” pertence a seu pai, 185 dias; seu pai, 
Gabriel Pedro, outro dos 152 (uma figura fantástica e com uma vida 
única, mais do que de “romance”, até ao fim), e que continuou 
ainda no Tarrafal após a saída do filho. Aquelas Memórias 
constituem, aliás, no seu todo, um documento extraordinário, 

Para que nunca  
se esqueça

Se nada poderá 
transmitir por 
completo os horrores 
do Tarrafal, impõe-se 
fazer mais para que 
quem ali vai fique 
com uma ideia mais 
aproximada do que 
eles foram

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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os meus óculos, dizem que foram 
as últimas palavras de Fernando 
Pessoa. Óculos para ver o mun-
do, as complicações interiores e 
exteriores que fazem de nós os 
pobres diabos que somos, capa-
zes de admirar um pôr do sol e de 
assistir a um genocídio à hora do 
almoço. Dêem-me os meus óculos, 
pode ter dito José Saramago antes 
de começar a escrever Ensaio sobre 
a Cegueira com tanta compaixão 
como lucidez. Dois escritores para 
o desassossego fecundo, aquele 
que nos constrói e traz humani-
dade ao nosso tempo. Obrigada, 
Fernando Pessoa, obrigada, José 
Saramago."J

 Leituras, conversas, músi-
ca, oficinas, passeios literários 
e arte urbana fazem os Dias de 
Desassossego, organizados pela 
Casa Fernando Pessoa e pela 
Fundação José Saramago, que 
decorrem de 16 a 30 deste mês.  
O programa inicia-se a 16, dia 
do aniversário de José Saramago, 
com uma performance de André 
E. Teodósio/Teatro Praga, Rafael 
Esteves Martins e Ana Ribeiro 
comemorativa dos 35 anos do 
Memorial do Convento, na Fundação 
José Saramago No dia seguinte, na 
Guilherme Cossoul, uma leitura 
performance, com textos de  textos 
de Maria Zambrano, Artaud, Maria 

Gabriela Llansol, Ernesto Sampaio, 
entre outros. E dias 18 e 19, visita 
literária pelas 'Lisboas' de Pessoa 
e Saramago. No dia 22, a músi-
ca, no São Luiz, com os pianos 
de Filipe Melo e Filipe Raposo. 
António Mega Ferreira dará uma 
'aula' aberta, no dia 23, na Casa 
Fernando Pessoa. 
Os Dias fecham a 30 de novembro 
com um espetáculo inédito de Ana 
Deus e Luca Argel concebido espe-
cialmente para assinalar os 82 anos 
da morte do poeta e os 24 anos 
de existência da Casa Fernando 
Pessoa. Sobre a iniciativa, Pilar del 
Rio, presidente da Fundação José 
Saramago, disse ao JL: "Deem-me 

Os Dias do Desassossego de Pessoa a Saramago

Ritos”, de Donato Santeramo. Entre as 
iniciativas paralelas, um destaque para 
o Simpósio Internacional, dedicado ao 
tema "Pode a Arte ainda ser agressi-
va", com curadoria de Marie-Laure 
Bernadac e Bernard Marcadé. Além 
do espetáculo de Monica Calle, Ensaio 
para uma Cartografia; a performan-
ce "Coleção de Amantes", de Raquel 
André; um recital de Paul Bowles; e 
uma exibição especial do filme Images 
D'Orient, de Gidon Kremer e Sandro 
Kancheli, com a participação do escul-
tor sírio Nizar Ali Badr, a que se seguirá 
um concerto com Gidon Kremer e um 
debate em torno da crise dos refugia-
dos.  Em competição estão 13 filmes, 
entre os quais as ante-estreias de Verão 
Danado, de Pedro Caldeira; O Dia 
Seguinte, de Hong Sangsoo; Lucky, de 
John Carroll Lynch; Frost, de Sharunas 
Bartas; e Chama-me pelo teu Nome, de 
Luca Guadagnino. Fora de competição, 
muitos outros, como Roda Gigante, de 
Woody Allen; Mektoub, My love: Canto 
Uno, de Abdellatif Kechiche; Last Flag 
Flying, de Richard Linklater; ou First 
Reformed, de Paul Schrader. J

 Don Delillo, Isabelle Huppert, 
Abel Ferrara, Peter Brook, David 
Cronenberg, Enrique Vila-Matas 
e Robert Pattinson são alguns dos 
convidados do Leffest, festival com 
direção artística de Paulo Branco, que 
este ano decorre, de 17 a 26 de novem-
bro, em vários espaço de Lisboa e de 
Sintra, abandonando o município de 
Cascais, onde foi fundado. Mais de 90 
convidados, entre realizadores, atores, 
escritores, artistas, dramaturgos; e 
dezenas de filmes, entre ante-estreias, 
retrospetivas e competições. Isto além 
de exposições, peças de teatro, concer-
tos, leituras, performances e palestras. 
Sempre com essa vertente multi-
disciplinar, o Leffest mantém uma 
passadeira vermelha cheia de notáveis, 
ao mesmo tempo que aglomera uma 
programação vastíssima.

A atriz francesa Isabelle Huppert 
vai estar em grande destaque. Passa 
uma retrospetiva, com alguns dos 
mais importantes filmes em que atuou, 
incluindo obras de Jean-Luc Godard, 
Werner Schroeter, Claude Chabrol, 
Otto Preminger, Michael Cimino, 
Michael Haneke e Paul Verhoeven. 
Simultaneamente estará patente a 
exposição Woman of Many Faces, 
que reúne mais de uma centena de 
fotografias da atriz, tiradas por grandes 
fotógrafos, como Henri Cartier-
Bresson, Nan Goldin, Robert Frank e  
Cindy Sherman. Abel Ferrara, referên-
cia máxima do cinema independente 
norte-americano, que, começou pelo 
cinema pornográfico e de série B, 
estará no Leffest para apresentar uma 
retrospetiva da sua obra, que vai de 
The Driller Killer (1976) ao mais recente 
Piazza Vitória,. Em Lisboa, ao lado de 
Ferrara, estará Willem Dafoe, um dos 
seus atores de eleição. Peter Brook, 
uma da maiores referências da encena-
ção teatral do mundo anglo-saxónico, 
está de visita ao festival, com a peça 

Battlefield, co-encenada por Marie-
Hélène Estienne, que está em digressão 
mundial desde 2015. Haverá também 
uma retrospetiva da sua obra cinema-
tográfica e uma conversa aberta centre 
si  e Marie-Hélène Estienne. Outras 
retrospetivas de grande importância 
são aquelas dedicadas a Alain Tanner, 
figura central do novo cinema suíço; 
Julian Schnabel, grande realizador 
americano; Mathieu Amalric, em que 
se mostra os trabalhos de realização 
do ator francês; e João Mário Grilo. 
Todos eles marcarão presença no 
Leffest. Enrique Vila-Matas profirá 
a conferência "Radicalmente não 
original', que inclui uma performance 
da realizadora e artista Dominique 
Gonzalez-Foerster. Don Delillo, que 
esteve no festival na sua primeira 
edição, fará agora leituras da sua obra. 
O grande pianista e maestro norte-a-
mericano Stephane Kovacevich dará 
uma palestra, seguida de concerto. E 
David Cronenberg será o presidente do 
júri além de participar na conferência 
"A Representação da Cultura Mafiosa e 
o poder dos Mitos, dos Símbolos e dos 

Leffest: um festival à luz  
das estrelas

Isabelle Huppert, em Elle, de P. Verhoeven A atriz é homengeada do Leffest

como me é grato sublinhar num dia especial: é que hoje, 8 de 
novembro, Edmundo Pedro faz 99 anos!

Em matéria de testemunhos lamento é que, ao contrário do que 
defendi – e penitencio-me por não o ter defendido talvez com a 
devida insistência e força de argumentos –, a Comissão do Livro 
Negro sobre o Regime Fascista não tenha recolhido e editado em 
volume os depoimentos orais dos então, há 40 anos, ainda vários 
sobreviventes do Campo da Morte Lenta. De facto, na Comissão 
(de que há 15 anos sou também o único ‘sobrevivente’, sendo certo 
que era bastante mais novo do que os seus outros integrantes: José 
Magalhães Godinho, presidente, Teófilo Carvalho dos Santos, Raúl 
Rego, Fernando Piteira Santos e Joaquim Barradas de Carvalho), 
na Comissão prevaleceu a orientação, que os meus companheiros 
entenderam mais conforme com a missão que nos fora confiada 
no decreto que a institui, de o nosso trabalho se restringir ao 
que tivesse base documental, “a organização e publicação de 
documentos”. 

Adiante. Porque nem quero falar aqui da emoção, obviamente 
contida, com que pisei esse “chão”,  percorri esse espaço que 
foi de terror, martírio e negação total dos mais elementares 
valores e Direitos Humanos, sem prejuízo de também o ter sido 
de resistência e heroísmo. Quero é dizer que creio impor-se fazer 
mais para que quem hoje ali vai e não o saiba, possa ficar com uma 
ideia mais aproximada do que foi e dos crimes ali perpetrados. Para 
isso devia haver uma boa exposição permanente, com materiais e 
documentos – textos, fotos, filmes, testemunhos de toda a espécie 
– que o mostrem o mais possível. E devia (deve) haver alguém que, 
pelo menos em certas ocasiões, acompanhe e saiba esclarecer os 
visitantes. O que agora não acontece, nem uma coisa nem outra. 

O CONGRESSO DA UCCLA De resto, se não erro, do que se trata 
apenas é de dar integral cumprimento às recomendações do 
Simpósio Internacional que aí se realizou, em abril de 2009, 
organizado pelas Fundações Amílcar Cabral e Mário Soares, 
com  múltiplos apoios e patrocínios, designadamente do então 
Presidente de Cabo Verde, Pedro Pires. Recomendações entre as 
quais estão estas: “Que o Campo se torne um espaço de memó-
ria de todos aqueles que aqui sofreram, fazendo dele um espaço 
memorial da conquista da Liberdade; que seja criado, dentro 
do Campo um Museu da Resistência e da Liberdade e no espaço 
envolvente áreas dedicadas às Crianças e à Juventude para que 
possam apreender melhor a História”. E quanto a materiais e do-
cumentação que num curto prazo, independentemente da criação 
do Museu, decerto poderão ser utilizados e permitirão atingir 
aquele objetivo, estão os expostos aquando do referido Simpósio, 
da responsabilidade da Fundação Mário Soares e do Ministério da 
Cultura de Cabo Verde.

Disponíveis para visualização deviam estar ali também 
os filmes que existem sobre o Campo, mormente o de Diana 
Andringa (DA), com testemunhos dos antigos presos que 
participaram na dita iniciativa de 2009 – todos, exceto Edmundo 
Pedro, das ex-colónias. E cito a DA também porque ela agora 
de novo aí esteve e nos ajudou nessa dolorosa visita: nos, quer 
dizer: aos intervenientes no VII Encontro de Escritores de 
Língua Portuguesa, promovido pela União das Cidades Capitais 
de Língua Portuguesa (UCCLA), na cidade da Praia, com a 
colaboração da respetiva Câmara, no âmbito do qual fomos ao 
Tarrafal e à Cidade Velha. Nesta, com a presença de Pedro Pires, 
que contribuiu para  a concretização do projeto, passou outro 
significativo documentário da Diana, já exibido na RTP, sobre a 
fuga de Portugal, em 1961, de cerca de cem estudantes das ex-
colónias ligados à Casa dos Estudantes do Império (CEI). 

O Encontro, aliás, teve a intervenção de três cineastas que 
apresentaram filmes seus, de um modo ou outro relacionados 
com a mesma temática, e dois deles especificamente com a CEI, 
que a UCCLA homenageou em 2015, assinalando os 50 anos do 
seu encerramento pela ditadura: A Casa, de Rui Simões, e O 
grande Kilapy, de Zézé Gamboa. O terceiro foi Os Imortais, do 
António-Pedro Vasconcelos, que como alguém versado nessas 
matérias também interveio numa das mesas sobre o tema central 
do Encontro: “Novas Tecnologias de Imagem e a Internet” e 
“Influência das Novas Tecnologias nos Meios Jornalísticos e na 
Escrita”. Mas não cabe aqui notícia do dito encontro, que nos 
termos de um protocolo agora assinado entre a UCCLA e a Câmara 
da Praia, ali passará a realizar-se anualmente - Praia, assinale-
se com satisfação, que a Unesco acaba de admitir como "cidade 
criativa". Valerá ainda a pena, em próxima oportunidade, voltar a 
esta iniciativa, não só para falar da UCCLA e da CPLP, a propósito 
da intervenção do primeiro-ministro de Cabo Verde, como de 
aspetos conexos. Entretanto, findo este Encontro começou, 
também na Praia, o Festival Morabeza, a que Valter Hugo Mãe 
se refere já na sua crónica desta edição e sobre o qual Álvaro 
Laborinho Lúcio escreverá na próxima.J
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Tempo de Guerra
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Em outubro de 1917, Bernardino Machado protagonizou a 

primeira visita de Estado de um Presidente da República 

Portuguesa ao estrangeiro. Em plena Primeira Guerra 

Mundial, o Presidente encontrou-se com os soldados do 

Corpo Expedicionário Português, que se batiam nas trin-

cheiras francesas, e foi recebido por alguns dos mais 

importantes governantes europeus da época, como 

Afonso XIII, Rei de Espanha, Raymond Poincaré, Presi-

dente da República Francesa, Jorge V, soberano do Reino 

Unido e Alberto I, Rei da Bélgica. Na comitiva que acom-

panhava Bernardino Machado encontrava-se Ângelo 

Vaz, seu secretário particular e genro, que em 1923 publi-

cou em livro o relato da viagem, numa única tiragem e que 

se encontrava esgotada desde então. A presente reedição 

de Viagem Presidencial – 1917, relevante fonte 

histórica da Primeira República, da participação de 

Portugal na Grande Guerra e da instituição presiden-

cial, integra ainda um novo apêndice documental 

reunindo um conjunto significativo de fotografias. Esta 

edição é uma parceria do Museu da Presidência  

da República e da Imprensa Nacional.

viagem presidencial-254x300_JL.indd   1 06/11/17   15:40
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Houvera ainda Apolline, Doriane e 
Madalena. Apolline, a primeira, que se 
punha a arder quando o romance aque-
cia e o fizera devolver os Henry Miller 
que tinha na livraria; Doriane, a atriz, 
que invadia a imaginação do livreiro, 
arquejando como Desdémona às mãos 
de Otelo ou rindo -se da morte como 
a Bovary – outro ultraje, «os grandes 
livros dispensam essas coisas», dissera 
-lhe ele tantas vezes; e Madalena, filha 
de um português e de… Apolline, que, 

Paris, 2001 
 A montra negra da Livraria Thibault 

era a moldura mais respeitada da Rue 
de Nevers, um beco desconsolado que 
se escondia entre as costas de dois 
quarteirões do Quartier de la Monnaie 
e que, séculos antes, servira de es-
coadouro às imundices das irmãs da 
Penitência de Jesus Cristo. A loja situa-
va -se sob o arco que abria para o Quai 
de Conti e, para entrar, era necessário 
bater na vitrina. Isto se ele desse pelo 
sinal, o que não era garantido. Naquele 
domingo, o livreiro cego dirigiu -se 
ao recesso mais escuro da livraria e 
sentou -se à escrivaninha. O tampo 
estava vago, apenas papéis dispersos, 
uma telefonia a pilhas e um rosto num 
passe-partout, o rosto de Fidelia.

Estavam juntos havia quatro 
anos e ele lembrava -se da apoteose 
dos primeiros tempos: descontando 
as raras e breves ocasiões em que a 
rapariga visitava a mãe, nunca acor-
dara sozinho. Como qualquer velho, 
invejava a imaturidade e embriagava 
-se com a juventude da amante. E 
depois Fidelia lia -lhe a todas as horas 
do dia. Imprevisíveis, as palavras da 
jovem surgiam -lhe de lugares distin-
tos, adocicadas pelo sotaque platense, 
dando voz à multidão de livros que 
o rodeavam desde sempre como um 

coro de mudos. Na verdade, sempre 
escolhera as mulheres pelos olhos que 
não tinha. Só deixava que o aceitassem 
como amante se lhe prometessem ma-
ratonas de leitura. Nunca se despedira 
de nenhuma com um livro a meio e 
só por uma vez deixara que o conven-
cessem na hora de escolher o que ler. 
Fora Azurine, uma argelina de meia 
-idade, cuja paixão obcecada por Zola 
lhe adiara Lolita pela semana que levara 
a terminar Germinal – um ultraje! 

trinta anos depois, aquecia o lugar 
que fora da mãe, embora com mais 
equilíbrio entre as páginas e os lençóis. 
É claro que a vida dele não fora só ro-
mances, também a abrira a contos lidos 
numa noite, literatura de cordel que 
esquecia sem desgosto. Nunca cuidara 
das razões daquelas mulheres, porque 
o procuravam, porque se deixavam 
ficar. Talvez preferissem não ser vistas 
ao acordar, talvez adorassem ouvir -se 
com a voz dos livros.

Gostava de França e morreria 
em Paris. Resumia a sua vida todos 
os dias, mas não incluía os anos de 
juventude nem a tragédia que o fizera 
fugir. Preferia lembrar o recomeço, a 
chegada a Génova, o sopro dos freios 
do comboio. Contara cada segun-
do de silêncio após a abertura das 
portas e fora o primeiro a apear -se. 
O impacto dos sapatos no empedrado 
soara -lhe como tiros no cais vazio. 
Era só mais um judeu a escapar das 
cinzas. Atrás de si, outros trezentos 
de olhos relutantes, uma tapeçaria de 
caras estendida à porta de cada vagão. 
Nesse momento ouvira a campainha 
e voltara a contar os segundos. Mas 
nem então os gritos irromperam, só o 
som dos que saltavam da carruagem, 
os passos renitentes, a roupa a raspar 
na roupa, as tosses dispersas a lembrar 
que a carga era humana. Sentira um 
encontrão e agarrara a mala azul 
com mais força. Lá dentro, papéis 
escritos que, dobrados, lhe caberiam 
na algibeira. Mas ele queria uma mala, 
com as mãos vazias pareceria um 
indigente, já bastava sê-lo. Não vira os 
companheiros curvados e cinzentos 
olhando em redor como se esperassem 
lobos. A chegada dos carabinieri tivera 
um efeito caótico, todos se espreme-
ram uns contra os outros. Afinal era 
só para os levarem para a sala ao lado, 
uma espécie de refeitório inventado à 
pressa onde as cozinheiras pareciam 
enfermeiras. O ar devia vir todo das 
panelas, transpirado e temperado 
como sopa quente, e eles na fila a 
mastigar o cheiro com vergonha da 
bondade das mulheres. J

PRÉ-PUBLICAÇÃO

Os loucos da Rua Mazur 

João Pinto Coelho Prémio Leya 2017

Os Loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho, vencedor do prémio Leya 2017, vai chegar às livrarias, numa edição da dom 
Quixote. O romance, de que junto pré-publicamos um excerto, desenrola-se na Polónia, incidindo sobre os acontecimentos 
envolvendo cristãos polacos, uma “visão inédita da tragédia resultante das invasões russa e nazi daquele território”, como 
sublinhava o júri do prémio, presidido por Manuel Alegre. O tema central é, segundo o escritor, a “universalidade do mal”. “Há 
pessoas como nós que foram capazes de cometer atos que elas próprias pensavam que seriam incapazes de fazer. E, no entanto, 
fizeram-no”, adiantava ao JL,na nossa última edição, sublinhando que alguma maneira a história já estava nas “entrelinhas” 
do seu primeiro livro, Perguntem a Sarah Gross, também finalista do Prémio Leya, em 2014, e publicado pela D. Quixote. 
Arquiteto e professor, João Pinto Coelho, 50 anos, iniciou-se na escrita tardiamente, já na casa dos 40, na sequência de uma 
investigação sobre o Holocausto que o levou, ao serviço do Conselho da Europa, ao campo de concentração de Auschwitz. 

 "Cervantes e os mares, nos 400 
anos do Persiles", é o tema do 
Congressao Internacional que decorre 
na Universidade Nova de Lisboa entre 
os próximos dias 16 a 18, promo-
vido pelo Centro de Humanidades 
(CHAM) da sua FCSH, e tendo 
coordenadora Maria Fernanda de 
Abreu. Apresentam comunicações 
e participam dezenas despecislias, 
fundamentalmente universitários, 
de diversos países, em particular, 
além de Portugal, da Espanha, Brasil, 
França, Itália, República Checa, 
Argélia e EUA. Há numerosas mesas 
e ostrabalhos decorrem, durante os 
três dias, de manhã, a partir das 9 
horas, e á tarde a partir das 14 e 30. 
Após a sessõa de abertura, a primeira 
comunicação é de Aurora Egido, 

da Un. Zaragoza, sobre "El cielo de 
Lisboa y Los Trabajos de Persiles y 
Sigismunda".
Recorde-se que Miguel de Cervantes, 
regressado do cativeiro em Argel, 
esteve em Lisboa, após viajar pela 
Itália meridional, participar na Batalha 
de Lepanto, estar preso no Norte de 
África, regressar, por Barcelona, à 
Península Ibérica, que atravessou. Na 
sua última obra, póstuma Los trabajos 
de Persiles y Sigismunda, historia seten-
trional (1617), "conta dos mares, ilhas 
e gentes do Norte e das terras e gentes 
do Sul por onde peregrinam os seus 
protagonistas depois de desembarcar 
em Lisboa. Esta é a primeira cidade 
de um longo percurso que farão até 
chegar a Roma". Foi há 400 anos e este 
congresso pretende celebrá-lo. J

Congresso Internacional
sobre Persiles, de Cervantes

Faro Ramos, novo
presidente do Camões

 Luís Faro Ramos, 55 anos, diplomata, 
embaixador de Portugal em Cuba até 
há poucos dias, é o novo presidente 
do Camões, Instituto da Cooperação 
e da Língua, subtituindo Ana Paula 
Laborinho, que ocupava o cargo, em 
que fez muito bom trabalho, desde 
2010. Recorde-se que no nosso nº 
1224, de 30 de agosto, publicamos uma 
larga entrevista com ela, que foi capa, 
na qual faz um balanço dos seus sete 
anos à frente do instituto. A profª da 
Fac. de Letras da Un. de Lisboa, que já 
fora presidente do Instituto Português 
do Oriente, vai agora dirigir o novo 
escritório da Conferência Ibero-
Americana em Portugal. 
O Camões terá assim, pela primeira 
vez, um diplomata a ocupar o cargo 
- anteriormente, alguns diplomatas, 

embora nenhum embaixador, foram 
vices. Em declarações ao Expresso 
Luís Faro Ramos disse considerar  
este um “desafio prestigiante” e que 
espera “corresponder à importân-
cia e centralidade da cooperação , 
cultura e língua na política externa 
portuguesa”.J

Luís Faro Ramos

 ERNESTO RODRIGUES ‘vencedor’ 

do Prémio Pen Clube, para narrativa, com 

o romance Uma Bondade Perfeita. 

 PRÉMIO ARNALDO FRANÇA, 

criado pelas imprensas nacionais de 

Portugal e Cabo Verde irá distinguir 

anualmente escritores cabo-verdianos 

sendo a obra premiada editada nos dois 

países.

 FRANCISCO LOUÇÃ E MICHAEL 
ASH, apresentam Sombras - A Desordem 

Financeira na Era da Globalização, na 

Unicepe, no Porto, a 17, às 18h30

 DEPOIS DE OUTUBRO, concerto da 

Orquestra Sinfónica Metropolitana, no 

CCB, a 19, às 17h00.

 BEATRIZ PESSOA em ciclo de Jazz 

+351, na Culturgest, a 17, às 21h30. 

 FÓRUM DO FUTURO, sobre crítica 

feminista e pós-colonial, com Denise 

Ferreira da Silva e Ursula Biemann, no 

Mosteiro de São Bento da Vitória, Porto, a 

9, às 19h00.

 O HORIZONTE E A MEMÓRIA, 

concerto de Teresa Salgueira, na Aula 

Magna, a 18, às 21h30.

 ANA VIEIRA, exposição no CAC Graça 

Morais, em Bragança, abre a 11.

 PAULO TEIXEIRA PINTO, biografia, 

apresentada por Luís Marques Mendes, 

hoje 8, na Livraria Ferin, em Lisboa, às 

18h30.

 3º CENAS DE NOVEMBRO, 
encontro de teatro em Serpa, de 10 a 26.

 PETER PAN, com encenação de Carlos 

Avilez e com Ruy de Carvalho, no Mirita 

Casimiro, Cascais, a partir de 13.

 MACAU. 100 ANOS DE 
FOTOGRAFIA, exposição Beltrão 

Coelho, no Museu do Oriente, abre a 9.

 PEQUENAS HISTÓRIAS, FOTOS 

de Gonçalo Cunha de Sá, no Museu 

Geológico, de 15 a 30. 

 JOÃO PEDRO MARQUES, 

Escravatura, apresentação de Adriano 

Moreira, na Bertrand Picoas Plaza, hoje, 

8, às 18h30.

 O SEGREDO DO RIO, de Miguel 

Sousa Tavares, pelas marionetas do 

Chão de Oliva, em Sintra, até 10 de 

dezembro. 

 MANUEL GANTES, exposição no Museu 

Militar de Lisboa até 7 de dezembro.

 OS MEDIA E A QUESTÃO DA 
CATALUNHA, debate com Cesário 

Borga, M. Campo Vidal e Enric Marin, 

moderação de José Rebelo, na Casa da 

Imprensa, hoje, 8, às 18h00. 

›  b r e v e s ‹
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Cinco anos depois de Dentro do Segredo, o seu livro dedicado à Coreia do Norte, o escritor volta à 'literatura de viagens' 
com O Caminho Imperfeito. Histórias de uma outra Ásia - a Tailândia, igualmente recôndita -, de um submundo pernicioso 
e cru. Mas também uma viagem ao mundo interior do próprio escritor, com uma forte componente autorreflexiva e 
autobiográfica. O JL entrevista o autor, publica a crítica de Miguel Real àquele último livro e quatro poemas inéditos de 
quem também na poesia se distingue mas nos últimos anos não a tem dado a lume

José Luís Peixoto
‘O caminho também é um lugar’

c
Chegou da Coreia do Norte e está de 
partida para a Finlândia. "E se mais 
mundo houvera lá chegara", o verso 
d'Os Lusíadas de bem se aplica a José 
Luís Peixoto, escritor andarilho, que 
desbrava o que resta dos mundos 
ocultos, nesta sociedade global, que es-
treitou os caminhos da Terra. Em 2012, 
lançara Dentro do Segredo, um olhar 
sobre a Coreia do Norte, o mais obscuro 
dos regimes. Agora escreve sobre a 
Tailândia, em O Caminho Imperfeito, 
o seu segundo livro de 'viagens'. Mas 
claro que não é uma Tailândia de postal, 
para estrangeiro ver, mas um mundo 
feito de submundos recônditos, crus e 
chocantes. Mais do que isso, neste livro 
em que a realidade por vezes ultrapassa 
ficção, há uma viagem interior, intros-
petiva, testamentária, que cria elos com 
toda a sua obra. 

Nascido em Galveias, em 1974, José 
Luís Peixoto é um dos mais internacio-
nais escritores portugueses contemporâ-
neos, livros seus estão editados em mais 
de vinte idiomas. Entre outras distin-
ções, recebeu em  2001, o Prémio José 
Saramago, pelo seu romance de estreia, 
Nenhum Olhar, e, já este ano, o prémio 
Oceanos, por Galveias. Dividindo-se en-
tre ficção, poesia e literatura de viagens, 
iniciou a sua carreira em 2000,com 
Morreste-me, seguiram-se títulos como 
A Criança em Ruínas (2001, poesia), Uma 
Casa na Escuridão (2002), Cemitério de 
Pianos (2006) e Livro (2010).

JL: O livro começa com uma descrição 
algo chocante. Mas talvez o que  que 
haja de mais chocante neste livro é estar 
catalogado como não ficção…
José Luís Peixoto: A Tailândia é um lugar 
de contrastes. Todas aquelas coisas são 
reais e  aconteceram assim. Claro que 
depois há uma gestão da narrativa. O 
livro a partir de certa altura torna-se tão 
diferente, que rejeita a catalogação mais 
fácil. 

Teve muitos anos uma crónica no JL inti-
tulada "Verdades quase Verdadeiras". Foi 
um caminho que sempre o interessou? 
A realidade como manancial de histórias 
ou aqueles momentos em que a realidade 
ultrapassa a ficção? 
A certo momento, o livro coloca o tema 
da autobiografia versus ficção. Reflete 
sobre a eterna questão de quanto tudo 
é ficcional e ao mesmo tempo autobio-
gráfico. Em alguns momentos , deu-me 
prazer exercitar uma certa ironia 
através de factos absolutos, às vezes até 
estatísticos, que são muito eloquentes. 
Quando estamos a fazer o retrato de 
uma realidade exótica tudo acaba por ser 

O livro sobre a Coreia do Norte, Dentro 
do Segredo, relata uma viagem num 
estilo muito diferente.
Sim, mas com esses pontos todos de 
contacto, na medida que também me 
transformou. Há uma visão sobre o lugar 
não objetiva. É um encontro com o ou-
tro, com todas as interrogações que trás. 
Classificar este livro como não ficção cria 
uma responsabilidade acrescida, porque 
se estabelece uma ligação com a escrita 
jornalística, com uma certa objetividade. 
Torna obrigatório retratar um espaço 
que existe e ser -lhe fiel. Isso para mim é 
muito complicado. Aquilo que encontro 
ali, apesar de ser objetivo e verdadeiro 
para mim, pode não o ser para outra 
pessoa.

Quanto tempo esteve na Tailândia?
Estive cinco vezes. Períodos de três e de 
duas semanas. A primeira foi depois de 
ter estado no Festival Literário de Macau. 
Contava ir à China, a Hong Kong, mas 
aconselharam-me a ir à Tailândia. Desde 
aí que tenho ido todos os anos. É uma 
cultura fascinante a vários níveis, quer 
do ponto de vista histórico, quer do seu 
quotidiano. 

É um livro que permite que falemos 
sobre tudo, como se neste caminho 
coubesse o mundo inteiro. Um livro que 
coloca grandes questões universais... 
Qualquer livro faz perguntas. A partir 
de certa altura colocam-se-me duas 
questões de forma muito direta: porque 
escrevo e porque viajo. São duas formas 
de perguntar "para que vivo". Pois estes 
são dois símbolo muito claros da minha 
vida. Viajar, sob o ponto de vista mais 
físico, e escrever, do lado da reflexão, do 
pensamento. Mas são duas dimensões 
da mesma existência. Essas perguntas 
estão por baixo de todas as perguntas. No 
fundo, o livro vai dando várias hipóteses 
de resposta, ligadas a temas já trabalha-
dos em livros meus, como as questões da 
família, o que leva o livro nessa direção 
autobiográfica. Há um momento no livro 
em que eu faço um balanço da minha 
vida e penso como seria se morresse 
agora. Para mim essa reflexão foi o resul-
tado lógico das perguntas que fiz. Apesar 
de haver reflexões quase absolutas, 
aplicáveis em outras circunstâncias, o 
livro nunca abdica das suas referências 
concretas. Tal como quando o livro fala 
da Tailândia, parte daquelas ideias pode-
riam ser aplicadas noutras realidades nos 
seus princípios. Quando o livro fala sobre 

Colocam-se-me duas 
questões de forma 
muito direta: porque 
escrevo e porque 
viajo. São duas 
formas de perguntar 
"para que vivo", pois 
estes são dois símbolo 
muito claros da 
minha vida

“
José Luís Peixoto  “A última vontade de qualquer texto é ser universal, pela própria 
natureza da literatura”

Manuel Halpern muito diferente do que estamos à espera. 
Mas o livro  também se movimenta nessa 
dualidade do longe e do perto. Por um 
lado tem essa distância cultural e de 
perspetiva do mundo, diferente da nos-
so, mas por outro lado tem momentos de 
grande proximidade, de retrato íntimo, 
autobiográfico e pessoal. O confronto 
entre os dois acaba por ser a concretiza-
ção dos polos desse caminho. 

Descobrem-se várias camadas, o livro 
são muitas coisas ao mesmo tempo. No 
cinema muitas vezes fazem-se ficções 
com técnicas de documentário. Aqui 
faz o inverso? Isto é um ‘documentário' 
transformado em ficção? Usa ferramen-
tas da ficção para falar da realidade?
Independentemente do caráter ficcional 
ou não de um texto, tem de ser consi-
derada a sua eficácia narrativa. Nesse 
aspeto, fiz um exercício que requer um 
equilíbrio de vários aspetos. O livro é um 
caminho. Começa num ponto e termina 
noutro inesperado à partida. Acho isso 
interessante. Todos os livros propõem 
um caminho. Neste caso procurei que 
a existência desse percurso fosse muito 
clara. É uma narrativa feita de muitas 
narrativas.

É levada ao extremo a ideia de que quan-
do se faz uma viagem não conta apenas 
o lugar para onde se vai, mas sobretudo 
como tal nos afeta interiormente. Tudo 
alimenta a viagem. É por isso que não há 
a mesma Tailândia para todos?
Sob o ponto de vista da descrição 
da Tailândia, o livro é uma hipó-
tese. Tentei ultrapassar o estere-
ótipo, muito forte e alimentado 
pela indústria do turismo. Mas eu 
quis ir a outros lados e colocar lá 
toda a minha subjetividade. O meu 
olhar não é neutro, nem objetivo. 
Nenhum olhar o é. Este livro tem 
muito de pessoal. Ao escrevê-lo foi 
o que mais me seduziu. A crónica 
da Tailândia foi, de início, o que me 
levantava mais desafios, por ser um 
país tão diverso, que me deixa-
va assoberbado a olhar para tudo 
aquilo, mas a partir de certa altura 
se foi organizando. A forma como 
a Tailândia me marcou, com todas 
as suas capacidades simbólicas, foi, 
porém, o que transformou este livro 
em algo extremamente importante 
para mim e com um lugar muito 
particular em relação a outros livros 
que escrevi.
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mim pode também ser aplicado a outras 
pessoas que o estejam a ler. Sem prejuízo 
de pretender ser simbólico e universal - 
pela própria natureza da literatura essa é 
a sua última vontade -, o livro é bastante 
particular, nele falo de forma muito con-
creta dos meus filhos, da minha família.

Chega ao ponto de fazer um 
testamento.
Quando se está a escrever o primeiro 
compromisso é com o texto. Mas não se 
podem deixar de considerar múltiplas 
circunstâncias em que ele possa ser lido. 
Fiquei a pensar que aquele texto poderia 
ser lido depois de eu morrer. É sempre 
uma situação sensível. Mas também acho 
que todos os textos devem ser escritos 
como um testamento. São a cristaliza-
ção de um tempo que nos ultrapassa. 
A morte é uma grande fronteira. Marca 
uma grande diferença sobre a perspetiva 
da pessoa. Os textos são sempre escritos 
num passado e presentes num tempo 
que não é sempre exatamente o seu. 

Embora aspirem a ultrapassar o 
tempo, todos os textos são datados, 
porque a sua verdade é sempre a do seu 
tempo. Claro que a riqueza do texto 
pode permitir múltiplas leituras que o 
façam sempre atual, mas o tempo em 
que ele foi escrito nunca é dado irrele-
vante. Existe sempre um compromisso 
com a História, do ponto de vista do 
tempo, e com a Cultura, do ponto de 
vista do espaço. O espaço em que um 
livro é escrito nunca é irrelevante, 
mesmo que possa fazer sentido em 
todo o mundo e em todas as épocas.

De alguma forma, começou a escrever 
por causa do seu pai, em Morreste-me. 
Aqui revela que começou a viajar tam-
bém por causa dele. Há uma espécie de 
fechar de círculo?
Sinto que esse tema não se fecha. Mais 
do que ser um círculo é uma espiral. 
Esse é o grande tema da minha obra. 
Não sei se algum dia conseguirei sair daí, 
da questão da filiação. Começo por ser a 
questão do pai, mas também é a questão 
dos filhos. No fundo são dois lados da 
mesma coisa. É uma questão que encer-
ra muitas outras, como a do tempo. Não 
é por acaso que a filiação é um eixo nar-
rativo de várias religiões, até do ponto 
de vista civilizacional, e nos organiza o 
pensamento. Sinto uma tendência para 
tratar esse tema e, em vez de contrariá-
-la, abraço-a, desde sempre.

Na sua obra, coloca os romances e a não 
ficção ao mesmo nível?
Há sempre uma pressão grande para 
escrever romances e um preconceito 
em relação ao resto. Como se por não 
ser um romance, o livro fosse menor. 
Cada género tem os seus desafios e 
a sua importância. Gosto de diver-
sificar, de procurar e experimentar. 
As lições que aprendi a escrever 
romances são amplamente utilizadas 
aqui. Do ponto de vista da construção 
narrativa, as diferenças entre este livro 
e um romance são poucas. 

Na badana da contracapa a sua obra 
aparece dividida apenas entre prosa e 
poesia...
Quando olho para um novo projeto, 
não consigo ignorar o que já fiz. Mesmo 
que isso aconteça encontro sempre li-
gações. Tenho a ambição que cada livro 

OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

“

 › José Luís Peixoto
O CAMINHO 
IMPERFEITO
Quetzal, 190 pp., 17,70 euros.

Uma viagem ao fim ou ao fundo de 
si próprio e, por via do caminho 
percorrido, desenvolver e atingir 
um autoconhecimento sintético e 
iluminante sobre a sua vida

José Luís Peixoto (JLP) atingiu a idade de meia-vida 
e, em registo de “não-ficção (texto da contracapa), 
perfez uma viagem ao fundo da sua existência, 
sumariada no seu último livro, O Caminho Imperfeito. 
Note-se que o título não indica “um” (indeterminado), 
mas “o” caminho, bem definido, o “seu” caminho. 
Ainda que profana, trata-se de uma viagem 
verdadeiramente 
iniciática já que 

tem como objetivo atingir o 
autoconhecimento e determinar 
os tentáculos existenciais que têm 
ligado a sua vida aos outros e ao 
mundo. Não se trata de uma viagem 
de prazer, ou uma viagem turística, 
ou uma viagem encomendada 
para uma reportagem, mas uma 
viagem ao fim ou ao fundo de si 
próprio e, por via do caminho 
percorrido, desenvolver e atingir 
um autoconhecimento sintético e 
iluminante sobre a sua vida. 

É neste sentido que, neste seu 
novo livro, a viagem, mesmo 
profana, é iniciática, busca fins 
de conhecimento, não materiais, 
não históricos, mas, seguindo a 
antiquíssima divisa de Sócrates, de 
busca de si mesmo. Porém, como 
Sócrates, o resultado atingido 
e o caminho percorrido como 
conteúdo concreto da viagem não 
comprazeram totalmente o autor/
narrador (ver diferença apontada 
no livro, pp. 100-101): gostou e não 
gostou da viagem. 

Gostou porque descobriu a razão 
por que é escritor (p. 114) e porque 
viaja (p. 115)  - não revelamos os 
porquês para não furtar o prazer 
da descoberta ao leitor; gostou 
porque cimentou laços familiares 
(por exemplo p. 103, o casamento 
em Las Vegas, p. 108, a ida da 
família toda a esta cidade, pp. 119-
120) e a amizade com Makarov, o 
companheiro de uma das viagens, 
antigo amigo das tatuagens no 
Bairro Alto e ilustrador do livro; 
gostou porque face a duas cidades, 
a mais profana e materialista do 
mundo, Las Vegas/EUA, e uma das mais religiosas e/
ou espiritualistas, Banguecoque/Tailândia, defrontou-
se consigo próprio, com os seus limites cívicos e 
mentais; gostou porque detetou fios inconsúteis de 
ligação entre a infância e a adolescência numa aldeia 
do Alentejo, o filho mais novo de um carpinteiro, e o 
adulto escritor e viajante, não uma vida artificial, mas 
uma vida genuína, no passado e no presente. Gostou, 
enfim, porque encontrou o fio ontológico de ligação da 
totalidade da sua existência, percebeu que não viveu 
inutilmente, e que o que tem feito (escrever, viajar) 
continuará a ser doravante o fulcro da sua vida.

Não gostou porque constatou ser “imperfeito” o 
caminho: “Quanto mais tento conhecer-me, mais 
percebo o quanto falta para me conhecer. Quanto mais 

ilumino, mais consciência tenho das enormes distâncias que 
falta iluminar” (p. 110); não gostou porque constatou que não 
é sujeito da sua existência: todo o artigo número 27, demasiado 
longo para aqui transcrever; não gostou, porque percebeu que o 
caminho é o lugar da imperfeição e a viagem, por maior, é sempre 
inconclusa: “Não sou o meu corpo, não sou o meu nome, não sou 
o que tenho, não sou estas palavras, não sou o que dizem que sou, 

não sou o que penso que sou” (p. 
184). Não gostou porque percebeu 
que muito do que é como escritor 
lhe é exterior, que é apenas um elo 
do “caminho”: “Sou um caminho. 
Sou alguma coisa que vem de 
antes, que me foi entregue pelo 
meu pai. Também ele a recebeu. 
(…) Sou alguma coisa que avança. 
Sou alguma coisa que continuará 
depois de mim, que entrego aos 
meus filhos” (p. 185). E, mais 
radical, na p. 152, a propósito da 
decisão impulsiva de partir para 
as duas cidades: “Será que alguém 
decide alguma coisa?”.

A coesão do texto narrativo 
é dada pela história macabra de 
alguém que envia pelo correio 
de Banguecoque para Las Vegas 
várias caixas contendo a cabeça 
de um bebé, o pé direito de uma 
criança cortado em três partes, 
pedaços de pele tatuada e um 
coração humano. Narrada na 
primeira página, ela surge a 
espaços no texto, acrescentando 
nova informação, até finalizar 
na última página do livro. O 
leitor desconhece se, inserida 
num texto de certo modo 
confessional, a história é 
verdadeira. Porque alimentado 
pela “não-ficção”, pressupõe-se 
ter sido verdadeira.

Balanço final da viagem: “As 
palavras são espelhos imperfeitos. 
Escrever, mesmo com todas as 
insuficiências, é o que sei fazer para 
descobrir quem sou” (p. 113), e, 
interpretado o passado e o presente, 
conclui o autor/narrador: “O velho 
que imagino que serei é o velho que 
gostaria de ser” (p. 147), ainda que a 

criança imaginada não tenha sido a criança real, 
a que foi mesmo, mas aquela é a única criança 
pensável pela memória e, portanto, a outra, a 
verdadeira, não existe.

De recordar ao autor-narrador o belíssimo 
final de Viagem a Portugal, de José Saramago: 
“A viagem não acaba nunca. Só os viajantes 
acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em 
memória, em lembrança, em narrativa. (…) É 
preciso recomeçar a viagem. Sempre”. No caso de 
JLP, traçar até ao final da sua vida, que desejamos 
longa, novo “caminho imperfeito”.

Única falha: José Luís Peixoto atravessou o rio 
Mekong e não se lembrou que foi aí que Luís de 
Camões naufragou.J

Viagem iniciática

PA
TR

ÍC
IA

 S
A

N
TO

S 
PI

N
TO

José Luís Peixoto
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De passagem

Ao passar pela cidade de Nampo, a ir ou a voltar da famosa
Barragem do Mar do Oeste, a janela do autocarro é uma
tela gigante, composta com detalhe e mão firme por
n soldados-pintores: as crianças e as árvores, as bicicletas
de homens muito direitos, as raparigas de braço dado,
companheiras de horas sem peso, tréguas na tarde cinzenta, 
os velhos de cócoras a debaterem a calma do feriado e,
de repente, uma mulher parada a olhar para mim. 

Não há distância. Ao longo de um instante, a mulher fala
para dentro de mim. Essas palavras não são palavras,
são segredos incandescentes à procura de uma língua.

É já quando o autocarro se afasta e a mulher desaparece 
que a procuro na memória. Então, peço-lhe desculpa e 
explico-lhe que só sou capaz de escrever poemas 
sobre a minha mãe. 

Entre os piqueniques  
da colina Moranbong

É esta mão a estender-me um copo de soju.
É esta mão feita de madeira antiga, áspera 
e suave, cor escura e veias salientes.

Sentado no chão, o homem não tem olhos,
afundou-os na loucura com que ri e,
no entanto, olha só para mim. 

É um grupo de homens sentados no chão, 
a olharem-me e a rirem da mesma maneira.
Ao seu lado, caixas de plástico com restos
de uma abundância que, devagar, ao longo 
de toda a tarde, foi assada em tiras muito finas 
sobre brasas agora apagadas.

Estamos juntos na voz de uma mulher que, 
ao longe, canta uma canção aguda ao microfone:
cobre os campos, os pavilhões e os lagos.
O centro desse círculo está no meio dos vultos
que, ali, depois daquele verde, dançam à sua volta, 
desordenados e em vertigem, atravessados 
por uma velha que toca tambor. 

Lá de cima, desde o grande céu, somos
cores pontilhadas na natureza.

As crianças correm nos caminhos, 
são como sopros, atravessam a música e
os pensamentos, levam as suas melhores
roupas e toda a infância. As crianças
ligam pontos invisíveis e, assim, reconstroem
a colina, formam terreno imaterial.

Entre estes homens que me olham, que esperam 
um gesto, há maços de cigarros abertos. De camisas
desabotoadas, podem fumar se quiserem, podem 
fazer muitas coisas se quiserem. Enquanto me olham, 
não imaginam o que não podem fazer.

O homem faz-me sinais com a cabeça: 
aceita, aceita, aceita. O homem espera 
desde o início da vida.

A mão estende-me um copo de soju,
dedos de trabalho, uma pedra na colina,
unhas cortadas com a lâmina de um canivete.

É soju turvo, grosso como azeite novo, amargo 
e enjoativo, murro na boca do estômago.
Não desiludi os homens, riem mais agora.
Não desiludi o homem, é o mais esperto.
Estende-me uma goma chinesa, cor-de-rosa, 
coberta por cristais de açúcar.

É esta mão a estender-me uma goma, um doce
estrangeiro para tirar o sabor do soju. 

A mão dele, a minha mão. 

Poema com o mesmo título do livro

Porquê um livro de poemas sobre a Coreia do Norte?
Cabeça, por favor, para de fazer-me essa pergunta. 
Talvez um poema sobre o monte Kumgang possa ser
um poema sobre o que não tem tamanho e nos engole,
como a noite ou a morte, como a ideia de um futuro
para o qual não estamos preparados. 

Além disso, se começar aqui uma longa tradição 
de livros de poemas sobre a Coreia do Norte, 
estas páginas serão recordadas para sempre. 
Afinal, é a memória dos outros que importa, ou não? 

Segundo cenário: se neste país de tantos poetas
nenhum se interessar por aquele país de tanta
gente, então este será um livro único entre todos,
prego cravado no tempo, poste, farol no deserto,
e também essa abnegação tem valor heroico.

Se vencerem as metáforas, este livro poderá ser
lembrado ou esquecido. Se as metáforas passarem
de moda, se forem comparadas a penteados dos
anos oitenta ou a telefones dos anos noventa, 
este livro poderá ser lembrado ou esquecido. 
Em qualquer caso, existirá e tu estarás a lê-lo agora
e eu estarei a escrevê-lo também agora.

Porquê um livro de poemas sobre a Coreia do Norte?
Cabeça, já te pedi, para de fazer-me essa pergunta. 
Talvez um livro de poemas não seja mais do que um
só poema e, da mesma maneira, talvez um poema 
não seja mais do que uma única palavra.  E sabes, 
cabeça, uma palavra é como um copo de água, 
não se recusa a ninguém.

No 25º andar do Hotel Yanggakdo

Eis o meu corpo aqui, quase sem motivo, e eu
talvez dissolvido no cheiro dos lençóis, detergente 
ácido e pobre, ou talvez espalhado sobre estas alcatifas 
onde repousam anos polvilhados, décadas inteiras
que morreram aqui, exatamente neste quarto.

O meu corpo deitado sobre esta colcha áspera, e eu 
recordando aquele cão que o meu pai perdeu no mato 
enquanto fingia caçar pombos. Foi há tanto tempo. 
O meu corpo e eu não tínhamos mais de doze anos. 
Recordo o olhar desse cão, a amizade com que me recebia 
quando chegava da escola. Recordo o seu nome, 
não o menciono porque ficaria mal no poema.  

É a luz desta hora que me ilumina os pensamentos, 
desce do céu e escolhe um lugar difícil entre as sombras.
São estas cortinas conformadas com o fim do dia
que me iluminam os pensamentos.

Era um domingo como hoje. O meu pai chegou 
de mãos vazias, nenhuma caça à cintura, e contou-nos 
que tinha perdido o cão. Procurou, chamou, assobiou 
e só recebeu resposta do silêncio.

O silêncio. Na cozinha da nossa casa, a minha mãe e eu 
partilhámos um luto sem palavras. 

Depois, talvez tenha subido ao meu quarto e talvez 
me tenha deitado sobre a cama, sobre a colcha. Agora,
esse seria um paralelismo de extrema conveniência, 
mas não consigo ter a certeza. Agora, mais concreta é a pena 
que senti desse cão perdido, indefeso perante a noite 
que pousava sobre o seu desespero ou sobre a sua ilusão. 

Eis este tecto suspenso, corpo, e a presença desta cidade, eu,
paisagem que poderia contemplar se me aproximasse  
     [da janela.
Este tecto e esta cidade são uma boa metáfora do tempo 
ou da morte, do tempo e da morte.

Passados três dias, sujo, magro, gasto, o cão regressou.
Como se nunca tivesse duvidado do seu instinto, 
entrou pela porta do quintal, habituado às folhas caídas. 
A partir daí, fomos capazes de amá-lo muito mais.

Essa é a grande diferença. Se me deixarem aqui, 
perdido do meu corpo, nunca serei capaz de encontrar 
o caminho para casa.

Quatro poemas inéditos

TI
A
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A

José Luís Peixoto
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Raquel Gaspar Silva
O Alentejo mágico

 O seu Alentejo é tão “mágico” como 
Macondo, o povoado de Cem Anos de Solidão, 
de Gabriel García Márquez. Deu por si a pen-
sar nisso, quando começaram a acudir-lhe 
à memória as recordações e as histórias que 
ouviu enquanto criança, na casa dos avós, 
coisas extraordinárias que se contavam à 
fresca, em que se confundiam espantos, me-
dos, bruxas, lobisomens e outros mistérios. 
“Achei que tinha que agarrar nessa magia e 
passá-la à escrita”, diz.

Fábrica de Melancolias Suportáveis, o 
seu primeiro romance, agora editado pela 
Elsinore, resulta assim de uma “memória 
indireta”: “São retalhos de histórias que 
talvez fossem aumentadas pela imaginação 
infantil. Mas quando me vieram de novo à 
cabeça, não quis apurar qualquer verda-
de, simplesmente contá-las como as tinha 
ouvido”. E contá-las foi, para Raquel Gaspar 
Silva, 36 anos, um “compromisso” com a 
sua própria identidade e com a geografia da 
sua formação, o Alentejo.

No centro da narrativa está a fábrica, 
que se constituiu como seu “fio condu-
tor”, uma “fábrica que se foi construindo e 
depois destruindo”. As personagens foram 
“inspiradas” em pessoas que existiram, 
numa teia de relações familiares encadea-
das ficcionalmente. E entre elas, Carlota, a 
narradora, uma “entidade que representa 
todas as histórias, a sua transmissora e, em 
muitos casos, protagonista, a que presenciou 
e viu tudo de perto, sentindo como nenhu-
ma outra personagem”: “É aquela que está 
e vai estar sempre presente, pelo menos 
para mim, que a ouço muitas vezes ‘falar’”, 
salienta a escritora. Nesse sentido, é também 
a “voz da escrita”.

Ouvem-se, de resto, no seu livro muitas 
palavras e expressões da linguagem alen-
tejana. Palavras que escutava da boca da 
avó, algumas que julga terem sido adulte-
radas pelo uso, que nem estão registadas 
nos dicionários, mas que quis manter na 
sua ficção. “Os meus avós nasceram numa 
aldeia que é, de alguma forma, aquela que 
inspira o meu romance. Sou muito apegada à 
noção de lugar. E pareceu-me que não havia 
muito escrito sobre esse Alentejo, porque 
a ruralidade é normalmente retratada de 
outra forma”, acrescenta ainda. “Não sou 
revivalista, mas como costumo dizer, os 
meus velhos estão todos a morrer e há coisas 
das suas vidas, do seu imaginário que têm 
que ficar registados”.

Como um “marco” que o assinalasse, 
Fábrica de Melancolias Suportáveis foi escrito 
também para “preservar” a memória. A 
narradora diz ter esperado que todos mor-
ressem à sua volta para poder escrever. E 
dessa maneira, a literatura é a possibilidade 

Raquel Gaspar Silva “Enquanto não esgotar a 
memória, são as vivências reais ou imaginadas que 
quero contar”

Nascida em Évora, mas mais ligada ao espaço rural, 36 anos, 
licenciada Estudos Portugueses pela Un. Nova de Lisboa, já 
publicou poemas em inglês e fez poesia visual sobre a sua 
própria maternidade, e estreia-se com um romance, cheio 
de memórias da infância, Fábrica de Melancolias Suportáveis 

de os “resgatar”. “Todos esses fantasmas 
continuavam muito vivos e quase grita-
vam”, explica a escritora. “Escrever foi uma 
maneira de os arrumar nos seus lugares. E 
agora que o livro está escrito, parece que há 
um silêncio”.

Se apurar bem o ouvido, Raquel Gaspar 
Silva distinguirá, porém, outras vozes que 
falam ainda, “memórias muito vivas da sua 
infância” que pedem para ser escritas.
 
À VOLTA DA ESCRITA
Sempre fez diários e diários gráficos, onde 
regista a corrente dos dias, histórias, acon-
tecimentos, “uma forma de organização”, 
diz. Porém, não lhe passava pela cabeça 
querer ser escritora. Era a edição que a fasci-
nava. Foi com esse desejo que escolheu fazer 
uma licenciatura em Estudos Portugueses, 
na Universidade Nova de Lisboa. Concluído 
o curso, acrescentou-lhe uma formação em 
"Criatividade publicitária". Trabalhou tem-
porariamente como criativa numa agência e 
escreveu crónicas para um jornal alentejano.

Os seus trabalhos andaram sempre à vol-
ta da escrita. Talvez um prenúncio. Porque 
se não chegou a ser editora, aplicou-se na 
feitura dos livros. É escritora, com muitas 
histórias por contar. Depois deste romance 
de estreia já assentou as ideias para um se-
gundo, talvez mais urbano, mas igualmente 

radicado na geografia alentejana e na me-
mória. É dessa matéria que fabrica a sua fic-
ção. “Enquanto não esgotar a memória, são 
as vivências reais ou imaginadas que quero 
contar. Ainda não estou preparada para 
inventar um universo de raiz”, sublinha.

Nascida em Évora, em 1981, Raquel cres-
ceu com uma forte ligação ao espaço rural, 
uma infância “livre” e “feliz”. “Apesar de 
ter nascido na cidade, na capital de distrito, 
ia muito à terra e tive essa vivência da rua, 
do campo”, lembra. “Mas, quando cheguei 
à adolescência, voltei costas a tudo isso e 
queria era informação”. Veio estudar para 
Lisboa, mas a necessidade de proximidade 
da natureza levou-a a ir viver, mais tarde, 
para Azeitão. Uma decisão que tomou quan-
do ficou grávida. “Não podia voltar a casa, a 
Évora, mas quis ir para um meio mais pacato 
e rural”, adianta. “Como costumo dizer, a 
maior sofisticação é voltar ao simples, ao 
básico”.

Quando nasceu a sua filha, tomou, aliás, a 
opção de ficar a cuidar dela em casa até que 
fizesse dois anos. Tinha então definido “uma 
estratégia de ocupação do tempo que passava 
pela escrita”, explica. E talvez porque era mãe 
pela primeira vez, sentiu uma “facilidade de 
retornar”à sua própria infância. Durante esse 
período, escreveu o seu romance, responden-
do a um desafio do editor Guilherme Pires. É 
que ela tinha criado uma página de Facebook 
com alguns esboços das histórias que queria 
contar e o editor da Elsinore leu-os e conven-
ceu-a a transformá-las numa narrativa de 
maior fôlego. “Quando fiz essa página, não 
tinha ideia do que queria fazer, não sabia do 
que precisava para avançar. Acho que, afinal, 
precisava do Guilherme”, diz rindo. “Tive a 
sorte de ele ter vindo ao meu encontro e de 
me ter acompanhado”. Sobretudo, pelo in-
centivo, para que não desistisse, dado que era 
a sua primeira experiência de escrita roma-
nesca. Demorou-lhe um ano, mas conseguiu 
“deitar tudo cá para fora”. E “deu um livro”.

Paralelamente, registou a sua materni-
dade em poesia visual, num projeto sob o 
pseudónimo Rawquel – #domesticliteratu-
removement, que poderá ter, no final, um 
vídeo e uma edição antológica numa peque-
na editora norte-americana. Os poemas, 
em inglês, têm sido publicados em revistas 
estrangeiras, de um “nicho underground”.

Entretanto decidiu retomar a atividade 
profissional. Mas não foi fácil. “Infelizmente, 
ainda se pensa que é um luxo decidir ficar 
em casa a cuidar dos filhos e tenho sentido 
esse preconceito “, adianta. Ao fim de muitas 
entrevistas e recusas, encontrou um empre-
go, como relações públicas, numa multina-
cional, na região de Setúbal. Curiosamente, 
uma fábrica. A da sua escrita não irá parar, 
enquanto Fábrica de Melancolias Suportáveis 
vai laborando leitores.J MARIA LEONOR NUNES

› Raquel Gaspar Silva
FÁBRICA DE 
MELANCOLIAS 
SUPORTÁVEIS
Elsinore, 128 pp., 14.99 euros

acrescente um novo ramo, mas não 
ignoro o tronco. Este livro relaciona-se 
com outros livros meus, como o Dentro 
do segredo, as crónicas, o Morreste-me, 
O Cemitério de Pianos (até na estrutu-
ra)… Até com os livros mais ligados ao 
Alentejo, como o Galveias e o Nenhum 
Olhar. A dimensão autobiográfica está 
presente em todos. Este, O Caminho 
Imperfeito, em certa medida é o livro da 
adolescência, do rock’n'roll, das tatu-
agens, de uma cultura popular, mas às 
vezes transgressora.

Fala de coisas sérias, mas não é muito 
pesado.
Tentei que fosse, sob o ponto de vista da 
prosa, um livro fluido, de frases simples, 
para uma leitura ligeira. O humor é um 
aspeto que ameniza muito. Embora seja 
temperado com outros elementos.

Viaja muito devido à vida de escritor, 
mas ainda assim acrescenta outras 
viagens. Porquê?
Há uma passagem do livro em que eu 
digo que era sempre o último a sair das 
festas. Desde sempre tenho grande 
ansiedade por viver. Raramente recuso 
convites, propostas, desafios. A minha 
ambição é sempre experimentar mais, 
ver, saber, sentir, tomar o gosto a tudo. 
Viajar para algumas pessoas é um ob-
jetivo de vida. Também há o momento 
que se diz no livro em que quem não 
viaja está a viver algum coisa que quem 
viaja ignora. O livro faz essa apologia 
da viagem, embora lhe reconheça 
alguns lados menos positivos.

Diz que o caminho é um sítio. Sente-se a 
casa quando entra no avião?
O livro faz a apologia de viajar de avião, 
o que não é muito comum nos livros 
de viagem. Porque é tido como algo 
artificial, que não é verdadeiramente 
sentido. Há algum tempo que comecei 
a olhar para esses não lugares. Quando 
se tornam muito presentes ganham 
características que normalmente quem 
está de passagem não reconhece.

Escreve em qualquer lado?
Escrevi este livro em muitos espaços e 
circunstâncias. A escrita tem diversos 
estágios. Alguns são mais adequados 
para desenvolver em movimento. 
Contudo, para mim, a circunstância 
ideal para escrever é em casa. Mas 
escrevo em muitos lugares. Às vezes, 
a escrita pode ser uma âncora de es-
tabilidade num meio em permanente 
alteração. 

Há algum sítio onde ainda queira ir e 
escrever?
Há vários sítios que trazem grandes 
questões. Tenho viajado para a Ásia. É 
um continente fascinante. Quando se 
regressa da China é impressionante ver 
as paisagens imensas da Mongólia, do 
Azerbaijão, Cazaquistão… Espero ter a 
oportunidade de escrever mais livros 
com focos noutros pontos. 

Se abrisse um concurso para escritores 
irem à Lua inscrevia-se?
Seguramente. De resto, o olhar com que 
se vai para qualquer lugar tem que ser 
semelhante ao de com que se iria para a 
Lua. Porque se nos convencemos que os 
nossos preconceitos são o suficiente, não 
vale a pena a viagem. J
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Um ontem tão agora

 Em 1974, Ignácio de Loyola 
Brandão foi obrigado a publicar 
o romance Zero na Itália antes 
do que no Brasil, na tradução de 
Antonio Tabucchi, porque sua 
temática, a ditadura militar, 
tornava o livro inviável no 
Brasil. Apesar da censura, 
muitos escritores (Érico 
Veríssimo, Lygia Fagundes 
Telles, Antonio Callado, 
José J. Veiga etc.) refletiram 
ficcionalmente no calor da 
hora (com ou sem o uso de 
alegorias) sobre o golpe militar, 
produzindo uma literatura de 
alto risco existencial. Com o 
enfraquecimento do poder dos 
milicos, surgiram publicações 
que continuavam tentando 
entender, imediatamente, esta 
quadra que envergonha o país. 
É o caso de Feliz Ano Novo, o 
best-seller de Marcelo Rubens 
Paiva, de 1982, focado em suas 
experiências rebeldes e no 
sumiço que os militares deram 
a seu pai. Um ontem ainda 
muito vivo atormentava esses 
autores, obrigando-os a falar 
exaustivamente sobre episódios 
dolorosos que haviam sido 
silenciados. 

O período da ditadura 
militar, pela grande quantidade 
de documentos jornalísticos 
e históricos, foi perdendo 
força na ficção ao longo das 
décadas de 1990 e 2000, embora 
tenha deixado romances que 
começaram a ver tudo com 
algum distanciamento. Cito 
apenas dois títulos: Tropical 
sol da liberdade, de Ana Maria 
Machado (1988), e Não falei, 
de Beatriz Bracher (2004). Já 
não era mais uma narrativa 
contemporânea da ditadura, e 
sim um romance histórico (de 
natureza autobiográfica) sobre o 
recente interregno democrático. 
Ia além dos relatos meramente 
memorialísticos, trazendo uma 
visão ampliada (pelos estudos, 
reportagens e depoimentos) 
sobre o que havia de facto se 
passado. À recordação pessoal 

se acrescia um conhecimento 
acumulado coletivamente, numa 
lógica de romance histórico.

A cultura brasileira parecia 
ter acertado estas contas, 
partindo para outros temas, 
numa tentativa de inserção no 
debate internacional. A defesa 
da democracia, empreendida 
pelas gerações que sofreram 
as restrições, desobrigava os 
mais jovens deste trabalho de 
contabilizar cicatrizes.

No entanto, a guinada 
fundamentalista dos últimos 
anos, que culminou com um 
governo pós-impeachment, 
marcadamente antidemocrático 
e voltado para os interesses 
do grande capital, criou uma 
perceção de que “os podres 
poderes”, de que falava 
Caetano Veloso em 1984, ainda 
estavam muito atuantes, e 
não tinham agora vergonha 
de se mostrarem. A contração 
democrática foi colocando na 
ordem do dia uma nova ficção 
sobre o período militar, como 

forma de explicar pelo passado 
os descaminhos autoritários 
da atual cena pretensamente 
republicana. 

Poderíamos demarcar esta 
mudança a partir do surgimento 
da obra ficcional do cientista 
político e colaborador do Partido 
dos Trabalhadores (PT) Bernardo 
Kucinski, nascido em 1937, 
que faz dos governos militares 
o epicentro de sua produção. 
Seu livro mais destacado foi o 
romance K (2011), que reinsere 
a ditatura na pauta da criação 
literária. É do mesmo ano Se 
eu olhar pra trás, de Ademir 
Furtado, reforçando esta 
tendência. 

Com o acirramento das 
disputas entre um pensamento 
de esquerda e o novo fascismo 
político (com predomínio da 
força evangélica, que restaura 
velhos monstros do passado 
militar), os anos 1964-1985 
voltam a ser revisitados pelos 
romancistas. Em 2015, Marcelo 
Rubens Paiva retoma o episódio 

do desaparecimento do pai em 
Ainda estou aqui. Maria Pilla 
escreve Não volto semana que 
vem. E Guiomar Grammont 
trata da guerrilha no Araguaia 
em Palavras cruzadas. No ano 
seguinte, continuam a aparecer 
romances que tentam entender 
como a ditadura ainda pesa 
sobre a nossa frágil democracia. 
São publicados, por exemplo: 
Outros cantos (de Maria Valéria 
Rezende), Cabo de Guerra (de 
Ivone Benedetti) e Depois da rua 
Tutoia (de Eduardo Reina). 

A grande novidade agora é 
a força de um olhar feminino 
sobre aqueles anos terríveis, o 
que demonstra uma maturidade 
de receção da literatura 
brasileira. Embora transcorridas 
mais de três décadas, a 
ditadura militar assumiu uma 
contemporaneidade devido 
ao momento obscurantista da 
política e da sociedade brasileira. 

“Uma rede de criminosos que 
rasgou a Constituição pode ser 
chamada de governo honesto e 
rígido?” – questiona um gaúcho 
irreverente no novo romance 
de Milton Hatoum – A noite da 

Amazónia), para fixá-lo em uma 
Brasília vista como pandemónio. 
Escrito em forma de diário, 
representando pela linguagem 
o tumulto e a incerteza daqueles 
anos, o livro conta a história do 
jovem estudante Martim, que 
vive uma orfandade múltipla.

Nos anos 1970, já exilado em 
Paris, ele revisita sua passagem 
por Brasília uma década atrás. 
Tem como fonte de sua história 
os cadernos onde tomava nota 
das relações familiares, dos 
feitos de seu grupo de amigos 
e do aumento do medo com 
o AI-5. À medida em que vai 
perdendo os laços familiares, 
Martim se vê acolhido pelos 
companheiros de viagem. A 
sua mãe se separa do pai para 
viver com um artista no interior 
de São Paulo. Os avós ficam no 
litoral paulista, sem condições 
de cuidar do neto totalmente 
atordoado pela diáspora. O pai 
se muda para Brasília e o leva 
junto, mas sem dar nenhum 
afeto, abandona o filho a 
moradias provisórias, o que 
fortalece o seu sentimento de não 
pertencer a lugar nenhum. Na 
capital federal, o jovem começa 
a trabalhar em uma livraria 
de esquerda, do português 
Jorge Alegre, participa de um 
grupo de teatro, experimenta 
a liberação sexual e as drogas, 
em uma educação sentimental 
Sob a desproteção, enquanto 
tenta cursar arquitetura na UnB. 
Na imensa província futurista, 
algozes e vítimas mantêm 
relações próximas, o que revela 
ao narrador as contradições de 
um lugar onde se concentram 
os poderes. Só encontra abrigo 
nos livros, tanto os de esquerda, 
sob o selo da editora Civilização 
Brasileira (de Énio Silveira), 
quanto os de poetas e ficcionistas 
internacionais. A sua pátria, 
na verdade, acaba sendo a 
literatura, principalmente em 
idiomas estrangeiros, o que 
antecipa a sua fuga constrangida 
para o exterior.

Com um estilo contido, 
com frases diretas e pouco 
entusiasmo, Milton Hatoum 
constrói uma narrativa exemplar 
sobre o desenraizamento. 
Martim é abandonado primeiro 
pela mãe, sequestrada por seus 
problemas emocionais, e depois 
pelo pai, um homem religioso, 
em sintonia com a ditadura. Mas 
é abandonado ainda por amigos, 
namoradas e por Jorge Alegre, 
no qual vira uma figura paterna 
que se confundia com a acolhida 
experimentada nos livros. 
Nada o prende ao país. Quando 
for para a França, o grande 
desenraizamento será apenas 
uma continuação do exílio 
em sua terra natal, tomada de 
assalto por bárbaros, nos quais 
ele não se reconhece. Escrever 
o diário é, para Martim, uma 
tentativa de reaver o amor da 
mãe, essência da própria noção 
de pátria.J

Milton Hatoum  A noite da espera, seu novo romance, 'uma narrativa exemplar 
sobre o desenraizamento'

“A contração democrática foi colocando na ordem do dia uma nova 
ficção sobre o período militar, como forma de explicar pelo passado os 
descaminhos autoritários da atual cena pretensamente republicana”, 
sublinha o autor, que recorda alguns dos principais romances sobre a 
ditadura brasileira, antes de analisar o novo romance de Milton Hatoum, 
escrito em forma de diário

DESTINO BRASIL
Miguel Sanches Neto

A grande novidade 
agora é a força de um 
olhar feminino sobre 
aqueles anos terríveis, 
o que demonstra uma 
maturidade de receção 
da literatura brasileira.
 
Embora transcorridas 
mais de três décadas, 
a ditadura militar 
assumiu uma 
contemporaneidade 
devido ao momento 
obscurantista da política 
e da sociedade brasileira

“

espera (Companhia das Letras, 
2017, p.151). Esta pergunta serve 
tanto para o tempo da narrativa 
quanto para os dias atuais. A 
sobreposição histórica é uma das 
marcas do discurso de resistência 
no Brasil, quando se entende que 
vivemos um novo golpe. 

Ao lado de um Raduan Nassar 
e de um Marcelo Rubens Paiva, 
Milton Hatoum (1952) é um dos 
escritores mais contundentes 
nas manifestações públicas 
contra a atual governo do Brasil 
e a ideologia retrógrada que 
o sustenta. Primeiro volume 
de uma trilogia (intitulada O 
lugar mais sombrio), A noite da 
espera tira o autor do cenário 
recorrente de seus romances (a 
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BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

 Luís Osório (LO) é jornalista, 
cronista do Sol, ex-diretor 
de A Capital e do Rádio Clube 
Português, teve programas na 
televisão e tem várias obras 
publicadas, mas é com este 
livro, A Queda de um Homem, 
que se estreia no romance. No 
último capítulo, uma passagem 
prendeu-me o olhar, pois é 
reveladora da sua perspetiva 
sobre o trabalho do escritor, 
enquanto jornalista consciente 
do seu trabalho, também. Sabe 
que “ser escritor” é uma outra 
coisa que não é negociável: 
“Um escritor inventa histórias, 
especula com as palavras e 
faz nascer vidas que antes de 
as pensar não existiam. Um 
tempo difícil para escritores, a 
maioria exige a carne e o osso, 
coisas que a televisão torna 
reais, sangue a sério. Uma 
ironia. Porque é no tempo em 
que tudo parece ser virtual e 
volátil que se exige que tudo 
seja implacavelmente real. Ser 
escritor é não capitular a tal 
mentira, é recusar escrever 
a partir da realidade (o lugar 
em que a verdade melhor se 
esconde).” (p. 205)

Este excerto é tão certeiro 
que nos perturba, tanto pelo 
seu rigor como pela lucidez 
de um olhar que sobrevoa o 
mundo, em ato de reflexão 
permanente, num gesto que se 
aproxima de uma respiração 
de longo fôlego, quase em 
apneia. E tudo é, neste livro, 
perturbador e inquietante, 
mostrando que não há aqui 
lugar para a capitulação nem 
para o recuo, seja isso o que for. 

Na contracapa, a obra 
apresenta-se como uma 

viagem ou uma história 
de sobrevivência, em que 
“Um homem e uma mulher 
embarcam num comboio e 
sabem que apenas um poderá 
sobreviver.” É também uma 
descida aos infernos que aqui 
se apresenta, construída a 
partir do mundo interior 
das suas personagens, uma 
travessia em que a memória, 
nas suas formas e nos vários 
topói que lhe são consagrados, 
é a principal protagonista. 
A memória e os sonhos, 

ilusões e desejos desfeitos, 
transformados em escombros, 
tudo isso nos aparece aqui, 
de uma forma brutal e que 
o autor recusa embelezar. 
Como se diz, restam dois atos: 
“matar ou ser morto”, mesmo 
que de formas diferenciadas, 
situadas entre o plano da 
realidade e da metáfora, nas 
imagens convocadas ao longo 
da viagem. Deslizamos então, 
ao longo de toda a intriga, entre 
vários planos, da realidade ao 
sonho, do espaço exterior ao 
interior, da representação à 
inscrição violenta (as feridas, 
os atos de mutilação sobre o 
corpo), que são também modos 
de dizer o mal e a inquietação, a 
culpa e a expiação.

Luís Osório constrói toda a 
história tomando como base um 
dispositivo cuja dinâmica opera 
de modo cinematográfico, por 
corte, interrupção, suspensão, 
montagem, obedecendo a um 
jogo que suscita toda a atenção 
do leitor. O seu ritmo sacudido 
é, por vezes, quase vertiginoso, 
entre uma “realidade exterior” 
e os diálogos e monólogos das 
suas personagens. Metáfora 
que nos arrasta para a ideia de 
uma catástrofe em curso, “A 
queda de um homem” é uma 

Luís Osório
Personagens à procura de um nome

Luís Osório

› Luís Osório 
A QUEDA  
DE UM HOMEM
Teorema, 216 pp, 14,90 euros

viagem onírica, onde se anulam 
espaço e tempo para dar lugar 
a uma paisagem interior, a 
várias vozes, na sua estrutura 
simultaneamente polifónica e 
de myse en âbyme ou, ainda, 
nos seus jogos de espelhos, em 
que tudo pode acontecer, pois 
a realidade cede o seu lugar 
ao plano da virtualidade e da 
possibilidade. 

Ora, esta disposição rompe 
totalmente com um modelo 
tradicional de romance e 
ganha uma dimensão quase 
surrealista, percorrendo 
os sonhos da prima e 
confundindo-se com a realidade 
e com a própria narrativa: 

Maria João Cantinho

 Aquando da publicação de 
“Miracleman”, com o material 
escrito para a personagem por Alan 
Moore nos anos 1980 referiu-se 
que, de relevante, faltavam as his-
tórias de Neil Gaiman. E, prosse-
guindo o seu excelente trabalho, 
a G. Floy Studio apresenta agora 
“Miracleman: A idade do ouro”, 
que reúne argumentos de Gaiman 
magnificamente ilustrados, com 
estilos adaptados a cada história, 
por Mark Buckingham. Realizadas 
nos inícios da década de 90, às his-
tórias que compõem este volume 
deveriam seguir-se os arcos narra-
tivos “Silver Age” e “Dark Ages”; o 

primeiro ainda iniciado, o segundo 
esboçado. Para já é o que temos, e 
vale muito a pena conhecer.

Note-se, desde logo, que não faz 
sentido apreciar este volume sem 
ter lido as histórias de Moore, que 
estabelecem o contexto sobre o qual 
Gaiman constrói. Há até alguma 
reverência na abordagem, incluindo 
uma prosa a espaços rebuscada, que 
a tradução acentua. Mas, se após 
uma desconstrução brilhante do 
universo de super-heróis Moore 
parecia não saber muito bem o que 
construir sobre as suas ruínas (fá-
-lo-ia em “Watchmen”), Gaiman 
é inteligente nas escolhas. Para 
além de trabalhar as consequências 
lógicas de um mundo governado 
por um super-herói que, no fundo, 
funciona como Deus; o que Gaiman 
faz de notável é balizar as suas 
personagens para além do contexto 
fantástico em que se movimen-
tam. “A idade do ouro” não é bem 

sobre Miracleman, mas sobre a 
sua influência em alguns dos seus 
súbditos “normais”. De que modo 
reagiria a sociedade à presença de 
um Deus “real”, interventivo e om-
nipresente, e dos seus filhos mais 
do que humanos? Que peregrina-
ções e pedidos lhe fariam (e como 
responderia ele)? O que aconteceria 
a profissões geradas por conflito e 
guerra num mundo de harmonia? 
E a paz oferecida por Miracleman 
seria suportável para todos, ou ha-
veria nostálgicos pelos “bons velhos 
tempos”? Embora se notem hesi-
tações no criar de um todo a partir 
das várias histórias independentes 
(o juntar de todas as personagens 
na última história é revelador 
disso mesmo), se isto parece uma 
antecipação a alguns momentos de 
“Sandman”, a série marcante de 
Gaiman, é muito natural; histórias 
de pessoas normais postas perante 
circunstâncias extraordinárias (por 
vezes sem as compreender) são 
onde o autor mais brilha.

Claro que nem sempre a fórmula 
resulta em pleno. Adaptando um 
conto do próprio Gaiman “Como 
falar com raparigas em festas” 

Pirite
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“Só o comboio. E o seu corpo 
deitado numa cama idêntica 
à do hospital. Outra vez 
deitada, um sonho demasiado 
realista ou uma realidade 
transformada num sonho.” (p. 
114). Todas as personagens se 
movem nesse limbo entre o 
sonho e a realidade, espetrais, 
duplicadas, sem nome (e como 
procuram elas a sua identidade). 
Talvez a mais enigmática de 
todas as figuras seja esse ser 
intermediário, o “vendedor de 
botões”, aquele que guia todas 
as outras personagens na sua 
descida aos infernos. Aqui, tudo 
se torna relativo e ganha uma 
dimensão caleidoscópica, como 
se a realidade pudesse ser vista 
(e é-o) de várias perspetivas. 
Uma outra personagem é, aqui, 
central: o cão Milo (a única 
personagem com nome), por 
vezes apresentado como o cão 
do inferno, convocando-se 
assim a viagem de Orfeu ao 
Hades e a travessia de Virgílio, 
na Divina Comédia. 

Mais do que à memória, é ao 
sonho que cabe a reorganização 
e a descoberta do passado e das 
suas ligações íntimas. É o sonho 
que tudo irmana, lembrando 
uma constelação de autores 
como Caldéron de la Barca, 
de A Vida é Sonho, ou alguns 
contos de Jorge Luís Borges, em 
particular O Outro. 

Se o título A Queda de um 
Homem nos reenvia para a 
questão metafísica da queda 
e da culpa, confrontamo-nos 
aqui também com a questão do 
mal. O primo, o bem-sucedido, 
belo, excessivamente perfeito, 
é o poderoso que, por detrás 
das suas aparentes e magníficas 

virtudes, esconde o seu gosto 
por infligir sofrimento aos 
outros, pelas perversões sexuais 
que lhe testam os limites da sua 
moralidade – e não apenas do 
prazer - , desdenhando o outro, 
mesmo a própria filha, diante 
de quem finge um amor devoto. 
É sobretudo nessa associação 
clara ao poder que emerge o 
tema da banalidade do mal, frio 
e sem rosto, transformando o 
homem num ser alienado. O 
outro, o que se espelha e no 
qual não nos reconhecemos, 
não será ele a metáfora do 
homem alienado? 

Na verdade, num mundo frio 
e esvaziado, nessa “noite sem 
estrelas”, onde se descortina 
o mal-estar do homem 
contemporâneo, o lugar em 
que nos inscrevemos é o do 
abandono de Deus. Por isso, 
nesse universo mecanizado, 
o mal é o que aparece como o 
único absoluto.

Sede de poder, sede de 
mal, eis a analogia, tão antiga 
quanto a história humana. 
Comandada por leis que nos 
oferecem ilusões pelas quais 
nos perdemos. E esse é o 
sopro intenso que atravessa o 
universo desta obra, o de um 
desencanto que leva a que um 
homem desça aos infernos da 
sua própria história e da sua 
vida imaculada e perfeita, mas 
tão vazia quanto uma quimera 
pode sê-lo, o nada revelando-
se nessa imagem de “um céu 
sem estrelas”, como nos dizia 
o revolucionário Blanquis. 
Essa é a experiência da queda, 
a de uma solidão absoluta, 
irremediável. E dela ninguém 
sai incólume.J

› Argumento de Neil Gaiman 
MIRACLEMAN:  
A IDADE DO OURO 
desenhos de Mark Buckingham (cores de 
D’Israeli). G. Floy Studio. 192 pp., 16 €.

› Argumento de Neil Gaiman 
COMO FALAR COM 
RAPARIGAS EM FESTAS 
desenhos de Fábio Moon e Gabriel Bá. 
Bertrand Editora. 64 pp., 14,40 €.

(Bertrand Editora) conta com 
o desenho dos notáveis autores 
brasileiros Gabriel Bá e Fábio Moon 
(“Daytripper”). As espectativas 
eram elevadas, e talvez por isso 
se sinta alguma frustração pela 

ligeireza do projeto. O desenho é 
dinâmico e a ideia excelente, mais 
uma vez baseada numa realidade 
banal. Um jovem adolescente (no 
qual se reflete o próprio Gaiman) 
sente dificuldades em falar com as 
deslumbrantes raparigas presentes 
numa festa, porque parecem ser de 
outro planeta. E se fossem mesmo? 
Ou encarnações de lendas, de 
formas poéticas, de mitos? Mas a 
BD em si nunca funciona tão bem 
como a ideia, sobretudo porque 
não se decide sobre qual a lógica 
a apresentar aos leitores, quanto 
é suposto que saibam, quanto é 
suposto ser revelado. Na verdade, 
como em “Miracleman”, talvez 
tivesse sido interessante incluir um 
posfácio, ou notas de leitura. 
Em resumo: se em “Miracleman” 
Gaiman ainda não era o grande 
argumentista de “Sandman”, 
em “Como falar com raparigas 
em festas” já não é. Mas o que 
escreve vale, em ambos os casos, 
muito mais do que a maioria, e os 
desenhos dos seus colaboradores 
nestes projetos são excelentes. Sem 
ser bem ouro, brilha, provoca, e 
encanta na mesma. J

PALAVRA DE POESIA
António Carlos Cortez

Eugénio de Andrade

Eugénio de Andrade
A Poesia Primeira

 Foi Eduardo Lourenço quem disse 
que a poesia de Eugénio de Andrade 
(EA) era a “primeira poesia da poesia 
da nossa literatura”. Julgo que um juízo 
destes não pode passar sem prova pas-
sados mais de dez anos após a morte 
do poeta, cuja obra se reedita agora 
com chancela da Assírio & Alvim, 
numa edição integral de todos os seus 
poemas. 

Tal afirmação, para mais vinda de 
quem vem, supõe, pelo menos, duas 
operações: ou estamos perante um 
poeta que Lourenço vê como voz maior 
da poesia portuguesa do século XX, 
medindo-lhe as forças com Fernando 
Pessoa, antes de mais. Ou estamos 
perante um daqueles juízos que devem 
provocar a reação imediata de quem 
não acredita que o clinamen explique a 
força de uma obra. 

Sendo certo que Eugénio escreveu 
“de costas voltadas” para o inventor 
dos heterónimos, nem por isso deixou 
de lhe dedicar os Primeiros Poemas, 
como se com esse gesto de homena-
gem a morte do pai lhe fosse mais pro-
pícia à afirmação de uma individuali-
dade. Portanto, mais do que estar num 
lugar de primazia em relação a Pessoa, 
EA será o autor da primeira poesia da 
nossa poesia, na medida em que com 
ele os diversos caminhos que percorreu 
o nosso lirismo regressam a uma fonte 
original que Lourenço soube interpre-
tar. Um outro leitor arguto da poética 
eugeniana, António Ramos Rosa, em 
Incisões Oblíquas, volume de crítica de 
1987, logo localizava as fontes dessa 
voz que restaurava ritmos do cancio-
neiro, formas de oralidade materna, 
dicções eróticas onde o oiro do dia se 
colhia na haste mais alta da melancolia. 
Transparência, leveza, fluidez, eis o que 
para Ramos Rosa, a poética de Eugénio 
convocava. Na delicadeza das imagens 
e na poderosa forma de trabalhar a 
alusão, o poeta meditava sobre a ma-
téria verbal, sobre as palavras, opondo 
à ganga gasta da língua quotidiana, 
a pureza de um obstinado rigor que 
consigo trazia: “Só desejo de ser/ um 
travo de alegria”.

Em muitos momentos foi EA colo-
cado sob a égide desse “Green God”, 
cujo corpo exaltou, dado ele próprio, 
na acutilância de um nome escolhido 
com toda a simbologia possível (Eu, 
génio), ter sido, na vida como na obra, 
encarnação possível de uma juventude e 
de uma solaridade que se prolongou por 
décadas. A respiração sensual, a metáfo-
ra como estratégia de um discurso onde 
o rosto do homem se figurava na sua 
plenitude máxima, isso mesmo dotou 

a poética de Eugénio daquela dimen-
são “autobiográfica”, de fascínio pelo 
retrato, obsessiva forma de interrogar a 
própria vida no espelho da morte. Óscar 
Lopes, atento a essas e outras correspon-
dências na poética eugeniana, lembrava 
a importância da hipálage, dando a ver 
o modo como o discurso paramusical do 
poeta estava “entre o silêncio e qualquer 
rumor arterial ou fluvial, entre a água e 
um ardor, entre a luz e a noite, entre a 
terra e o vento”, rasgando univocidade 
de sentido, privilegiando, acima de tudo, 
uma palavra multifacetada, subversiva, 
sempre exigente quanto à consciência 
da tradição e dos legados trovadores-
co, clássico ou simbolista, com Camilo 
Pessanha – agora sim – como mestre 
incontestado.

Por outro lado ainda, há que consi-
derar que o gesto final da sua vida – a 
organização da sua obra completa edi-
tada pela sua Fundação – determinava 
os próprios modos de receção do seu 
legado. Trata-se de um gesto que nos 
remete para uma vida dentro da obra 
e uma obra dentro da vida. A imagem 
do atelier, de que Tolentino Mendonça 
se serve no breve mas agudo prefácio 
que assina, é justa e dá bem a noção 
da dimensão, digamos assim, plástica, 
desta poética. É que, como um pintor 
que estudasse as colorações a atingir, as 
densidades ou volumes a obter na obra 
de arte, EA, como Morandi, mas como 
Rembrandt, ou como Bach ou Li Bai, 
não sacrificou ao imediato da vida a 
lentidão da obra. Daí a visão contem-
plativa, mesmo quando crítica, que o 
seu olhar lança sobre a efemeridade do 
mundo, daí a forma como nos seus ver-
sos nos reencontramos com uma pu-
reza que está para além da poesia pura 

como a entendeu Henri Brémond. E, já 
agora, a essa lentidão da escrita, a esse 
saber ponderar que palavras escolher, 
se deve também a penetrante sintaxe, 
que parecendo fluir simplesmente, faz 
do poeta de As Palavras Interditas um 
dos maiores fazedores do poema em 
prosa da nossa contemporaneidade. 

Entre a luz e a noite, escreveu 
Federico Bertollazi num estudo recente, 
a respeito desta poesia. É que, na verda-
de, na interdicção que a sua obra soube 
construir, EA colocou-se sempre do 
lado mais íntimo do sol, mas sabendo 
que haveria sempre um lado lunar, 
eternamente seu. Mesmo cantando o 
corpo, as dunas, as aventurosas areias 
do amor e do mistério erótico, a essa 
solaridade permaneceu fiel, mesmo se 
na última fase da sua obra (de finais dos 
anos 70 até O Sal da Língua), os motivos 
e temas (a casa, a mãe, a poesia, o cor-
po), dão bem a medida de que se fazem 
os poemas de Eugénio de Andrade: a 
medida do tempo. Ofício de Paciência 
é, neste particular, um livro revelador 
e que, de algum modo, sintetiza, logo 
no poema inicial, todo um programa 
de vida em nome da deusa tutelar, a 
Poesia: “No prato da balança um verso 
basta/ para pesar no outro a minha 
vida” (p.513). J

› Eugénio  
de Andrade 
POESIA
Assírio & Alvim, 672 
pp., 44 euros
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livro da história: um livro de história escrito através 
de poemas.”

Obviamente o livro tem muitos versos de Bertolt 
Brecht, e também de Paul Celan, Nelly Sachs, Hans 
Magnus Enzensberger, Heiner Muller e outros po-
etas alemães famosos, mas também de poetas me-
nos famosos - ou mais desconhecidos em Portugal. 
As traduções para português, umas já publicadas 
(como as de Paulo Quintela) outras, salvo erro, 
feitas especialmente para esta edição, têm todas 
qualidade, dentro da diferença de ‘conceções’ que 
pode separar os tradutores, desde o mestre ger-
manista de Coimbra a João Barrento, passando por 
Almeida Faria e Yvette Centeno, entre outros.

Da seleção dos poetas e poemas portugueses 
não há nada a apontar, embora como sempre que 
se trata destas coisas nela há muito de necessari-
amente subjetivo: se os “antologiadores” fossem 
outros não seriam coincidentes as escolhas. Mas 
é óbvio que aqui deveriam estar, como estão, José 
Gomes Ferreira, Torga, Gedeão, Sophia, Veiga 
Leitão, Egito, David, Alegre, Graça Moura - para 
só falar de alguns dos mais antigos. Aliás, sendo 
Fernando J. B. Martinho, dos melhores conhece-
dores e críticos da nossa poesia, um dos ‘antologi-
adores’ - e o “apresentador” da parte portuguesa 
-  não podia ser de outro modo. À  margem: ainda 
bem que não se esqueceram de José Afonso...

O volume - bilingue, claro - está muito bem 
organizado, dividido em 12, chamemos-lhe assim, 
“núcleoa temáticos”, cada um com uma breve 
introdução, tem no final notas biográficas de todos 
os autores.

de poemas que são ‘políticos’ e que, portanto, 
refletem as grandes lutas e os conflitos do século 
XX, sendo, ao mesmo tempo, bons poemas.” E o 
poeta alemão, crítico, tradutor, animador cultural, 
além de diplomata, explica a sua ideia original para 
a obra: “A partir desses poemas, é possível revisitar 
as catástrofes, as revoltas mas também as mu-
danças deste último século. Ao fazer a seleção de 
poemas alemães para esta antologia procurei, em 
última análise, encontrar textos que escrevessem 
e refletissem a história política, mas sob a forma 
inconfundível do poema. A ideia que tinha em 
mente era uma versão diferente, menos comum, do 

Poesia política alemã e portuguesa 

› Joachim Sartorius, 
Fernando J.B. Martinho, João 
Barrento e Helena Topa 
ÀS VEZES SÃO 
PRECISAS RIMAS 
DESTAS
E.d. Tinta da China, 528 pp., 21,90 
euros

 Organizado pelo Goethe Institut de Portugal, 
que pela iniciativa merece um elogio, Às Vezes São 
Precisas Rimas Destas - A Poesia Política Portuguesa 
e de Expressão Alemã (1914-2014), um livro com 
poemas de autores dos mais significativos do 
século XX, dos dois países, escolhidos por Joachim 
Sartorius, Fernando J. B. Martinho, João Barrento 
e Helena Topa. São mais de cem poemas, de 
quase cem poetas, do século XX, dos dois países, 
e na “apresentação” do livro Joachim  Sartorius 
salienta a importância de (re)descobrir alguns dos 
acontecimentos políticos desde a I Guerra Mundial 
até ao século XXI. “Há um corpus considerável 

› Raquel Henriques  
da Silva/Delfim Sardo
FIGURAÇÃO E 
PARAFIGURAÇÃO 
NA PINTURA 
DE NIKIAS 
SKAPINAKIS 
Imprensa Nacional, 132 pp., 

 Na coleção "Arte e Artistas", da 
Imprensa Nacional - uma magnífi-
ca coleção, com dezenas de títulos 
publicados desde há muitos anos, 
tendo há três ou quatro mudado 
para o atual formato, bastante maior 
do que o anterior, o que favorece a 
fundamental reprodução de obras -, 
sai um novo volume, dedicado a um 
dos nossos artistas de primeira linha. 
Título: Figuração e parafiguração na 
pintura de Nikias Skapinakis. Sobre a 
primeira, "Nikias sob a figura da hete-
rotopia", escreve Raquel Henriques da 
Silva (RHS); sobre a segunda, "Notas 
sobre a intenção não descritiva", es-
creve Delfim Sardo. Cada uma destas 

Nikias, figuração e parafiguração partes é profusamente ilustrada/
documentada com reproduções 
de pinturas de Nikias, sendo que 
RHS faz acompanhar sete delas de 
curtos textos com informação e/ou 
comentário, o que constitui uma boa 
prática. Na parte final do volume re-
produzem-se óleos (2014-2017) que 
integram a atual exposição do pintor 
na Fundação Arpad Szenes - Vieira 
da Silva, onde ficará patente até 14 
de janeiro de 2018.  

FICÇÃO

 Carnaval  
fantástico

  O fantástico e a 
realidade são duas 
faces do univer-
so ficcional único 
de Adolfo Bioy 
Casares (1914-1999). 
Coexistem em toda 
a sua obra, confe-

rindo-lhe uma intensa singu-
laridade. E isso mesmo se pode 
aferir em O Sonho dos Heróis, um 
dos seus títulos mais conhecidos, 
com nova edição portuguesa.

O escritor, um dos grandes 
nomes da literatura argentina do 
século XX, autor de A Invenção 
de Morel ou Plano de Evasão, que 
foi amigo próximo de Jorge Luis 
Borges, com quem escreveu po-
liciais sob o pseudónimo Bustos 
Domecq, faz correr a narrativa 
deste romance, publicado em 
1954, num alucinante Carnaval 
de 1927, em Buenos Aires. Três 
dias de excessos, máscaras, 
bebedeiras, que o protagonista 
Emilio Gauna, um empregado 
de uma oficina, atravessa com 
os amigos, propondo-se gastar 
o dinheiro ganho nas corri-
das. Porém, na ressaca da festa, 
fica a sensação de que alguma 
coisa determinante e inexpli-
cável aconteceu e de que não se 
recorda. Para o descobrir terá 
que reconstituir o destino desse 
Carnaval fantástico.
 
› Adolfo Bioy Casares
O SONHO DOS HERÓIS
Cavalo de Ferro, 176 pp, 14,99 Euros

Leopardo  
e gatinhos

  Um único 
romance bastou-
lhe para ganhar 
a universalidade. 
Tanto mais que 
O Leopardo, 
uma obra-prima 
da literatura, 

passada ao cinema por Luchino 
Visconti, se tornaria também 
um clássico absoluto. Mas 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 
duque de Palma di Montechiaro 
e príncipe de Lampedusa, que 
se iniciou tarde na escrita, 
justamente com O Leopardo, 
só editado postumamente, 

nos dois últimos anos da 
sua vida, entre 1955 e 1957, 
escreveu também alguns 
contos e memórias. São esses 
textos curtos e de caráter mais 
autobiográfico que se publicam 
em Os Contos de Lampedusa, 
numa edição que recupera 
rigorosamente os originais, 
já que particularmente os 
apontamentos sobre a infância 
haviam sido ‘retocados’, 
cortados e alterados pela 
viúva, que controlava a sua 
publicação, para dar a imagem 
que julgava adequada do 
marido. 

Além dos contos "A Alegria e 
a Lei", "A Sereia" e "Os Gatinhos 
Cegos", e de "Recordações de 
Infância", a obra reproduz 

fotografias dos manuscritos, 
com desenhos feitos pelo 
próprio escritor da casa natal, 
em Palermo, na Sicília, onde 
nasceu em 1896. Acrescenta-
se o trabalho crítico realizado 
pelo filho Gioacchino Lanza 
Tomasi, com notas, ou árvores 
genealógicas que possibilitam 
esclarecer as relações 
entre realidade e fantasia, 
procurando evidenciar o 
próprio processo literário de 
Lampedusa, a forma própria 
de “mascarar as coisas, da 
qual deriva a sua delicada e 
maliciosa ironia”.
 
› Giuseppe Tomasi di Lampedusa
OS CONTOS 
Dom Quixote, 256 pp, 14,31 Euros

Loja de bonecas
 Tudo se passa em 1939, 

quando a Alemanha nazi 
invade a Polónia. Uma 
boneca, Karolina, que 
ganha vida numa loja de 
Cracóvia, é o sopro de 
magia ficcional usado 
para falar da ameaça e 

da perseguição aos judeus, da neces-
sidade de os ajudar e da esperança. O 
Fabricante das Bonecas de Cracóvia é 
o primeiro romance de R. M. Romero, 
que atualmente vive no Colorado, 
Estados Unidos.
 
› R.M. Romero
O FABRICANTE DAS BONECAS 
DE CRACÓVIA
Editorial Presença, 288 pp, 15,90 euros

Bertolt Brecht e Sophia de Mello Breyner Andresen, dois exemplos

Pintura de Nikias
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O último beijo da mamba verde é uma incursão num 
tempo traumático da recente História Portuguesa, 
a guerra colonial. E para Cesário Borga também um 
regresso à sua própria experiência, já que esteve em 
comissão de serviço, até 1970, em Moçambique. É 
justamente em Tete, em 1972, que  se desenrola o ro-
mance, em que se mistura a violência do conflito com 
uma história de amor. Para o criar, o escritor e jornalis-
ta muniu-se, como adianta ao JL, da sua memória, mas 
também da de outros, de muitas “”falas e “olhares”.

Foi no final dos anos 60 que Cesário Borga  iniciou o 
seu percurso jornalístico, na revista Flama, tendo traba-
lhado posteriormente em A Capital, no Diário de Lisboa, 
em O Jornal ou na RTP, de que foi correspondente em 
Espanha entre 1998 e 2005. Com Mário Cardoso e Avelino 
Rodrigues publicou, em 1975, O Movimento dos Capitães 
e o 25 de Abril, já em 5ª edição. E experimentou ainda a 
escrita para cinema, numa co-autoria de Solo de violino, 
de Monique Rutler.

A contas com os factos, quotidianamente, foi adian-
do a ideia “antiga” de “embarcar numa viagem pelo 
mundo da ficção”, mas a vontade literária acabaria por 
impor-se decisivamente. Estreou-se em 2012, com O 
agente da Catalunha, a que se seguiu, dois anos depois, 
Ethel - amanhã em Lisboa. O último beijo da manba 
verde é, pois, o seu terceiro romance.
 
Jornal de Letras: Por que te interessou escrever sobre 
a guerra colonial neste novo romance?  Como surgiu a 
ideia de O último beijo da mamba verde?
Cesário Borga: A ideia de um dia embarcar numa 
viagem pelo mundo da ficção é antiga, mas só há meia 
duzia de anos encontrou espaço e disponibilidade. O 
desejo de escrever sobre a guerra colonial surgiu quase 
de imediato. Não avançou porque não queria contar 
uma história presa às minhas memórias, exclusiva-
mente ou quase autobiográfica. Resolvi esperar, ouvir 
gente, ler a ficção sobre a guerra colonial já publica-
da. Este romance surge da convicção que a guerra 
atingia a todos e quando se sentiam impotente ssó o 
conhecimento do terreno e a relação com os animais 
os podiam salvar.
 
Para o escreveres romance recorreste à tua memória, 
à experiência pessoal da vivência da guerra colonial?
Recorri a tudo: memória , experiência pessoal e, em 
meses de investigação, à leitura de testemunhos regis-
tados em livros e sites. Falei com civis, portugueses e 
africanos, consultei autores moçambicanos e angola-
nos que escreveram sobre a guerra e os costumes, e os 
que deixaram textos sobre os tempos da guerra, Enfim 
procurei munir-me de muitas falas, muitos olhares, 
e depois imaginar uma história e escrever no alto de 
uma folha branca: ‘era uma vez …’
 
Foi difícil o processo de escrita de uma ficção a partir 
da realidade histórica? E as personagens? Como 
surgiram? A partir de figuras verídicas?
Antes de começar a escrever preciso de traçar o curso 
da história: como começa, por onde segue, como 
acaba, as personagens principais. Depois é um para 
arranca seguindo, retificando o andar da narrativa e o 
trabalho de caracterização das personagens. Algumas 
são inspiradas em figuras reais, outras imaginadas a 
partir de várias pessoas. Escrever uma história implica 
aceitar ser surpreendido ao virar de muitas ines-
peradas esquinas. Neste processo realidade e ficção 
fundem-se num todo, a realidade (ou como ela era) é 
a passadeira, o ar, o ambiente, os espaços por onde se 
passeia a imaginação.
 
Alguma personagem te desafiou mais? 
As mais marcantes, sim. O Salima, a Mayeza, a 

Zaldina, o tenente Pardinho, o Fatias, a Mariana, mas 
muito especialmente o Zé Foguete. Ter ali na frente 
um homem que te diz , o meu pai foi escravo e eu 
também quando era menino , é um desafio surpreen-
dente. E tudo isso fruto da investigação sobre a escra-
vatura em Moçambique ainda existente (camuflada, 
claro está) no inicio do século XX, e por ter conhecido 
uma mulher africana cujo testemunho sobre o que 
aconteceu com a avó e a mãe me empurrou para aí.  
 
Como foi o regresso, ficcionalmente, a Moçambique?
Antes do regresso ficcional houve vários regressos que 
fortaleceram o da ficção. Acabei a comissão militar 
em 1970, voltei em reportagem em 1974, 1975 e 1984 
, Nesses regressos percorri o Moçambique que ainda 
não conhecia ou conhecia mal e o impulso ficcional 
viveu também desses novos contactos. O encontro 
na Beira com o Salima, onde a história arranca, talvez 
não aparecesse assim se não fossem essas idas dos 
anos 70 e 80. No meio de tudo isto o regresso ficcional 
foi ganhando forma.
 
De alguma maneira o jornalista sentiu a tentação ou 
intrometeu-se mesmo no trabalho do escritor?
Não tenho duvida que se intrometem um no outro 
mas também aprendi a separá-los . O jornalista no 
seu trabalho arrasa a ficção, o escritor não dispen-
sa a realidade mas não deixa que ela lhe marque o 
caminho. Portam-se como um cão e um gato que de 
inicio se guerreiam mas, com o tempo,  ficam amigos, 
entreajudam-se, protegem-se sem deixarem de ser 
quem são.
 
Como sentes este romance em relação aos anteriores?
 Os dois livros anteriores, o Agente da Catalunha e 
Ethel, amanhã em Lisboa, são histórias imaginadas 
em dois tempos marcantes da história europeia; 
a guerra civil de Espanha e a II Guerra Mundial. 
Passam-se num tempo em que eu ainda  não tinha 
nascido, O Último Beijo da Mamba Verde é a primeira 
história passada nos anos da minha existência e é 
inspirada numa realidade que eu também vivi. Essa é, 
para mim, a grande diferença. J M.L.N.
 
 
 

Cesário Borga
Uma história da guerra colonial

› Cesário Borga
O ÚLTIMO BEIJO  
DA MAMBA VERDE
Planeta, 240 pp, 17,55 euros

Cesário Borga

Viagem  
de libertação

 De Auschwitz a 
Turim, passando pela 
Roménia, Hungria 
ou Áustria, por uma 
Europa em ruínas 
e profundamente 
marcada pela guerra, 
A Trégua é uma 

evocação biográfica de Primo 
Levi da viagem que o levou a 
casa, depois da libertação do 
campo de concentração, no final 
de janeiro de 1945, onde passou 
dois anos. “Cheguei a Turim a 19 
de outubro, depois de 35 dias de 
viagem: a casa estava de pé, todos 
os familiares vivos, ninguém 
me esperava. Eu vinha inchado, 
barbudo e andrajoso, custou 
fazer-me reconhecer”, escreve a 
dado passo.

Uma obra avassaladora sobre 
o reencontro da Humanidade, do 
humano depois do horror nazi. 
É a continuação do premiado Se 
Isto é um Homem, que o escritor 
italiano escreveu sobre o tempo 
que viveu em Auschwitz, para 
onde foi deportado em fevereiro 
de 1944, depois de ter sido preso 
em dezembro do ano anterior, 
quando integrava a Resistência à 
ocupação nazi. Nascido em 1919, 
Levi, que se suicidou em 1987, 
testemunhou a sua experiência de 
sobrevivente do Holocausto em 
vários livros. 
 
› Primo Levi
A TRÉGUA
Dom Quixote, 288 pp, 15,90 euros

Da terra  
e do mar

 A Saga das Pedras 
Mágicas, com títulos 
como A Última Feiticeira, 
O Círculo do Medo 
ou A Sacerdotisa dos 
Penhascos, entre os oito 
volumes, afirmou o seu 
nome no domínio da 

literatura fantástica portuguesa. Sandra 
Carvalho publica agora mais uma das 
suas sempre bem urdidas histórias, 
Filhos do Vento e do Mar. É o segundo 
romance do tríptico Crónicas da Terra e 
do Mar, seguindo-se a O Olhar do Açor.
 
› Sandra Carvalho
FILHOS DO VENTO E DO MAR
Editorial Presença, 328 pp, 16,90 euros

Amor em tempo 
de mudança

 A descoberta 
de uma mulher e 
da sua liberdade, 
uma história de 
amor ao correr dos 
anos, em tempos 
de mudança social 
e de mentalidades: 

Café Amargo é o novo livro da 
escritora italiana Simonetta 
Agnello Hornby, autora de La 
Mennulara, entre outros êxitos 
editoriais. Foi um dos mais 
vendidos em Itália, no ano 
passado.
 
› Simonetta Agnello Hornby
CAFÉ AMARGO
Clube do Autor, 368 pp, 17,50 euros

Naufrágios
 A História 

Trágico-Marítima, 
Peregrinação, 
de Fernão 
Mendes Pinto, 
ou Mensagem, de 
Fernando Pessoa, 
são obras a que 

Afonso Valente Batista recorre 
no curso da sua narrativa, O 
Marujo, um romance em que se 
fala do naufrágio de uma frota 
ou das marés da ambição em 
que naufraga a alma humana. 
Nascido em 1946, em Moura, 
o autor fez carreira na gestão 
de um grupo empresarial, 
mas sempre teve o desejo de 
escrever, que acabaria por 
concretizar em títulos como A 
Voz das Pedras ou A Liturgia do 
Silêncio.
 
› Afonso Valente Batista
O MARUJO, UMA HISTÓRIA 
TRÁGICO-MARÍTIMA
Parsifal, 256 pp, 15 euros

OUTROS

Retrato  
de Aristides

 Salvou a vida a 
cerca de 30 mil 
judeus, durante a 
II Guerra Mundial, 
enquanto cônsul 
de Portugal em 
Bordéus, ousou 
desafiar as 

diretrizes de Salazar e pagou 
o preço pela sua afronta e pela 
atitude corajosa e humana 
com que agiu. Aristides de 
Sousa Mendes é uma figura da 
história portuguesa recente 
de que se começou a falar e a 
conhecer sobretudo a partir 
dos anos 90. Para isso, muito 
contribuiu o empenho do neto 
António Moncada S. Mendes 
e do primo Álvaro Alpoim de 
Sousa Mendes, com quem criou 
a Fundação Aristides de Sousa 
Mendes. Um retrato pessoal do 
diplomata português é agora 
revelado através das Memórias 
de um Neto, numa obra com 
documentos e iconografia 
inédita.
  
› António Moncada S. Mendes
ARISTIDES DE SOUSA MENDES, 
MEMÓRIAS DE UM NETO
Desassossego, 352 pp, 17,70 euros
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Em Rosas de Ermera, Luís Filipe Rocha cumpre um velho projeto de contar a história da família Afonso 
dos Santos (pais e irmãos de Zeca Afonso). Uma aventura atribulada, entre Moçambique, Coimbra e 
Timor Leste, que passa pela invasão japonesa de Timor durante a II Guerra Mundial. O JL entrevista o 
realizador, e publica um depoimento de João Afonso, músico e sobrinho de Zeca, e a crítica ao filme

Luís Filipe Rocha
Uma saga familiar

o
O projeto já é antigo, fruto da 
cumplicidade com a família 
Afonso Santos, e sobretudo da 
sua amizade com Zeca. Mas, 
depois de várias tentativas, só 
agora conseguiu transformar a 
incrível história desta família 
num filme. A sua principal 
ajuda, a nível da investigação, 
foi a própria família. Os 
depoimentos de João Afonso e 
Maria, em parte mostrados no 
filme, e O Último dos Colonos 
(Sextante), livro de memórias 
de João Afonso.

Nascido em Lisboa, em 1946, 
licenciado em Direito, Luís 
Filipe Rocha, estreou-se na 
realização com o documentário 
Barronhos, em 1976. Seguiram-
se muitos outros filmes de 
ficção, como A Fuga (1977), 
Cerromaior (a partir de Manuel 
da Fonseca, 1981), Amor e 
Dedinhos dos pés (1992), Sinais 
de Fogo (a partir de Jorge de 
Sena, 1995), Adeus, Pai (1996), 
Camarate (2001), A Outra 
Margem (2007) e Cinzento e 
Negro (2015).

JL: Como se cruzou com esta 
incrível história?
Luís Filipe Rocha: A minha 
relação de amizade com a 
família Afonso dos Santos data 
de há muitos anos. Começou 
com o Zeca, que conheci no 
final dos anos 60 e de quem 
fiquei amigo nos anos 70 e, 
através dele, estendeu-se aos 
irmãos e respetivas famílias. 
Em 1982 gravei uma conversa 
de quatro horas com o Zeca e 
o João que se destinava a um 
filme sobre a vida e a obra do 
Zeca que, lamentavelmente, não 

me foi permitido fazer. Nessa 
conversa, a saga familiar vivida 
durante a 2ª Grande Guerra 
foi-me referida pela primeira 
vez. Mais tarde, a confiança 
e a afeição mútuas entre mim 
e a Mariazinha permitiram-
me ter acesso, em 1996, a 
um caderninho manuscrito 
de memórias de Timor que 
ela ofereceu aos filhos. Em 
1998, o meu amigo Alfacinha 
da Silva − o escritor Alface − 
convenceu-me a tentarmos 
fazer um documentário para 

televisão sobre essas memórias. 
Gravámos então uma conversa 
igualmente de quatro horas 
com a Mariazinha e fizemos 
um minucioso trabalho de 
pesquisa e de contactos com 
sobreviventes dos campos 
de concentração japoneses 
em Timor. Esse projeto de 
documentário também não se 
concretizou. Finalmente, nos 
últimos anos e por iniciativa do 
Luís Galvão Teles refiz o projeto 
para aquilo que o filme é: o 
cruzamento das recordações 

Afonso dos Santos entre 1939 
e 1946 daria por certo um 
belíssimo filme de ficção, em 
meu entender mais interessante 
que O Império do Sol, mas 
impossível de ser feito à escala 
puramente artesanal do cinema 
português. Fiz o filme que quis 
e pude fazer, com a mesma 
exigência, o mesmo rigor 
narrativo, técnico e estético 
com que costumo trabalhar nos 
filmes de ficção.

É mais conhecido como 
realizador de ficção, como foi a 
adaptação ao género documental?
Cheguei à ficção em cinema 
depois de trabalhar três anos 
no cinema documental. A 
minha aprendizagem e o meu 
caminho iniciaram-se no 
documentário. Senti-me muito 
bem e muito feliz com este 
regresso, sobretudo porque 
trabalhei com pessoas de quem 
gosto muito, que conheço há 
muitos anos.

Em linhas gerais, quais foram 
as suas maiores preocupações 
formais?
 As de sempre: exigência 
e rigor profissionais, seja 
técnico, seja artístico. Fiz um 
filme para cinema e não um 
trabalho para televisão, com o 
mesmo cuidado e as mesmas 
preocupações narrativas, 
formais e comunicacionais que 
tive até hoje em todos os meus 
outros filmes. 

A história da família 
Afonso dos Santos 
entre 1939 e 1946 daria 
por certo um belíssimo 
filme de ficção, em 
meu entender mais 
interessante que  
O Império do Sol,  
mas impossível de 
ser feito à escala 
puramente artesanal 
do cinema português

“

Maria Afonso dos Santos, em Timor (em cima); João, Zeca e Maria (à esq.ª); retrato de família (ao centro); Maria entre os 
irmãos, em Portugal (à dt.ª)

Manuel Halpern

da Mariazinha com as do João 
sobre esse terrível e traumático 
período que ambos viveram, o 
João com o Zeca em Portugal, 
e a Mariazinha com os pais 
em Timor durante a ocupação 
japonesa.

É um daqueles casos em que a 
realidade ultrapassa a ficção. 
Mas chegou a pensar fazer uma 
abordagem ficcional ou sempre 
teve claro que trataria o tema 
através de um documentário?
Penso que a história da família 

O filme fala de uma história, 
mas também de História. Acha 
que o cinema português tem 
aproveitado mal as muitas 
histórias da História de 
Portugal?
Sabe, não gosto de falar 
em geral, nem de opinar 
sobre o que é ou o que 
devia ser ou fazer o cinema 
português. Falo de mim e do 
meu trabalho: a História de 
Portugal tem um lugar de 
relevo em vários dos meus 
filmes. 
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 Sou um admirador do 
estilo e da realização deste 
cineasta tão especial, Luís 
Filipe Rocha. Fascina-
me como ele encontra as 
histórias e a forma com as 
transporta para a tela. Com 
o Rosas de Ermera, além 
de trazer luz a uma parte 
importante da história de 
Portugal, praticamente 
desconhecida, consegue 
construir uma narrativa 
que emociona e que, sendo 
aparentemente simples, é 
de uma grande delicadeza 
e sensibilidade. Para mim, 
é claro que é duplamente 
emocionante ver e ouvir 
a minha mãe e o meu tio 
João relatarem estes tempos 
terríveis, quase como se 
dessem uma nova vida a 
histórias que habitam na 
família há muitos anos e 
até revelando outras que, 

até agora, não se tinham 
atrevido a contar aos filhos 
e netos. Este magnífico 
trabalho do Luís Filipe 
Rocha, que tem uma música 
excecional do seu filho 
Manuel Rocha, foi feito com 
base num livrinho que a 
minha mãe escreveu para 
os filhos sobre esta fase da 
sua vida, que a marcou para 
sempre, que é a da separação 
dos irmãos e a sua vida em 
Timor com os pais durante 
a ocupação dos japoneses 
na II Guerra Mundial. 
Quando a minha mãe 
decidiu viajar para Timor 
para participar nos registos 
deste documentário foi uma 
grande preocupação para 
toda a família, pela sua idade 
e saúde. Mas o facto é que ela 
regressou com muito mais 
vida depois de reencontrar 
as suas vivências e as rosas 
de Ermera, que, segundo 
diz, têm um perfume 
especial e único.J

Um perfume único

João Afonso

LU
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O filme passa por três 
continentes. Como funcionou 
a nível de preparação e 
produção?
Quando filmámos em 
Estúdio, em 2013, não 
sabíamos se conseguiríamos 
algum dia ir filmar a Timor 
e a Moçambique. Só em 
2015 essa possibilidade se 
concretizou. O João Afonso 
dos Santos não quis ir a 

Moçambique, por isso não 
filmámos lá. A Mariazinha 
dispôs-se a regressar a Timor, 
com 83 anos de vida e 70 
anos depois de lá ter vivido. 
O apoio que recebemos do 
Governo de Timor-Leste foi 
absolutamente decisivo para 
o filme e contrastou muito 
com a total falta de apoio que 
recebemos, por exemplo, da 
Fundação Oriente.

O Zeca Afonso acaba por 
ser uma 'personagem' 
secundária, e o seu filme 
termina com o reencontro da 
família em Lisboa. Não ficou 
com vontade de contar o 
resto da história?
Penso que o Zeca Afonso 
não é, no filme, uma 
personagem secundária. 
Como ausente-sempre-
presente nas memórias dos 
irmãos é tão protagonista 
como eles, como a mãe e 
o pai. A presença física da 
Mariazinha e do João e os 
seus relatos não os tornam 
mais protagonistas da 
saga familiar que narram. 
A história que é contada, 
por eles e pelo filme, é a 
história de uma pequena 
família de cinco pessoas que, 
como muitas outras, se viu 
traumaticamente envolvida 
no turbilhão da História, 
nacional e mundial, daqueles 
seis anos. O Zeca Afonso, 
no filme, não é nem mais 
nem menos do que os pais, a 
Mariazinha e o João. 

Qual será o seu próximo filme?
Aquele que os júris do ICA, 
soberanos, segundo as 
entidades que tratam do cinema 
português, entenderem, no 
seu alto e douto critério, que 
merece ser feito. JL

Luís Filipe Rocha

GULBENKIAN.PT
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DANÇA
Daniel Tércio

 A frase que dá título a este texto é a 
tradução aproximada de uma obser-
vação que Pina Bausch fez há alguns 
anos e que Raimund Hoghe adotou. 
Tal como adotou a epígrafe atribuída 
a Pasolini: há que lançar o corpo na 
luta. E o corpo de Hoghe, o corpo 
que ele lança na luta, é um corpo 
frágil e deformado, mas extraordi-
nariamente disponível para se expor 
enquanto ponto de afetação. Por isto 
ele está no vórtice da luta, em plena 
zona de confluência e de emergência 
de afetos.

Hoghe nasceu em Wuppertal, 
a cidade alemã cuja companhia 
de dança Bausch dirigiu. Também 
Hoghe está ligado a Bausch, en-
quanto dramaturgista. Depois de 
trabalhar com ela durante cerca de 
dez anos, ele começou a criar de for-
ma independente a partir de 1990, 
e dois anos mais tarde principiou 
uma colaboração com o artista visual 
Luca Giacomo Schulte.

Num artigo publicado neste jor-
nal, escrevi que a obra do coreógrafo 
fora dada a ver em Portugal sobre-
tudo graças à CULTURGEST que o 
começou a programar a partir de 
1997. Agora, para fazer justiça, há 
que acrescentar a programação do 
Rivoli, teatro Municipal no Porto. Em 
boa hora ele tem sido apresentado 
em Portugal, já que este coreógra-
fo alemão é uma das figuras mais 
singulares da paisagem coreográfica 
contemporânea, desenvolvendo uma 
escrita coreográfica simultaneamente 
minimal e perturbadora, construin-
do, a partir de gestos simples, jogos 
que se tornam cerimónias investidas 
de uma enorme humanidade.

Songs para Takashi é uma obra 
inspirada e inspiradora. Não é fácil 
levar os outros a amar o que cada um 
de nós ama. Mas Hoghe aproxima-
-nos do estado vulnerável dos afetos 
expostos, da estranha combinação de 
fragilidade e arrebatamento. Mesmo 

que não o quisesse, esse estado de 
encantamento por um corpo é trans-
mitido enquanto hino à beleza.

No palco, as flores mostram o 
caminho do gesto, da carícia. Elas 
são atiradas, colocadas em ramos, 
transportadas, capturam o olhar, 
mas também celebram e simboli-
zam a impermanência. Em Songs 
para Takashi, elas voam pelo ar e 
enquadram o dançarino Takashi 
Ueno, pousam nos seus ombros, e 
nos seus quadris. Não é a primei-
ra vez que o coreógrafo alemão 
trabalha com Ueno. Este começou a 
estudar dança moderna aos catorze 
anos com Misako Nanbu e em 2004 
partiu para Paris onde estudou dança 
clássica, dança contemporânea e 
dança africana. A sua colaboração 
com Raimund Hoghe vem de outras 
peças: Si je meurs laissez le balcon 
ouvert, Pas de Deux, Cantatas e An 
evening with Judy. Em Songs for 
Takashi o bailarino foi posto em con-

A noite é dedicada a Takashi 
Ueno. Oscilando entre melancolia e 
leveza, a peça é projetada como uma 
homenagem que o coreógrafo lhe faz. 
Tal como outrora os poetas exaltavam 
as musas (as musas que os tocavam 
no fundo da alma), também Hoghe 
exalta aquele corpo, aquelas formas 
que se movem e se transformam sob 
o nosso olhar, a juventude dos gestos 
e a gentileza de uma carícia.

Songs para Takashi será apre-
sentado no grande auditório da 
CULTURGEST, em Lisboa, nos próxi-
mos dias 10 e 11 de novembro.J

Uma carícia já é dança

Songs para Takashi, na Culturgest "Uma obra inspirada e inspiradora"

tacto com música espanhola da Idade 
Média e da Renascença, em gravação 
cantada por Victoria de los Angeles, 
e com canções dos anos 60 e 70 que 
abordam o tempo e a transitorieda-
de. Ele funciona como o peão da mú-
sica – a música que Hoghe escolheu 
- ele é a boneca magnética da caixa 
de música que vai até ao intervalo, 
até bater contra a parede. Quanto 
ao coreógrafo, este vai acumulando 
acessórios, aproximar-se-á do kitsh, 
num movimento nostálgico que 
pode ser a de um show de antigos 
travestis.

Rosas de Ermera
Moçambique, Coimbra, Timor

Manuel Halpern

 É uma história tão incrível quanto 
dramática e sedutora que, por coin-
cidência, pertence à família daquele 
que foi provavelmente o maior e 
mais influente escritor de canções 
da tradição popular portuguesa do 
século XX. E, ao mesmo tempo, é 
um olhar específico e pessoal sobre 
um período da História de Portugal 
muitas vezes esquecido e negligen-
ciado pelo nosso cinema. 

A história em si é tão forte e 
profunda que não haveria nada de 
substancial que a ficção pudesse 
acrescentar. E terá sido também 
essa noção que levou Luís Filipe 
Rocha a um inesperado regresso ao 
documentário - o realizador até co-
meçou o seu percurso por aí, mas a 
quase totalidade da sua filmografia é 
de ficção. Além de que um filme de 
ficção passado entre Moçambique, 
Timor e Portugal envolveria meios 
dificilmente comportáveis para a 
realidade orçamental do cinema 
português. 

Rosas de Ermera tem uma es-

trutura narrativa simples e eficaz: 
duas linhas que divergem para mais 
à frente se voltarem a juntar, que 
correspondem aos caminhos sepa-
rados da família Afonso dos Santos. 
É feita, sobretudo, através dos 

relatos a viva voz de Maria e João 
(os irmãos de Zeca), que revelam 
incrível lucidez e um talento nato 
de contadores de história. Os seus 
depoimentos são de uma clareza 
a todos os níveis, o que beneficia 

Rosas de Ermera Maria Afonso, em Timor

extraordinariamente o filme. O  
mergulho no passado, não dei-
xando de ser emocionante, nunca 
perde de vista a eficácia narrativa, 
a noção do outro, aquele que está a 
ouvir a história. João e Mariazinha 
acabam por se destacar, força do 
testemunho vivo, mas os pais e o 
irmão Zeca acabam por ser tam-
bém personagens desta história. 
Esteticamente, é feliz a aposta num 
cenário despido, com cadeiras de 
baloiço sobre um fundo negro e o 
recurso a imagens de arquivo. É um 
simplicidade que resulta. 

Tudo começa em Moçambique, 
em Lourenço Marques, agora 
Maputo, onde a família vivia, apa-
rentemente, quase em plenitude, 
numa espécie de paraíso terrestre, 
segundo as memórias de infância, 
sobretudo de João. Até que se deu 
um hecatombe. O pai, juiz, decidiu 
aceitar a colocação em Timor Leste. 
Deixaram África. Mariazinha, ainda 
pequena, partiu com os pais. Mas 
os dois irmãos mais velhos, João 
e Zeca, já no liceu, foram man-
dados para Coimbra, para ir viver 
com uma tia. Dá-se assim uma 

bifurcação familiar, com destinos 
nada idênticos. Mariazinha numa 
infância solitária, entre uma vege-
tação luxuriante e espaço aberto. 
Zeca e João enclausurados numa 
Coimbra tradicionalista e beata. As 
história são contadas em paralelo. 
Mas aqui há inevitavelmente um 
certa desequilíbrio. Porque nos 
interessa muita mais partir com 
Mariazinha para Timor - a própria 
aceitou viajar até lá e percorrer os 
sítios por onde a família passou. E é 
uma história de grande dramatismo 
e emoção. Timor em plena II Guerra 
Mundial e consequente ocupação 
japonesa, os bombardeamentos, os 
campos de refugiados, a luta pela 
sobrevivência. Tudo isto contrasta 
com a adolescência dos irmãos em 
casa das tias em Coimbra, dentro da 
mais tacanha tradição portuguesa, 
sob a vigilância da tia e de Deus.

João dá algumas pistas sobre 
como Zeca se transformou em Zeca 
Afonso, fala sobretudo da forma 
como se refugiou em alguns colegas 
bem pensantes. Mas o desabrocha-
mento político e artístico não é aqui 
abordado. Não seguimos a linha 
até nos encontramos com o grande 
músicos e militante antifascista. 
Essa é uma outra história, mais 
conhecida e retratada, que não 
cabe neste filme. Rosas de Ermera 
conta-nos antes uma espécie de 
pré-história de Zeca, de um período 
anterior ao surgimento da figura 
pública e socialmente determi-
nante. E sobretudo, a história de 
uma família que se confunde com a 
História de Portugal.J
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realidade que Santareno descreve, 
a religiosidade, um pouco mistura-
da com o paganismo, é exatamente 
a que nos contam”.

João Cardoso aceitou, por outro 
lado, o convite do TNSJ para levar 
a peça de Santareno à cena por se 
tratar de um texto em português. 
“É raro termos acesso aos dra-
maturgos portugueses nos nossos 
palcos”, salienta. “Mas penso que 
nos sentimos mais próximos das 
próprias peças se forem alinhava-
das na nossa língua, refletindo o 
nosso imaginário”. A Promessa traz 
à boca de cena, em seu entender, 
uma “certa portugalidade”: “Re-
conhecemos nela alguns traços do 
ser português, sem cair no pitores-
co. Distancio-me disso, no entan-
to, porque na verdade as questões 
que a peça levanta são intemporais 
e um drama em qualquer parte”. 
Daí a pertinência de a continuar a 
representar. 

Santareno anda um pouco de-
saparecido da cena portuguesa, se-
gundo o encenador, porque os seus 
textos são “escritos e desenhados 
com a forma de um melodrama, o 
que causa algum receio”. Contor-
nou-o apostando numa drama-
turgia em que o drama surge mais 
“enxuto e fechado em si mesmo”, 
abordando as personagens à luz do 

João Cardoso 
Santareno volta aos palcos do Porto

 Foi a primeira peça do dramatur-
go Bernardo Santareno, pseudóni-
mo do psiquiatra António Martinho 
Rosário. Escrita em 1957, estreou 
no Teatro Experimental do Porto, 
em novembro do mesmo ano, 
com encenação de António Pedro. 
Sessenta anos depois, A Promessa 
volta aos palcos da cidade, com 
estreia a 16, no Teatro Nacional S. 
João (TNSJ), num espetáculo ence-
nado por João Cardoso (JC).

Tudo se passa numa pequena 
vila piscatória do litoral português, 
onde se desenrola um “drama” 
humano decorrente de uma pro-
messa de castidade feita por um 
jovem casal, num momento em 
que o pai dele corre perigo, num 
naufrágio, numa noite de tem-
pestade. O pai salva-se e o casal 
mantem-se casto, mas ao fim de 
muitos meses a situação torna-se 
insustentável, sobretudo quando 
entra em cena um contrabandista, 
Labareda, perseguido pela guarda 
fiscal, acolhido na casa de José e 
Maria do Mar. “Há um clima de 
muitas tensões que se instala na 
família, agudizado pela chegada 
desse estrangeiro que vai colocar 
mais em evidência a atração física, 
a sexualidade”, adianta o encena-
dor. “O que mais me interessou no 
texto foi precisamente a questão da 

repressão, do desejo, da culpa, um 
caldo de sentimentos e pressões 
que se abatem sobre a protagonis-
ta”.

Uma situação intensificada 
pelos aspetos da religião e da 
superstição envolvidos. De resto, A 
Promessa foi proibida durante a di-
tadura, pelo escândalo que causou, 
sobretudo junto da Igreja Católica. 
“Tudo isso está inevitavelmente na 
peça, embora a minha encenação 
privilegie sobretudo as questões 

humanas”, sublinha JC. “A religião, 
de que tentei dar uma dose light 
no espetáculo, faz parte da nossa 
cultura e educação, ainda que o 
neguemos. E continua a exercer o 
seu poder de forma subreptícia”. E 
acrescenta: “Conheço as comuni-
dades piscatórias do Norte e julgo 
que o drama de A Promessa, de 
alguma maneira, se podia passar 
hoje. Aliás, fiz umas conversas 
prévias com umas pescadeiras da 
Póvoa, viúvas de gente do mar, e a 

teatro contemporâneo. Para isso, 
contou com um elenco com quem 
já trabalhou. “Enceno sempre em 
diálogo com os atores e criativos, 
sem impor uma ideia preconcebi-
da”, garante. “É assim que gosto 
de criar, de uma forma aberta”. 
A atriz Joana Carvalho interpre-
ta a protagonista Maria do Mar, 
que na primeira apresentação da 
peça teve o desempenho de Dalila 
Rocha. JC já tinha trabalhado com 
ela, enquanto ator, e achou que era 
ideal para o papel, neste espetáculo 
que constituiu um “desafio” no seu 
percurso de encenador.

Um desafio que aceitou tam-
bém por uma certa afinidade. É 
que, além de ator e encenador, é 
um pescador que, muitas vezes, 
quando o trabalho teatral o liberta, 
pega no seu barco e faz-se ao mar. 
Tal como Santareno passou um ano 
embarcado, na pesca do bacalhau. 
Desde pequeno, sem sequer ter 
antecedentes familiares, que sente 
uma imensa atração pelo mar. 
“Um dia na pesca liberta-me de 
tudo, não sei explicar porquê. Mas 
estender as redes e ficar a olhar 
o horizonte, a contemplar o mar, 
deixa-me limpo. Não pensar em 
nada é tão bom, ainda que seja 
preciso estar sempre atento. É 
como no teatro, não podemos re-
laxar demasiado se não temos uma 
branca”, assevera rindo.
A Promessa é a primeira produção 
do último trimestre no TNSJ. A ce-
nografia e os figurinos são de Nuno 
Carinhas, diretor artístico do S. 
João, e a dramaturgia de Constança 
Carvalho Homem. Fica em cena 
até 3 de dezembro.J MARIA LEONOR 
NUNES

A promessa, de Bernardo Santareno, com encenação de João Cardoso, estreia no  S. João

TEATRO
Helena Simões

 No encerramento das comemora-
ções dos 45 anos de vida da Comuna 
- Teatro de Pesquisa, que nasceu a 1 
de maio de 1972, João Mota faz uma 
incursão pelo passado recente, tam-
bém de Lisboa, suas canções, hábi-
tos e costumes dos seus habitantes. 
É, igualmente, uma impiedosa vénia 
ao deus tempo nas suas componen-
tes histórica, individual e coletiva. 
Assim, Crise no Parque Eduardo VII é 
o título da encenação de João Mota 
para a sua adaptação e versão cénica 
da comédia I’m not Rappaport (1985) 
do dramaturgo, guionista e reali-
zador nova-iorquino Herb Gardner 
(1934-2003). Obteve grande êxito 
na Broadway, tendo permanecido 
em cena durante dois anos e ganho 
vários prémios, entre os quais os 
Tony para a melhor peça e melhor 
ator. Em 1996 passou ao cinema 
também com sua realização; entre 

nós sairia com o título O Contador de 
Histórias.

Para este espetáculo, João Mota 
efetuou uma profunda adaptação 
dramatúrgica deste diálogo pungen-
te que, originalmente, tem lugar no 
Central Park de Nova Iorque, entre 
um judeu e um afro-americano, 
ambos velhos e a braços com a usura 
do tempo nos seus corpos e vidas. O 
adaptador e encenador transcreveu 
a circunstância para Lisboa, num 
recanto do Parque Eduardo VII, 
onde os dois idosos partilham um 
banco e contam o resto dos seus 
dias. O enquadramento temporal 
de 1999 remete para a iminência da 
entrada em vigor em Portugal da 
moeda única europeia, a simbo-
lizar a mudança irreversível de 
paradigma de regime económico e 
seus derivados. Mas a rescrita inclui 
igualmente os factos históricos e 

seus personagens, reconhecíveis 
e bem enquadrados, tal como as 
canções que pontuam as memórias 
da época da Revolução dos Cravos. 
Carlos Mendes ("Ruas de Lisboa") e 
Amália "(Gaivota") iniciam e fecham 
esta comovente comédia humana na 
qual a cidade surge como corpo vivo 
que também tem que adaptar-se aos 
novos tempos.

Carlos Paulo e Igor Sampaio são 
os protagonistas de uma amizade, 
uma conversa sempre inacabada 
na confrontação das suas perso-
nalidades e posições ideológicas 
face aos desafios que se colocam 
aos idosos na cidade e na família. 
Carlos Paulo, aqui o intérprete 
de João Bernardo, brilhante no 
desempenho de um livre-pensa-
dor e visionário que, pela imagi-
nação prodigiosa, inventa outras 
personagens e circunstâncias de 

igualmente desgastado, quase 
cego e sofrendo com dificuldades 
para manter o seu lugar e apar-
tamento de porteiro, embora seja 
uma personagem com menos ma-
tizes, possui uma doçura natural 
que o ator mantém como eixo in-
terpretativo, não obstante os seus 
arremessos contra a demagogia 
ufana do seu aguerrido camarada 
a defendê-lo das injustiças socias 
e económicas. O duo muito bem 

Sozinhos na Cidade

“Crise no Parque Eduardo VII” baseado em I’m not Rappaport de Herb 
Gardner, na Comuna com encenação de João Mota

forma natural e encantadora para 
resistir aos costumes burgue-
ses de tudo enquadrar de forma 
grosseira. A sua excentricidade 
resulta também de se manter 
obstinadamente fiel aos princípios 
e slogans da esquerda operária de 
que foi um fervoroso militante, no 
contexto de uma sociedade que se 
rendeu ao capitalismo liberal. Igor 
Sampaio, na personagem de Hugo, 
seu parceiro de banco de jardim, 
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afinado e dirigido em perfeito 
contraponto evita os clichés melo-
dramáticos.

Carla Galvão, Maria Ana Filipe, 
Hugo Franco, Gonçalo Botelho 
e Miguel Sermão completam o 
elenco com aparições pontuais mas 
impressivas, a reforçarem dramati-
camente o contexto e as caraterísti-
cas das personagens principais. Só 
temos pena que uma vez que tudo 
se passa num jardim, o público não 
tenha sido envolvido fisicamente 
nesse espaço cénico, o que eviden-
ciaria a questão como algo que nos 
diz respeito a todos. Aliás, a Sala 
Nova da Comuna está preparada 
também para a disposição em arena.

Em ano de comemorações aqui 
ficam expressos os parabéns à Co-
muna, e aos seus fundadores, João 
Mota e Carlos Paulo, que perfazem 
respetivamente 60 e 50 anos de 
carreira.J 

 
› CRISE NO PARQUE  
EDUARDO VII 
baseado em I’m not Rappaport, de Herb Gard-
ner, tradução João Paulo Moreira, adaptação, 
versão cénica e encenação João Mota, figurinos 
Carlos Paulo, cenografia João Mota, música 
Hugo Franco, desenho de luz Paulo Graça, com 
Carlos Paulo, Igor Sampaio, Hugo Franco, Ma-
ria Ana Filipe, Miguel Sermão, Gonçalo Botelho 
e Elsa Galvão.

Teatro da Comuna, quarta a sábado 
às 21h30, e domingo às 17h. Até 17 de 
dezembro. Horário: de quarta a sábado às 
21h30m, domingos às 17h.

 Julião Sarmento, Louise 
Bourgeois, Alexandre Estrela, 
Ângela Ferreira, Ernesto de 

Bienal Anozero
Coimbra tem mais arte

The Golden Record, de Alexandre Estrela; We The People, de Danh Vō; 
Estudo, de Fernanda Fragateiro 

Maria Leonor nunes

artistas com obras na Anozero, 
Bienal de Arte Contemporânea 
de Coimbra, que arranca no 
sábado, 11. 

Da Alta e da Universidade 
a Santa Clara, em vários 
espaços da cidade, vão estar 
obras, algumas especialmente 
criadas para os locais, num 
percurso expositivo que irá 
funcionar como exposição 
única, como adianta ao JL o 
crítico, ensaísta e programador 
Delfim Sardo, curador desta 
2ª edição da iniciativa, 
promovida pelo Círculo de 
Artes Plásticas de Coimbra 
(CAPC), em colaboração com 
a Universidade e a Câmara 
Municipal. “É uma exposição 
que atravessa vários espaços e 
os diversos núcleos funcionam 
como etapas”, diz. “Seja qual 
for a ordem seguida, propõe-se 
uma deambulação à volta de 
um sentido”. 

Curar e reparar é o tema 
da Anozero. Surgiu da 
constatação de que o “mundo 
está doente e que é preciso 
fazer alguma coisa para o 
tratar”, sublinha Sardo: “A 
arte não é uma cura, mas 
pode contribuir para nós o 
repararmos de outra maneira, 
para procurarmos os nossos 
próprios pressupostos”. Foi 
a partir deles que a Bienal se 
desenvolveu. “Quer as obras 
que foram escolhidas, quer as 

Sousa, William Kentridge, 
Fernanda Fragateiro, João 
Onofre, Gabriel Albergaria, 
José Maçãs de Carvalho, 
Salomé Lamas e Pedro 
Barateiro são alguns dos 35 
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certas energias sobre 
aqueles artistas e atores, 
ditando o desenrolar dos 
acontecimentos”, diz ainda. 
“O objetivo era também não 
ter nenhuma ideia nova para 
não continuarmos a fustigar o 
planeta”. E assim, a pergunta 
que se impõe é “Como fica a 
arte?”.

Amazónia, que depois do 
São Luiz, onde pode ser visto 
até 19, será apresentado no 
Theatro Circo, em Braga, e em 
janeiro no Rivoli, no Porto, 
é um projecto que se integra 
de uma forma mais alargada 
no Forum do Futuro, que irá 
decorrer nesta cidade até 11. É 
uma iniciativa do pelouro da 
cultura da Câmara Municipal 
portuense, nesta edição, sobre 
o tema Terra eléctrica. 

A Mala Voadora associa-se 
ao Fórum com dois convidados. 
Um deles, Les U. Knight, um 
ativista americano de um 
movimento para a extinção 
voluntária da Humanidade, 
que vai fazer uma conferência 
a 10, no espaço da companhia. 
“O que ele propõe é que 
deixemos de nos reproduzir 
e abandonemos o planeta, 
porque o condicionamos 
mais do que nos deixamos 
influenciar por ele”. O outro 
conferencista é o artista e 
filósofo Koert van Mensvoort, 
que irá fazer uma comunicação 
no Rivoli a 11. “Defende que 
em nós já há muito pouco de 
natural e é preciso olhar para 
a Natureza e dar outro nome 
às coisas. Para mim, é com 
certeza mais natural falar 
ao telemóvel do que ir caçar 
um macaco para jantar. O 
que é isso da Natureza, hoje”, 
interroga-se Jorge Andrade. 
O pensamento dos dois fazem 
parte da matéria-prima que 
investigou para escrever o 
texto de Amazónia.

Paralelamente, a Mala 
Voadora desenvolveu o seu 
programa Happy Together, já 
em 3ª edição, em que lançou 
um concurso de propostas 
aberto a outros artistas sobre 
as temáticas que a companhia 
trabalha. Foram escolhidos 
os trabalhos de Tiago Cadete, 
Sónia Baptista, com Carolina 
Campos, Júlia Rocha e Raquel 
Melgue, e uma instalação 
interativa de Guilherme Sousa 
e Pedro Azevedo. Obras que 
vão estar em exposição no 
espaço da Mala Voadora, 
durante o Fórum do Futuro.J 
MARIA LEONOR NUNES

Mala Voadora, no São Luiz
Jorge Andrade, delírio ecológico 

 Depois de Moçambique, 
a última criação da Mala 
Voadora, ainda em digressão, 
impôs-se fazer um “espetáculo 
ecológico”. E aí está Amazónia, 
com texto e direção de Jorge 
Andrade, que a companhia 
estreia amanhã, quinta-feira, 
9, no Teatro São Luiz, em 
Lisboa, integrado na Capital 
Ibero-Americana de Cultura 
2017. 

Trata-se mais exatamente 
de uma “telenovela ecológica”. 
“Moçambique acabava com 
uma catástrofe natural, depois 
de muitas peripécias para 
fazer vingar o negócio de 
concentrado de tomate, uma 
seca que tornava impossível 
o nosso empreendimento”, 
adianta o encenador. “Ir agora 
para a Amazónia pareceu-nos 
uma ideia feliz. Um grupo de 
artistas de vanguarda vai fazer 
um episódio piloto, procura 
seduzir com artimanhas 
patrocinadores também com 
sensibilidade ecológica e 
esperam-se audiências. Mas 
os investidores fazem as suas 
exigências e aí começam os 
problemas”.

A ironia e a mordacidade 
fazem parte do enredo. 
Porque Amazónia não é 
apenas um bem intencionado 

espetáculo ecológico, mas 
uma desconstrução crítica 
do próprio discurso sobre 
as questões ecológicas e 
ambientais. “Não queremos 
de todo, nem nunca foi nossa 
intenção, ao fazer teatro, dar 
qualquer lição às pessoas de 
como viver ou apontar o dedo 
a determinadas práticas. Nem 
nos pretendemos pôr de fora, 
enquanto artistas, deste caos 
em que vivemos”, salienta 
Jorge Andrade. “Nós não temos 
a solução, optamos por criar 
uma espécie de delírio em 
palco”. 

O que se pretende com esse 
espetáculo delirante é “uma 
especulação artística sobre 
o modo como nos podemos 
relacionar uns com os outros, 
mais do que como vamos 
reciclar, ou andar mais a pé 
e não de carro ou ir ou não 
de avião ver um espetáculo a 
Edimburgo”, explica: “Mesmo 
que tivéssemos as respostas 
para os problemas ambientais, 
não creio que esse seja o 
lugar da arte. Não passará 
com certeza pela cabeça de 
ninguém ao ver Amazónia 
que queremos que o planeta 
acabe rapidamente, mas é 
um espetáculo politicamente 
muito incorreto”.

A escolha do formato 
telenovela não foi, de resto, 
inocente. “Quisemos brincar 
com essa ideia. Agradava-me 
esse formato, para além da 
profusão de acontecimentos, 
precisamente por, como se 
canta no genérico, pretender 
retratar a vida como ela é. 
Gosto dessa confusão, essa 
mistura entre a realidade e a 
ficção”.

Não seria, porém, 
compreensível fazer um 
espetáculo que não fosse 
ele próprio ecológico. “Só 
usamos matéria-prima 
de outros espetáculos”. 
A começar pela equipa, a 
mesma de Moçambique, 
de que fazem parte Bruno 
Huca, Isabél Zuaa, Jani Zhao, 
Matamba Joaquim, Tânia 
Alves, Welket Bungué ou 
José capela na cenografia, , 
Rui Lima e Sérgio Martins na 
banda sonora e Rui Monteiro 
na luz. Mas também o 
cenário e o próprio texto é 
uma colagem de fragmentos 
de outros espetáculos, uma 
reciclagem assumida: “É 
tudo pensado numa lógica de 
poupança, só que essas coisas 
que reciclamos têm uma 
espécie de alma e acabam 
por exercer influências, 

Amazónia, novo espetáculo da Mala Voadora, dirigido por Jorge Andrade, no S. Luiz

encomendadas, não ilustram o 
tema, mas revelam a presença 
dessas preocupações nos 
vários artistas “, explicita. 
“São abordagens muito 
diferentes, em vários suportes 
e produzidas em contextos 
diversos, mas que, de uma 
maneira ou outra, refletem 
sobre essa multiplicidade de 
entendimentos que os dois 
termos, curar e reparar, 
podem suscitar, quer sejam 
individuais, coletivos, 
ambientais, arquitetónicos ou 
afetivos”.

A obra de João Onofre, por 
exemplo, é criada a partir dos 
sinos da cidade de Coimbra, 
uma intervenção sonora, 
uma “composição” que toca 
em vários locais, sempre às 
6h. Delfim Sardo destaca 
ainda a peça de luz de Julião 
Sarmento, feita especialmente 
para o local, as de Fernanda 
Fragateiro e Ângela Ferreira 
ou os grandes trabalhos do 
venezuelano Juan Araujo, que 
se prendem com a temática 
da relação com o outro, no 
caso a fotografia de Jorge 
Molder, artista que, de resto, 
não conhece pessoalmente. 
João Fiadeiro, por seu 
lado, apresenta uma peça 
performativa sobre o trabalho 
de outra artista, Helena 
Almeida – a relação com o 
outro é uma tónica dentro 
da Bienal -, concebida para 
ser filmada e que constitui 
um filme em três ecrãs, 
um processo de “caixinhas 
chinesas”, que culmina 
um ciclo do trabalho do 
coreógrafo, para ver no CAPC.

Em relação aos artistas 
representados, portugueses e 
estrangeiros, houve também 
a “preocupação de misturar 
diferentes gerações”, com 
nomes consagrados e mais 
jovens, como Henrique 
Pavão ou Sara Bichão, uma 
“combinação de gerações que 
resulta muito interessante”.

No Mosteiro de Santa 
Clara, por outro lado, as 
obras expostas decorrem 
de uma “grande aventura”, 
como salienta Sardo: “É 
um edifício extraordinário, 
com uma escala fascinante 
e que implicou um diálogo 
muito próprio com o espaço 
arquitetónico”. Daí que seja 
um dos lugares que prometem 
surpreender na Bienal deste 
ano. E a arte vai iluminar e 
intensificar temporariamente 
o espaço urbano, permitindo 
um relacionamento diferente e 
mais atento com a cidade. 

Além do catálogo, será 
posteriormente publicado um 
livro com imagens de todas 
as obras nos seus sítios, um 
registo muito importante, para 
o curador, dada a forma como 
foi rigorosamente pensada a 
relação de cada peça com o 
lugar. J
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  Há a obra para orquestra de 
Jean Sibelius, a 5.ª Sinfonia, os 
poemas sinfónicos, “Finlân-
dia” e “Tapiola”, a música de 
cena, o Concerto para violino, 
uma obra conhecida e divul-
gada, presente em salas de 
concerto, no repertório das 
orquestras e em várias e ricas 
discografias. Mas há também 
a obra para piano, uma obra 
menos conhecida, raramen-
te interpretada, quase nunca 
gravada. Uma obra tão bela e 
fascinante, à semelhança do 
restante universo do composi-
tor finlandês, como demonstra 
o mais recente disco do pianis-
ta Leif Ove Andsnes, inteira-
mente dedicado à obra para 
piano de Sibelius. São pequenas 
peças, uma miríade delas, 
milagres que se sucedem uns a 
seguir aos outros: os Impromp-
tus em Si bemol menor e em 
Mi maior, do op.5, o Romance 
em Ré bemol maior, op. 24/9, a 
Barcarole, op. 24/10, a Sonatina 
em Fá sustenido menor, op. 67, 
as Bagatelas, op.97, o Rondino, 
op. 68/2, o Elegíaco, op. 76/10, 

os Esquiços, op. 114, a “Valsa 
triste”, op. 44, “The Shepherd”, 
op. 58/4, “Björken” e “Gra-
nen”, do op. 75, “Kyllikki”, op. 
41. E todas estas peças ofereci-
das com uma impressionante 
qualidade de interpretação, 
como se só pudessem ser assim, 
na sua clareza, na sua frontali-
dade, na poesia que as define. 
A sequência abre com os dois 
Impromptus do op.5, assentes 
em temas tradicionais, segue 
com a “Valsa Triste”, original-
mente concebida para cordas, 

transposta para piano pelo pró-
prio compositor, e prossegue 
leal à paisagem finlandesa e às 
cenas campestres, numa proxi-
midade às visões já conhecidas 
através da obra para orquestra, 
que aqui se revelam cristalinas, 
seja na Sonatina, na “metamor-
fose” que sustenta o Romance 
ou na expressividade de “Kylli-
kki” e das Bagatelas, ou nos 
“Esquiços”, que não deixam de 
lembrar toda a paleta orques-
tral de “Tapiola”. A obra para 
piano de Jean Sibelius pode 
ser um encontro inesperado. 
Mas é também um encontro 
revelador. E Leif Ove Andsnes 
transforma-o num aconteci-
mento extraordinário e raro. J 

MARIA AUGUSTA GONÇALVES 

O milagre de Sibelius

› Leif Ove Andsnes, 
piano
JEAN SIBELIUS
CD Sony .

parecer uma coletânea de sin-
gles. De facto, qualquer uma das 
faixas, abertamente melódicas, 
poderia ser destacada. O que faz 
com que o álbum não tenha mo-
mentos baixos. Há uma clara in-
fluência folk, em alguns momen-
tos parece mesmo próxima dos 
James. E há um cuidado especial 
dos arranjos, com o recurso aqui 
e ali a elementos como o violi-
no, o saxofone e os coros. É um 
álbum fortemente enraizado na 
cultura musical anglo-saxónica, 
embora não deixe de ser curioso 
que, simbolicamente, o seu bi-
nacionalismo possa ser deduzido 
nos temas Mary e Maria. Hoping 
Something Anything é feito de 13 
boas canções. Uma das melhores 
já próxima do final, chama-
-se India, e fala da mudança de 
estação.  

› Time dor T
HOPING SOMETHING 
ANYTHING 
Last Train Records

Caminhos 
abertos

 O que Ana 
Lains tem de 
melhor é um 
olhar despre-
conceituoso 
sobre o fado. 
Ou melhor um 
olhar abran-

gente sobre a esfera de ligações 
da canção de Lisboa, permitindo-
-se a um alargamento de fron-
teiras para diversas latitudes. É 
assim que este Portucalis tanto 
se encontra com fados tradicio-
nais, como com temas da música 
tradicional portuguesa, vulgo 
folclore, como arrisca originais 
de diferentes autores ou canta 
uma versão de José Afonso. O 
álbum começa muito bem, com 
Portucalis, um tema instrumen-
tal de sensibilidade étnica, que 
lembra Júlio Pereira. E passa de 
forma suave para O Fado do Tempo 
Morto, uma letra de Carlos Leitão, 
sobre o Fado Menor, em que a gui-
tarra de Bernardo Couto também 
canta. O fado tradicional volta a 
aparecer mais próximo do final, 
numa belíssima versão ao piano, 
de Filipe Raposo, do Fado das Ho-
ras. Arrisca em três colaborações 
vocais, totalmente dispensáveis: 
Não sei o Quê desgosta, com Luís 
Represas; Charanga do Tempo, 
com Mafalda Arnauth; e Sou Dual, 
com Ivan Lins. E grava uma boa 
versão de Teresa Torga, de José 
Afonso. Portucalis é um disco he-
terogéneo, cheio de colaborações 
significativas, em que, num estilo 
aberto e acolhedor, Ana Lains 
procura o seu próprio fado. 

› Ana Lains
PORTUCALIS
Seven Muses

MANUEL HALPERN

Porventura, o melhor álbum 
da sua carreira. Segue as pistas 
de Xinti, reafirmando toda a 
sua africanidade. E, no caso 
de Sara Tavares, quanto mais 
africana melhor soa. Contudo, 
não cavalga na sua ascendência 
cabo-verdiana, nem se toma 
por cantadora de mornas - nem 
renega as suas origens nem o 
seu cosmopolitismo. Sente-
se confortável nos territórios 
de fronteira. Por este disco 
passam muitas áfricas e alguma 
europas. Os melhores são os mais 
criativamente africanos, em 
ritmo e toada, como o preâmbulo 
Onda de Som, So Sa Bi ou Fitxadu 
(com Princezito). Mas é difícil 
resistir a uma canção tão calorosa 
como o single Coisas Bunitas (que 
conta com uma versão remix fora 
de tempo).

› Sara Tavares
FITXADU
Sony

Brighton LX
 Depois de 

vários bem 
sucedidos 
EP, chega 
finalmente o 
primeiro ál-
bum dos Time 
for T, banda 

formada em Brighton, liderada 
pelo português Tiago Saga. Um 
disco de estreia que mostra muito 
trabalho acumulado, ao ponto de 

fazer este disco, com elementos 
autobiográficos e uma âncora 
lançada à música tradicional 
portuguesa, Ana Bacalhau 
socorre-se de alguns bons 
escritores de canções da nossa 
praça, como Nuno Prata, Márcia, 
Francisca Cortesão, Jorge Cruz e 
Capicua. Revela-se como letrista 
ao mesmo tempo que tem uma 
personalidade suficientemente 
forte para se autorretratar com 
letras dos outros (com é flagrante 
em A Bacalhau, de Capicua). Nome 
Próprio é uma viagem pessoal 
e surpreendente, um disco de 
dentro para fora.

› Ana Bacalhau
NOME PRÓPRIO
Universal/Sons em Trânsito

Coisa bonita
 Em 1994, 

Sara Tavares 
ganhou a 
primeira edição 
do Chuva de 
Estrelas a 
cantar Whitney 
Houston. A 

partir daí fez um difícil e corajoso 
caminho da luz para as sombras.  
Uma espécie de crescimento em 
público e de (re)descoberta da 
sua própria voz. Um percurso 
extremamente interessante e 
destemidamente progressivo. 
Fitxadu, agora lançado, 
após oito anos de interregno 
discográfico, é exemplo disso. 

do que de 
uma banda 
propriamente 
dita. Dentro 
dos Deolinda 
não cabe 
tudo. Fazem 
canções-

personagem, com letras de Pedro 
Silva Martins, onde se exploram 
as fronteiras musicais da tradição 
portuguesa. É por isso mais do 
que natural que os seus músicos 
queiram fazer música para além 
dos Deolinda. Pedro Silva Martins 
há muito que escreve e compõe 
para outros cantores, destacando-
se no fado. O seu irmão Luís 
também se aventurou em projetos 
a solo. Chegou agora a vez da 
prima, a vocalista Ana Bacalhau, 
lançar o seu primeiro álbum a 
solo. Chama-se Nome Próprio e 
tem todas as características de 
um álbum de afirmação pessoal. 
Em Vida Nova, ouve-se “Vida 
nova/ É aquilo que mais quero/ 
Começar do ponto zero/ Meu 
destino refazer”. Em Leve como 
uma pena, “Passou a tempestade/ 
O Momento chegou/ É hora de 
mostrar quem eu sou”. Mais à 
frente, em Só Eu, “Mais ninguém 
podia/Cantar esta cantiga”. 
Assim, neste Nome Próprio há uma 
espécie de processo de destilação 
dos Deolinda para chegar à 
essência de Ana Bacalhau. 
Essência esta, que tem muito 
em comum com os Deolinda, 
claro, pois a voz é marcante 
e determinante, mas que em 
nenhum momento os supera. Para 

CLÁSSICA

De regresso  
a Bach

 Quase duas 
décadas depois 
da sua primeira 
gravação 
de cantatas 
para baixo, 
de Johann 
Sebastian 

Bach, o barítono Matthias 
Goerne regressa ao universo do 
mestre de Leipzig, agora com 
os instrumentos de época da 
Freiburger Barockorchester 
(Orquestra Barroca de Friburgo) 
e o seu maestro, Gottlieb von der 
Goltz. Em 1999, com a Salzburg 
Camerata Academica e o maestro 
Roger Norrington, Matthias 
Goerne colocava-se a par dos 
grandes intérpretes das cantatas 
para voz solo de Bach, como Max 
van Egmond, Dietrich Fischer-
Dieskau e Hans Hotter, Klaus 
Mertens ou Thomas Quasthoff. 
Duas décadas passadas, com 
um percurso quase imaculado, 
do repertório pré-romântico ao 
contemporâneo, sem esquecer os 
lieder de Schubert, Schumann e 
Brahms, tão pouco as canções de 
Korngold ou Eisler, o regresso de 
Matthias Goerne a Bach pode não 
trazer novidade. Mas é sempre 
um acontecimento. A gravação 
reúne as cantatas “Ich will den 
Kreuzstab gerne tragen” , BWV 
56 (“Transportarei a cruz com 
alegria”, em tradução livre), e “Ich 
habe genug”, BWV 82 (“Tenho 
quanto me baste”), que inclui 
a belíssima ária “Schlummert 
ein, ihr matten Augen” 
(“Dormi, olhos cansados”). 
As duas cantatas exigem 
completa devoção, no contexto 
do ofício litúrgico luterano, 
mas também o virtuosismo do 
intérprete. Uma tarefa apenas 
aparentemente contraditória, 
à medida de Goerne. Tudo tem 
de ser eloquência, capacidade 
de interiorizar cada instante, 
domínio, saber. E assim é. Entre 
uma cantata e outra, um dos 
melhores momentos do disco, 
garantido por Katharina Arfken, 
como solista no Concerto para 
oboé e orquestra BWV 1055R 
(supostamente transcrito ou 
restaurado do concerto para cravo 
de Bach).

› Matthias Goerne e Katharina 
Arfken
JOHANN SEBASTIAN BACH, 
CANTATAS PARA BAIXO
CD Harmonia Mundi

MARIA AUGUSTA GONÇALVES

POP

A Bacalhau
 Os Deolinda são uma 

banda-conceito, com algumas 
características que os tornam 
mais próximas de um ‘projeto’ 
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Pré-publicação

Apesar dos livros que já publicou, mormente nesses domínios, é uma surpresa a edição de Da Lusitânia a Portugal - 
Dois mil anos de História, da autoria do catedrático de Direito que foi de fundador e presidente do CDS a presidente da 
assembleia geral da ONU, passando por ministro dos Negócios Estrangeiros e vice primeiro-ministro, etc., etc. A obra é 
lançada amanhã, 9, ás 18 horas, no CCB (sala Almada Negreiros), com apresentação de Maria da Glória Garcia, reitora da 
Universidade Católica entre 2012 e 2016. O JL ouviu o autor e antecipa a parte substancial do prefácio da obra

Diogo Freitas do Amaral 
Uma História Breve de Portugal

Aos 76 anos, e com um percurso de 
vida muito rico, do ponto de vista 
universitário e sobretudo político, em 
particular na primeira dúzia de anos 
após o 25 de Abril, o que leva muitos 
a considerarem-no um dos funda-
dores do nosso regime democrático, 
Diogo Freitas do Amaral não para de 
trabalhar e de surpreender. Agora é a 
edição, pela Bertrand, de um seu novo 
livro, Da Lusitânia a Portugal - Dois 
mil anos de História, que será apresen-
tado amanhã, 9, no CCB. Aos 76 anos, 
e com um percurso de vida muito 
rico, do ponto de vista universitário e 
sobretudo político, em particular na 
primeira dúzia de anos após o 25 de 
Abril, o que leva muitos a considera-
rem-no um dos fundadores do nosso 
regime democrático, Diogo Freitas 
do Amaral não para de trabalhar e de 
surpreender. Agora é a edição, pela 
Bertrand, de um seu novo livro, Da 
Lusitânia a Portugal - Dois mil anos de 
História, que como acima se diz será 
apresentado amanhã, 9, no CCB. 

Doutorado, muito novo, em Direito 
Administrativo, de que é um reputado 
especialista, foi assistente e colabora-

dor, nessa área, de Marcelo Caetano. 
Logo após o 25 de Abril fundou, com 
Adelino Amaro da Costa, o CDS, a que 
presidiu, e seria, com Sá Carneiro, lí-
der da AD e vice primeiro-ministro do 
seu governo. E candidato a Presidente 
da República, tendo estado à beira de 
ser eleito logo na 1ª volta, em que teve 
48,8% dos votos, mas perdendo na 2ª 
para Mário Soares. Sempre assumindo 

a sua condição de centrista, conser-
vador á inglesa, com preocupações 
sociais, o que entre muito mais foi 
também presidente da União Europeia 
das Democracias Cristãs, face à 
guinada á direita do CDS deixaria 
o partido e não se voltaria a filiar 
em nenhum outro. Tomou sempre, 
porém, posições políticas, mormente 
em defesa da lei internacional e da 

defesa da ONU, a cuja assembleia geral 
presidiu, não hesitando em condenar, 
por exemplo, a invasão do Iraque, em 
sessões ao lado de dirigentes de es-
querda - e em aceitar ser ministro dos 
Negócios Estrangeiros no 1º governo 
do PS chefiado por José Sócrates. 
Entretanto, além da sua vasta obra 
jurídica, começou a publicar livros 
noutras áreas, de ensaios e biografias 

Não havia nenhuma 
história breve, clara 
e acessível, fora dos 
quadros do marxismo: 
por isso tomei a 
iniciativa de a escrever

“
Freitas do Amaral  "Se calhar, tenho mais páginas de História publicadas do que a maior parte dos historiadores"

a

 Para mim, a História de Portugal é, manifestamente, a de um 
país da Europa Ocidental: daí recebemos as principais influên-
cias, boas e más. Com frequência seguimos o que vinha de além 
Pirenéus, mas às vezes fomos pioneiros e podemos hoje legiti-
mamente orgulhar-nos disso. Para além dos Descobrimentos 
– em que fomos os primeiros e os que mais se espalharam pelo 
mundo inteiro –, adiantámo-nos frequentemente à Europa mais 
avançada: estabelecemos a participação do povo nas cortes antes 
da Inglaterra e da França; concluímos a primeira aliança político-
-militar da história com a Inglaterra; derrotámos os castelhanos 
no cerco de Lisboa e na Batalha de Aljubarrota; inventámos o 
“astrolábio» e a “caravela”; iniciámos a 1.ª Globalização; estabe-
lecemos os primeiros acordos políticos com o rei do Congo, com 

marajás da Índia e com chefes japoneses, malaios e chineses; um 
português comandou a primeira viagem de circum-navegação; 
achámos e alargámos o Brasil; sofremos o maior terramoto euro-
peu mas reconstruímos com grande beleza a cidade de Lisboa; fo-
mos o primeiro país da Europa a derrotar Napoleão e a inaugurar o 
telégrafo elétrico; fomos a primeira nação do mundo a abolir para 
sempre a pena de morte; fomos também os primeiros a efetuar, 
por via aérea, as travessias Lisboa-Rio de Janeiro e Lisboa-Macau.

Enfim, a nossa língua é uma das mais faladas do planeta e, tendo 
em conta o pequeno território de origem e a sua escassa população, 
é decerto a que mais se expandiu pelos quatro cantos do mundo. E 
não temos apenas mais de oito séculos de História, mas 2000 anos, 
desde os lusitanos de Viriato até hoje! É certo que não podemos ficar 
passivamente a contemplar o passado: mas temos de o conhecer. 
Porque as lições da História são sempre úteis. E porque quem ignora 
o passado dificilmente será capaz de preparar bem o futuro.

Apesar de esta obra não se basear em dados novos, resolvi 
contudo divulgar a minha visão dos que existem, avançando com 

algumas interpretações que considero originais, e que merecem 
ser discutidas ou aprofundadas. Por exemplo, o facto de o traçado 
romano das nossas fronteiras norte e leste se ter baseado, como 
ainda hoje se baseia, nos principais rios e serras que nos separam 
da Espanha; a linha de continuidade da Lusitânia a Portugal; a su-
cessão de três Condados Portucalenses, e não apenas um; o papel 
central e decisivo, na expansão ultramarina, do rei D. João II, e 
novos argumentos sobre o que ele saberia quando fomos negociar 
com os Reis Católicos em Tordesilhas; os fundamentos teoló-
gico-políticos da eleição de dois reis pelas cortes (1385 e 1641), 
fora da linha normal da sucessão ao trono português; o carácter 
humanista, e não apenas burguês, da Monarquia constitucional 
da segunda metade do século XIX; etc., etc. Evitei incluir toda a 
matéria relativa ao 25 de Abril de 1974, dado que o vivi pesso-
almente de forma intensa. Entendi, porém, que esta obra não 
poderia acabar no final do Estado Novo e teria de fazer referência 
aos momentos fundadores do atual regime democrático, apesar de 
vistos porventura mais subjetivamente.J 

a uma peça de teatro, O Magnífico 
Reitor, que foi encenada no Trindade. 
Mas esta sua nova obra, sobre que 
a seguir nos fala, parece ser a mais 
ambiciosa e porventura destinada a 
ser polémica. 

Jornal de Letras: Como lhe surgiu a 
ideia de escrever o que considera ser 
uma História Breve de Portugal?
Diogo Freitas do Amaral: Demorou 
alguns anos a 'formar-se'. Em 
2006 deixei o Governo e a políti-

ca; em 2007 reformei-me. Como 
nestes últimos dez anos ninguém 
cumpriu as promessas que me 
foram feitas, aproveitei para, por 
minha conta, tentar prestar mais 
um serviço ao meu País. Não havia 
nenhuma história breve, clara e 
acessível, fora dos quadros do mar-
xismo: por isso tomei eu a iniciati-
va de a escrever.
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“
Almeida Garrett ‘O contraste entre as pedras 
mortas e a honradez das pedras vivas’

Apesar de não ser historiador …. 
Não o sou, com efeito. Mas na for-
mação em Direito Público há uma 
fortíssima componente de História. 
E a Constituição garante “a todos os 
cidadãos” a liberdade de criação e 
expressão cultural...

Não é este, aliás, o seu primeiro livro 
de História.
Não, de modo nenhum. Comecei pela 
História das Ideias Políticas, depois 
ampliada e completada pela História 
do Pensamento Político (800 páginas). 
De 2000 para cá, publiquei duas 
biografias históricas – sobre D. Afonso 
Henriques e sobre o esquecido, mas 
brilhante, D. Afonso III, o Bolonhês. 
Fiz um estudo apurado da passa-
gem Do Estado Absoluto ao Estado 
Liberal, com particular enfoque para 
as notáveis reformas de Mouzinho da 
Silveira. E no meu Curso de Direito 
Administrativo apresento – creio 
que pela primeira vez entre nós – a 
história do conceito da Justiça, desde 
Platão e Aristóteles até à atualidade. Se 
calhar, tenho mais páginas de História 
publicadas do que a maior parte dos 
historiadores.
 
Bom, mas agora trata-se da História 
de Portugal... Não tem receio das 
críticas deles, historiadores? 
Não. Estou à espera delas. Desde 1974-
75 que mostrei a toda a gente não ter 
medo de nada nem de ninguém...
 
Quais as características fundamentais 
do livro?
Tem menos de 500 páginas e está escri-
to com clareza e simplicidade: destina-
-se ao grande público, aos não especi-
alistas. Depois, tenho a preocupação de 
situar sempre a análise de cada um dos 
períodos históricos à luz do “panorama 
europeu”. Sem esta perspetiva, muitos 
problemas que se discutem em Portugal 
ficam por resolver.
 
Quer dar um exemplo?
O nosso feudalismo. Há décadas que 
se discute, e não se consegue uma res-
posta consensual. Mas, se estudarmos 
primeiro, comparando-os, o feuda-
lismo inglês e o francês, facilmente 
compreendemos que o feudalismo 
português (com um rei forte) foi de 
tipo inglês, e não do tipo francês (rei 
fraco, dominado pelos grandes senho-
res da terra). 

A que conclusões principais chegou no 
fim deste trabalho de vários anos?
Primeira: há fortes motivos para amar-
mos e admirarmos a nossa História, 
apesar dos capítulos negativos que nela 
existem. Segunda: Portugal foi um dos 
poucos países que influenciou decisi-
vamente a História da Humanidade, 
através dos Descobrimentos - foi nossa 
a primeira Globalização. Terceira: se 
em muitos aspetos seguimos a linha de 
evolução da História da Europa – e se 
em alguns ficámos para trás (por exem-
plo., no desenvolvimento económico 
e social) –, noutros fomos pioneiros. E 
não foi só nos Descobrimentos: esta-
belecemos a participação do Povo em 
cortes antes da Inglaterra e da França; 
e fomos o primeiro país do mundo a 
abolir para sempre a pena de morte. É 
bom termos a consciência disso.J

Com o Ano Europeu do Património Cultural (2018) 
já no horizonte, devemos perguntar o que será es-
sencial para que esta celebração se não fique pelo 
mero formalismo de uma festa. Naturalmente que 
é importante que os especialistas se encontrem 
e aprofundem as suas reflexões ou estudos, mas 
urge lançar pistas novas e fecundas que ponham 
a defesa e salvaguarda do património cultural na 
ordem do dia. E as escolas devem ser chamadas 

à primeira linha da ação. Como impedir que a memória seja votada ao 
abandono? Como conhecer melhor a História? Como saber de onde vi-
mos, onde estamos, para onde vamos? Como dar valor ao que recebemos 
dos nossos antepassados? Como tornar a memória um fator de melhor 
aprendizagem? Como transformar a informação em conhecimento? 
Mais do que fogos-de-artifício ou ambiciosos e 
estimáveis programas, do que precisamos é de 
conhecimento e de motivação. 

Como Anselmo Borges dizia, há dias, em 
Santarém, na Fundação Passos Canavarro, 
temos de saber ler e de ganhar o hábito de ler – 
em vez da superficialidade dos efeitos especiais 
das novas tecnologias. Saber ler é saber refletir, 
pensar, repensar – não esquecendo que a 
educação se faz olhos nos olhos, a conversar, 
a dialogar, a conhecer, a transmitir e a trocar. 
E não se interprete mal, o erro não está nas 
tecnologias, que são instrumentos, belíssimos 
quando ao serviço de boas ideias, mas na falta 
de sentido crítico e de capacidade criadora. A 
ciência contribui para avançarmos no conheci-
mento e na compreensão das coisas e do mun-
do. As técnicas e as tecnologias completam-se 
e complementam-se – coexistindo umas com 
as outras ou até substituindo-se, no entan-
to não podemos confundir pessoas e robôs. 
Precisamos de voltar a ouvir T. S. Elliot quando 
nos diz: “Qual é o conhecimento que perdemos 
na informação e qual a sabedoria que perdemos 
no conhecimento”.

A experiência das Jornadas Europeias do 
Património, promovidas pelo Conselho da 
Europa, com o apoio da Comissão Europeia, 
nasceu em França nas Jornadas Portas Abertas, 
em 1984, tendo evoluído, depois de diversos 
países terem adotado iniciativas semelhantes, 
em 1991, para o modelo atual. Aí esteve Helena 
Vaz da Silva. Foi a experiência inovadora das 
Jornadas que levou à necessidade da aprovação 
da Convenção-Quadro do Conselho da Europa 
sobre o valor do Património Cultural na socie-
dade contemporânea (2005), assinada na cida-
de de Faro. A concentração no início do Outono 
de cada ano de eventos correspondentes a 
uma chamada de atenção para o Património 
Cultural, material e imaterial, monumentos, 
sítios, museus, paisagens, tradições, costumes 
e idiomas, constitui um modo de mobilizar a 
atenção e o cuidado dos cidadãos para a herança 
e a memória. No entanto, o culto do património cultural obriga a tornar 
essa preocupação permanente, aberta e prospetiva – e não momentânea, 
fechada e retrospetiva. Daí que o Ano Europeu de 2018 deva constituir-se 
numa chamada de atenção para as políticas públicas de cultura – que têm 
de articular a proteção do património e a criação cultural contemporâ-
nea, em nome da coerência e da qualidade, da liberdade e da inovação. 
E quanto à identidade, estamos perante o velho paradoxo filosófico do 
Navio de Teseu, a embarcação que foi de Atenas a Creta para pagar o 
tributo pela morte de Androgeu, filho de Minos… Depois do gesto heroico 

de Teseu os atenienses preservaram o Navio mítico, que ia sendo reparado 
e cujas madeiras iam sendo substituídas. E surgiu a pergunta: qual o ver-
dadeiro navio, o que está renovado ou os seus despojos? Naturalmente, 
como disse Leibniz, o que importa é a identidade que prevalece – o navio 
renovado e não o que restou do primitivo… Como o Navio de Teseu, o 
património e as identidades culturais devem ser abertas para se enrique-
cerem – ao invés de qualquer fechamento, que perigosamente se traduz 
na destruição da memória.

Em Santarém, no fim de uma tarde estranhamente quente do final de 
outubro, lembrámos, há dias, a célebre passagem de Almeida Garrett sobre 
o que hoje designamos como património cultural: “Entrámos a porta da 
antiga cidadela. – Que espantosa e desgraciosa confusão de entulhos, de 
pedras, de montes de terra e caliça! Não há ruas, não há caminhos: é um 
labirinto de ruínas feias e torpes. O nosso destino, a casa do nosso amigo, 

é ao pé da famosa e histórica Igreja de Santa 
Maria da Alcáçova. – Há de custar a achar em 
tanta confusão”… Garrett dá-nos conta da falta 
de cuidado que encontrou na histórica cidade, 
quando ia ao encontro de seu amigo Passos 
Manuel. Fala-nos de “pardieiros e entulhos”, 
que hoje felizmente deram lugar a uma cidade 
cuidada. E assim apelava a que não se deixasse ao 
abandono um legado histórico sagrado. 

Mas o grande mestre romântico faz o 
contraste entre as pedras mortas que encon-
trou decaídas, a honradez das pedras vivas 
e a formosura do panorama e da paisagem. 
“Nunca dormi tão regalado sono em minha 
vida. Acordei no outro dia ao repicar incessante 
e apressurado dos sinos da Alcáçova. Saltei da 
cama, fui à janela, e dei com o mais belo, o mais 
grandioso e, ao mesmo tempo, mais ameno 
quadro em que ainda pus os meus olhos”. Eram 
o “vale aprazível e sereno” e “o sossegado leito 
do Tejo, cuja areia ruiva e resplandecente ape-
nas se cobre de água junto às margens, donde se 
debruçam, verdes e frescos ainda, os salgueiros 
que as ornam e defendem”… 

A seca prolongada deixou-nos agora severas 
preocupações, mas aquele glorioso momento foi 
mais forte que tudo, em nome de uma memória 
histórica inesquecível. Que é o património se-
não vida vivida? Vínhamos de Mangualde e de 
Vale da Estrela, do roteiro suculento do queijo 
da Serra da Estrela, no coração da Beira-Serra, 
com as ovelhas da raça bordaleira ou monde-
gueira, e ali estávamos com Pedro Canavarro 
a idear (com a presença silenciosa de Garrett 
e Passos) um roteiro da democracia neste rico 
Ribatejo – desde as Cortes de Santarém, como 
as de 1331, que ilustram os fatores democráticos 
na formação de Portugal (de Jaime Cortesão) e a 
aclamação em 1580 como rei de Portugal de D. 
António Prior do Crato (em tão boa hora agora 
lembrado por Manuel Alegre), até D. Pedro IV 
em vésperas de Évora-Monte, Sá da Bandeira, 
Alexandre Herculano, Rebelo da Silva, Oliveira 
Marreca, Anselmo Braancamp Freire, António 

Ginestal Machado, José Relvas, Humberto Delgado, Salgueiro Maia… 
Para as escolas deve haver a determinação em criar para os mais 

jovens o gosto do estudo rigoroso, o culto e o interesse pelo património 
– seja o monumento antigo, seja a paisagem ou o jardim, seja o cuidado 
com o uso da língua materna, seja o trabalho do artesão, seja a qualidade 
na tradição gastronómica. E aqui está a ilustração de um modo como 
podemos cuidar do património – prevenindo-nos contra o descuidado, 
delineando e estudando caminhos que nos permitam conhecer, recordar, 
alertar e salvaguardar.J

Roteiros de património vivo

Depois do gesto heroico 
de Teseu os atenienses 
preservaram o Navio mítico, 
que ia sendo reparado e 
cujas madeiras iam sendo 
substituídas. E surgiu a 
pergunta: qual o verdadeiro 
navio, o renovado ou os seus 
despojos? O que importa é a 
identidade que prevalece – o 
navio renovado e não o que 
restou do primitivo
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“

SOCIEDADE BREVE
Boaventura de Sousa Santos

La Decalcomania, pintura de René Magritte

O social é o conjun-
to de dimensões da 
vida coletiva que não 
podem ser reduzidas à 
existência e experiência 
particular dos indiví-
duos que compõem 
uma dada sociedade. 
Esta definição não é 

neutra. Define o social pela negativa, o que per-
mite atribuir-lhe uma infinidade de atributos que 
variam de época para época. É, por outro lado, 
uma definição eurocêntrica porque pressupõe 
uma distinção categorial entre o social e o indi-
víduo, uma distinção que, longe de ser universal 
ou imemorial, é específica da filosofia e da cultura 
ocidentais, e nestas só se tornou dominante com 
o racionalismo, o individualismo e o antropocen-
trismo renascentista do séc. XV, os quais viriam a 
ter em Descartes o seu mais brilhante teorizador. 
Tanto é assim que a máxima expressão desta 
filosofia - cogito ergo sum, “penso logo existo” - 
não tem tradução adequada em muitas línguas 
e culturas não eurocêntricas. Para muitas destas 
culturas a existência de um ser individual é não só 
problemática como absurda. É o caso das filosofias 
da África austral e do seu conceito fundamental 
de "ubuntu", que se pode traduzir por “eu sou 
porque tu és”, ou seja, eu não existo senão na 
minha relação com outros. Os africanos não pre-
cisaram de esperar por Heidegger para conceber o 
ser como ser com (Mitsein).

Muito esquematicamente, podemos distinguir 
na cultura eurocêntrica que serviu de base ao ca-
pitalismo moderno dois entendimentos extremos 
do social. De um lado, o entendimento reacioná-
rio, que confere total primazia ao indivíduo e o 
concebe como um ser ameaçado pelo social. Os 
indivíduos, longe de serem iguais, são natural-
mente diferentes e essas diferenças determinam 
hierarquias que o social deve respeitar e ratificar. 
Entre essas diferenças, duas são fundamentais: 
as diferenças de raça e as diferenças de sexo. No 
outro extremo está o entendimento solidarista, 
que confere primazia ao social e o concebe como o 
conjunto de regras de sociabilidade que neutrali-
zam as desigualdades entre os indivíduos. 

Entre estes dois extremos foram muitos os 
entendimentos intermédios, nomeadamente os 
entendimentos liberais (no plural), que viram no 
social o garante da igualdade dos indivíduos como 
ponto de partida, e os entendimentos socialis-
tas (também no plural), que viram no social o 
garante da igualdade dos indivíduos como ponto 
de chegada. Entre estes dois entendimentos, por 
sua vez, foram possíveis várias combinações. Com 
as revoluções francesa e americana os dois últimos 
entendimentos passaram a ser os únicos legítimos 
no plano ideológico. Foi com base neles que se 
iniciou a luta contra a escravatura e contra a discri-
minação das mulheres. 

No entanto, ao contrário do que se supõe, 
o entendimento reacionário da desigualdade 
natural/social entre os indivíduos sempre se 
manteve como corrente subterrânea. Até hoje. E 
é intrigante que assim seja depois de dois séculos 
de lutas contra a desigualdade e a discrimina-
ção. Houve progressos? E, se houve, por que é 
que os retrocessos ocorrem recorrentemente e 

aparentemente com tanta facilidade? Estaremos 
hoje numa fase de retrocesso histórico em que o 
entendimento socialista se desfaz no ar e o liberal 
parece perigosamente ameaçado pelo entendi-
mento reacionário. As respostas a estas perguntas 
dependem da consideração de vários fatores. Eu 
vou limitar-me a um deles e, por isso, assumo à 
partida que a minha resposta é incompleta. 

O que o pensamento liberal designou por 
sociedade moderna democrática e o pensamento 
marxista por sociedade moderna capitalista foi 
de facto uma sociedade cujo modelo de desenvol-
vimento económico exigia dois tipos de explo-
ração da força de trabalho: a exploração de seres 
humanos teoricamente iguais aos seus explora-
dores e a exploração de seres humanos inferiores 
ou sub-humanos. Daqui decorreram dois tipos de 
desvalorização do trabalho, uma desvalorização 
controlada porque regulada pelo princípio da 
igualdade, e por isso assente em direitos supos-
tamente universais, e uma desvalorização mais 
intensa porque “natural”, exercida sobre seres 
ontologicamente degradados, seres racializados e 
seres sexualizados, basicamente, negros e mulhe-
res. O capitalismo não inventou nem o coloni-
alismo (racismo, escravatura, trabalho forçado) 
nem o patriarcado (discriminação sexual) mas 
resignificou-os como formas de trabalho super-
-desvalorizado, ou mesmo não pago ou sistemati-
camente roubado. Sem essa super-desvalorização 

do trabalho de populações tidas por inferiores não 
seria possível a exploração rentável da força de 
trabalho assalariado em que tanto liberais como 
marxistas se concentraram, ou seja, o capitalis-
mo não se poderia manter e expandir de forma 
sustentada.

Mas, se assim foi, não terá sido apenas nos 
alvores do capitalismo? Em meu entender, 
não, e só o domínio do pensamento liberal e do 
pensamento marxista nos impediu de ver que 
desde o séc. XV, pelo menos, até hoje vivemos em 
sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais. 
Obviamente que ao longo dos séculos houve lutas 
e movimentos sociais que eliminaram algumas 
das formas mais selvagens de desvalorização 
humana, mas só o domínio daquelas duas formas 
de pensamento moderno foi capaz de nos criar a 
ilusão de que a eliminação dessa desvalorização 
seria progressiva e até acabaria um dia, mesmo 
sem o capitalismo acabar. Ledo engano. O que 
aconteceu foi a substituição real ou apenas jurídica 
de alguns instrumentos de desvalorização por 
outros ou a deslocação do exercício da desvalori-
zação de um campo social para outro ou de uma 
região do mundo para outra. 

Não ter isto em conta fez com que confundís-
semos o fim do colonialismo histórico (de ocupa-
ção territorial por país estrangeiro) com o fim total 
do colonialismo, quando de facto o colonialismo 
continuou sob outras formas: neocolonialismo, 
colonialismo interno, imperialismo, racismo, 
xenofobia, ódio anti-imigrante e antirrefugiado, 
e, para espanto de muitos, a própria escravatura, 
como a ONU hoje reconhece. Da mesma forma 
que a discriminação contra as mulheres dei-
xou de se manifestar no sufrágio eleitoral e nos 
direitos sociais, mas continuou sob as formas de 
pagamento desigual para trabalho igual, assédio 
sexual e violência, da doméstica ao gang rape e fe-
minicídio. Esta cegueira analítica impediu-nos de 
dar relevo à composição etnocultural da força de 
trabalho desde o início, por exemplo, às diferenças 
entre trabalhadores ingleses e irlandeses ou entre 
trabalhadores de Castela e da Andaluzia.

Por que razão é este argumento mais facilmente 
aceite hoje do que há 20 anos? Em meu entender, 
isso deve-se ao facto de a atual fase do capitalismo 

A ‘desimaginação’ do social

O que designo por 
“desimaginação do social” é 
a imaginação antissocial do 
social. Segundo ela, numa 
sociedade de desigualdade 
natural/social entre os 
indivíduos, a responsabilidade 
coletiva pelos males da 
sociedade não existe

exigir hoje, talvez mais do que nunca, a super-
-desvalorização da força de trabalho e a submissão 
de vastas populações à condição de populações 
descartáveis, populações a quem se pode roubar o 
trabalho e sujeitar a trabalho forçado ou “análogo” 
a trabalho escravo; populações eliminadas por 
guerras onde só morrem civis inocentes, aban-
donadas à sua “sorte” em caso de acontecimen-
tos climáticos extremos ou encarceradas, como 
acontece a boa parte da população jovem negra 
dos EUA. Estes factos devem-se à conjugação de 
dois fatores epocais e, portanto, de larga duração: 
as revoluções eletrónicas e digitais e o domínio 
global do capital financeiro, o setor do capitalismo 
mais antissocial por criar riqueza artificial com 
escassíssimo recurso à força de trabalho. 

A super-desvalorização da força de trabalho e o 
caráter descartável de vastas populações estão hoje 
a ser ideologicamente respaldados pela reemer-
gência do pensamento reacionário da desigualdade 
natural/social entre os indivíduos, o qual sempre se 
manteve como corrente subterrânea da moder-
nidade ocidental. Ele reemerge sob formas tão 
diferentes que facilmente se disfarçam de desvios 
conjunturais ou idiossincrasias sem significado. 
Aflora no crescimento da extrema-direita euro-
peia e do supremacismo branco nos EUA. Aflora 
na generalização da precariedade do trabalho 
assalariado e da transformação dos direitos dos 
trabalhadores em privilégios ilegítimos. Aflora 
em sentenças judiciais que invocam a Bíblia para 
justificar a inferioridade das mulheres. Aflora no 
aumento do trabalho escravo. E aflora, pasme-se, 
na relegitimação do colonialismo histórico, um 
fenómeno que pela sua aparente novidade merece 
uma referência especial. Não me refiro a políticos 
como o Presidente Nicolas Sarkozy, que em 2007 
dissertou em Dakar sobre as vantagens do colo-
nialismo para os povos africanos, cuja tragédia é 
não terem até hoje entrado plenamente na história. 
Refiro-me à justificação científica do colonialismo 
histórico e à sua invocação como solução para os 
“estados falhados” do nosso tempo. 

Refiro-me ao artigo de Bruce Gilley, pro-
fessor do Departamento de Ciência Política da 
Universidade Estadual de Portland, publicado em 
2017 na respeitada revista Third World Quarterly 
dedicada aos problemas pós-coloniais. O artigo, 
intitulado “The Case for Colonialism”, defende o 
papel histórico do colonialismo e advoga que se 
volte a recorrer a ele para resolver problemas que os 
“Estados falhados” do nosso tempo não podem re-
solver. Mais especificamente, propõe três soluções: 
“Recomendar modos de governação colonial; reco-
lonizar algumas áreas; criar novas colónias de raiz.” 
A polémica que o artigo suscitou foi tão grande que 
o autor acabou por retirar o artigo (foi retirado da 
versão eletrónica da revista, mas pode ser lido na 
versão em papel). A minha suspeita é, no entanto, 
que o artigo, longe de ser apenas uma prova das 
deficiências do sistema de avaliação “anónima” 
de artigos científicos, é um sintoma da época, e a 
polémica que ele levantou não ficará por aqui. 

O que designo por “desimaginação do social” 
é a imaginação antissocial do social. Segundo 
ela, numa sociedade de desigualdade natural/
social entre os indivíduos, a responsabilidade 
coletiva pelos males da sociedade não existe. O 
que existe é a culpa individual daqueles que não 
querem ou não podem competir por aquilo que a 
sociedade nunca oferece e apenas concede a quem 
merece. Os que fracassam, em vez de apoiar-se 
na sociedade, devem apoiar-se nas religiões que 
por aí pregam a teologia da prosperidade e consolo 
para quem não prospera. A educação, em vez de 
criar a miragem da responsabilidade cidadã e da 
solidariedade social, deve ensinar os jovens a ser 
competitivos e saber que estão numa guerra de 
todos contra todos.

Se não é isto que queremos, é bom termos 
bem a noção do inimigo contra o qual temos de 
lutar com todas as forças democráticas, e sem 
complacência. J
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Incêndios florestais  
e bondade natural

Em 1857, José de 
Alencar (1822-1877) 
escreveu a sua famosa 
obra, O Guarany - Um 
Romance Brasileiro. 
A obra, que seria 

transformada numa ópera por 
Carlos Gomes em 1870, intensifi-
cava, em torno do herói romântico 
Peri, um índio tupi, o mito do bom 
selvagem vivendo em harmonia 
ecológica com a natureza. Contudo, 
a pesquisa histórica modera con-
sideravelmente o entusiasmo com 
o aparente ecologismo espontâneo 
dos índios. A devastação dos recur-
sos naturais e florestais brasileiros 
aumentou, sem dúvida, exponen-
cialmente, com a intrusão europeia 
e com uma economia colonial 
baseada em algumas monocultu-
ras. No entanto, importa não só 
reconhecer o esforço legislativo 
das autoridades portuguesas para 
impedir essa excessiva exploração 
por parte dos colonizadores (tal é 
o caso do Regimento do Pau-Brasil 

de 1605, entre outros institutos), 
como também não sermos vítimas 
de uma idealização do comporta-
mento ecológico dos povos nativos. 
O debate continua ainda hoje, 
mas temos de reconhecer que as 
queimadas, usadas tanto para a 
caça como para retirar à floresta 
terreno para a agricultura, eram 
uma prática dos povos ameríndios, 
com claros impactos ambientais 
negativos, bem anterior à chegada 
dos colonizadores.

No caso português, talvez tenha 
sido a literatura do século XIX, 
onde pontifica A Cidade e as Serras, 
de Eça de Queirós, a contribuir 
para a mitificação do mundo rural 
e para a beatificação dos seus 
habitantes, aparentemente mais 
próximos de alguma força telúrica 
misteriosa e originária. Tenho 
criticado muito o governo, mas 
os governos refletem os povos. 
Escassos dias depois da tragédia 
incendiária do 15 de outubro um 
avião da Esquadra 502 da Força 

Aérea Portuguesa esteve no ar 48 
horas, dias 28 e 29 de outubro. A 
sua vigilância permitiu detetar 13 
queimadas feitas pela população 
local (apesar de toda a gente saber 
que estavam proibidas até 31 de 
outubro). A rápida comunicação 
com os bombeiros, impediu que 
alguns focos de incêndio degene-
rassem em calamidade, como em 
17 de junho e em 15 de outubro. 

VIRIATO SOROMENHO-MARQUESECOLOGIA

Ao contrário do mito de uma 
conspiração incendiária, promovida 
por interesses económicos obscu-
ros, tanto a investigação da PJ como 
vários estudos académicos parecem 
confirmar que a maioria dos fogos de 
origem humana só poderão ser con-
siderados criminosos se a estupidez, 
a ignorância e a irresponsabilidade 
de muitos habitantes das nossas 
aldeias for considerada um crime. 
Também temos os nossos abusa-
dores do recurso às queimadas. Por 
um lado, aqueles que repetem usos 
tradicionais do fogo, indiferentes às 
alterações climáticas e à mudança da 
paisagem florestal, agora dominada 
pelas monoculturas de crescimento 
rápido, e combustão ainda mais 
veloz. Por outro lado, aqueles que à 
distância, escondidos atrás de um 
cadastro de propriedade rústica que 

está por fazer há décadas e décadas, 
aproveitam para se fingirem de mor-
tos quando recebem convocatórias 
para a limpeza sazonal das suas áreas 
de mato e floresta, mas nunca se 
esquecem de receber o seu quinhão, 
pela colaboração voluntária na en-
demia lusa do eucalipto. 

Uma endemia que, como escre-
veu Jorge Paiva, ajudou a transfor-
mar a floresta portuguesa numa 
gigantesca ignisilva. O combate 
efetivo aos incêndios florestais 
precisaria de uma verdadeira 
Reconquista e Repovoamento do 
território. Precisaria de um reor-
denamento compulsivo da floresta, 
movido pelo salus populi e não pelo 
sacrossanto direito de propriedade, 
ou pelas manobras de lóbis setoriais 
com forte influência nos decisores  
políticos. J

O combate efetivo aos 
incêndios florestais 
precisaria de uma 
verdadeira Reconquista 
e Repovoamento 
do território, de 
um reordenamento 
compulsivo da floresta

“

 É mais uma iniciativa editorial ou-
sada, do Círculo de Leitores (decerto 
com a participação ativa da sua dire-
tora editorial, Guilhermina Gomes), 
e a que está ligado, porventura tendo 
sido mesmo o autor da ideia, José 
Eduardo Franco (JEF), um incrível 
fazedor – e sobre os seus últimos 
projetos concretizados o entrevis-
tamos na JL nº 1222 , de 2 de agosto 
passado. Trata-se agora, pois, de uma 
coleção de 30 volumes com o título, 
e tendo como objetivo reunir e tornar 
acessíveis ao público, Obras Pioneiras 
da Cultura Portuguesa. 

A direção da coleção é do próprio 
JEF e de Carlos Fiolhais (que como 
raros tem contribuído para a boa 
divulgação, através dos livros e dos 
media, da Ciência em Portugal, 
e por ela batalhado), aparecendo 
como instituições promotoras 
as Universidades Aberta e de 
Coimbra, com quatro instituições 
científicas coordenadoras, três 
mecenas principais (Gulbenkian, 
FCT e Ministério da Educação) e três 

patrocinadores (CTT, REN e Ordem 
dos Médicos) – além de cerca de meia 
centena de instituições científicas e 
culturais associadas. Tudo como se 
poderá ver nas páginas finais de cada 
volume, das quais também constam 
os títulos e responsáveis de todos 
eles. Ou seja, supõe-se, um esquema 
semelhante ao que Franco logrou 
‘montar’ para conseguir a proeza, 
ainda mais difícil, da publicação 
dos também 30 volumes da Obra 
Completa do Padre António Vieira, a 
que o JL deu o devido muito relevo.

A edição destas Obras Pioneiras da 
Cultura Portuguesa tem o “alto pa-
trocínio” do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, que numa 
apresentação a abrir o 1º volume es-
creve que conhecê-las “é uma manei-
ra excelente de tomarmos consciência 
do nosso passado extraordinariamen-
te rico e de nos apercebermos que a 
nossa língua esteve a par de grandes 
línguas europeias, antecipando-se 
até, por vezes, a algumas delas no 
processo de autonomização do tronco 

da língua latina de que emergiu”. 
E, mais, faz votos para que “esta 
revisitação clarividente das fontes da 
nossa língua e da nossa cultura possa 
contribuir para afirmar com mais 
solidez o português no mundo”. 

Este 1º volume, também com uma 
breve nota introdutória dos reitores 
daquelas duas universidades, tem 
como tema e título Primeiro textos em 

português – Cantigas trovadorescas, 
prosa literária e documentação instru-
mental.(324 pp., 24,99 euros). O co-
ordenador é José António Souto Cabo, 
prof. da Universidade de Santiago de 
Compostela (re)conhecido especia-
lista nestas matérias, que assina uma 
esclarecedora “introdução geral”, 
de 45 páginas, mais uma introdução 
à e explicação da seleção dos textos, 

de 25 pp. Os textos, em verso e prosa 
selecionados, também com preciosas 
notas de J. A. Souto Cabo, vão das pri-
meiras cantigas profanas ao Livro de 
Tristão. Um glossário e documentação 
instrumental ‘fecham’ o volume.

Como é habitual neste tipo de 
Obra(s) os volumes não aparecem 
cronologicamente de acordo com 
a sua ‘numeração’ no conjunto 
dela. E, assim, em simultâneo com 
o nº 1 o que sai é o nº 29, Primeiro 
Tratado de Física, com coordenação 
de Carlos Fiolhais (344 pp., 24,99 
euros). E a estrutura é semelhante: 
uma introdução geral, inicial, de 30 
páginas, mais três – estas de Aida 
Sampaio Lemos – sobre os critérios 

de transcrição e edição, 
seguindo-se o dito pri-
meiro tratado de Física, 
ou seja, o primeiro 
tomo de Recreação 
Filosófica ou diálogo 
sobre a filosofia natural, 
de Teodoro de Almeida. 
“Um exemplo pioneiro 
de comunicação da 
ciência e da disse-
minação da cultura 
científica, sendo ainda 
umo obra inspiradora”, 
sublinha Fiolhais.J

Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa

Carlos Fiolhais e José Eduardo Franco, os diretores da coleção
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À MARGEM... EDUARDO LOURENÇO

“
A Persistência da Memória, pintura de Salvador Dali

Com o Cristianismo o tempo 
interioriza-se em tempo de 
uma história irrevogável 
e única, suspensa entre a 
criação e a redenção final, 
entre um tempo temporal 
e um tempo sem tempo, 
um não-tempo que será a 
eternidade

Tempo e Literatura

Sempre o passado existiu 
para todos os homens. 
Mas durante muito 
tempo foi apenas o 
dia de ante-ontem. 
O primitivo sente 
o passado como os 
números. Estes não 
vão além dos 20, como 

o tempo que vai além de algumas horas 
se perde na bruma de uma existência 
mítica.

O passado como tempo próprio é uma 
invenção moderna. E uma invenção 
europeia, uma invenção do europeu 
renascentista que ia sendo-o através 
dessa mesma descoberta. Para o grego 
todo o tempo está no mesmo plano. 
Distinguem passado, presente e futuro, 
como não podia deixar de ser, mas não 
vêem, ou não lhes interessam como 
tais, nem o futuro nem o passado. O 
passado converte-se facilmente em 
mitologia, o futuro é a terra da glória. 
Também a sua sensibilidade temporal 
não pode comparar-se à do homem 
abismado no puro presente. O grego 
não é pragmatista, é contemplativo, 
é eternista: o seu tempo próprio é o 
presente mas um presente idêntico ao 
passado e ao futuro como qualidade e por 
isso esse tempo humano é uma espécie 
de eternidade. Eles veriam que tudo 
passava como Heráclito mas passava 
no presente como no futuro como no 
passado. O ser agora do presente não 
tem nenhum privilégio especial na sua 
sensibilidade pois ele é, como todo o 
tempo, a própria inconsistência mas essa 
passagem de todos os tempos, porque é 
sempre a mesma, não diversifica o tempo 
como tal. 

O tempo é o que passa e tudo passa 
no tempo mas precisamente porque 
o tempo não tem uma determinação 
verdadeiramente própria - que será 
no Cristianismo a sua orientação num 
único sentido - tudo está situado no 
mesmo plano, tudo tem o mesmo 
interesse e o que mais importa a 
eternidade imaginável dos tempos pode 
reconstituir no seu seio, uma vez mais, 
aquelas coisas que foram uma só vez. A 
temporalidade não faz parte do cerne das 
coisas que devem a sua individualidade 
a uma forma e, por conseguinte, pode 

novamente vir à existência nesse 
indefinido tempo neutro onde tudo 
parece desfazer-se sem remédio.

Com o Cristianismo o tempo 
interioriza-se em tempo de uma história 
irrevogável e única, suspensa entre a 
criação e a redenção final, entre um 
tempo temporal e um tempo sem tempo, 
um não-tempo que será a eternidade. 
A neutralização do tempo - que era 
a existência do tempo ao nível do 

entendimento - acaba assim ao mesmo 
tempo que o Cristianismo começa e por 
causa dele. Mas no lugar dela surge uma 
nova maneira de estar-no-tempo que pode 
considerar-se uma nova neutralização.  
A grega era uma neutralização por 
ausência, por deficiência, por indiferença. 
A cristã vai ser uma neutralização por 
excesso. O cristão vai viver um tempo 
contemporâneo de todos os tempos - uma 
eternidade histórica - pois novidade 
alguma realmente importante para 
o destino da sua alma lhe poderá ser 
trazida pelo alargamento do seu horizonte 
temporal no sentido do passado ou do 
presente. A história de Cristo é exemplar 
e embora o seu Corpo, e por conseguinte, 
até certo ponto, a sua história não 
estejam completos (toda a teoria do Corpo 
Místico se insere aqui) a verdade é que a 
salvação da alma, tudo o que interessa 
ser em relação ao tempo, está dado nas 
suas linhas essenciais e de uma vez para 
sempre. Mitologia alguma progressista 
poderá jamais satisfazer uma alma 
cristã pois o supremo voto da existência 
cristã é a Imitatio Christi, de Cristo já 
historicamente presente até à consumação 
dos séculos.

Este texto inédito, e inacabado, data de 1954. Recorde-se que este foi o primeiro ano em 
que o pensador e filósofo, antes asistente do prof. Joaquim de Carvalho na Universidade de 
Coimbra, ensinou na Alemanha, como leitor de Língua e Cultura Portuguesa, primeiro na 
Universidade de Hamburgo, depois na de Heidelberg. Até aquela data tinha publicado em 
livro apenas o ‘famoso’ Heterodoxias (1949). Assinale-se ainda, pela similitude dos títulos, 
que em 1974 deu a lume a obra Tempo e Poesia

Aquém do tempo, aliás dos tempos, 
helenismo, cristianismo. A quem caberia 
realmente o espírito do tempo, a cruz 
sem redenção da temporabilidade? A isso 
que de uma maneira precisa se designou 
a si mesmo como humanismo em seguida 
mais precisamente ainda se classificou 
como idade moderna coube e cabe ainda 
(estamos no fim dessa idade) a vertigem 
do tempo como tempo.

Essa descoberta foi integrada 
na sensibilidade humana apenas 
lentamente. De Maquiavel a Faulkner 
vão cinco séculos. Tantos foram precisos 
para o coração dos homens ficar vazio da 
eternidade e mergulhar na total confusão 
do tempo que vai de "Ulysses" a "luz de 
Agosto". Para substituir a eternidade 
perdida o homem moderno tentou 
salvar-se nos seus êxtases temporais 
possíveis para empregar a linguagem 
de Heidegger: o passado, o presente, o 
futuro e exactamente nessa ordem.

As razões últimas dessa sucessão são 
compreensíveis. A fuga para o passado 
é o êxtase de quem perde o sentimento 
e agrado do presente, a quem o presente 
incomoda. O presente é a única satisfação 
que não precisa de se justificar mas o 
excesso de uma tal fascinação projeta 
o homem precisamente para o futuro. 
Fá-lo futurista, literalmente falando. 
O futurista é um amante do presente  
apenas incessantemente mais rico. 
Daí que a sucessão do Humanismo, 
do Classicismo e do Progressismo 
iluminista não seja um mero arbítrio da 
contingência histórica. Em outros ritmos 
de civilização poder-se-iam descobrir 
um processo idêntico nas suas linhas 
fundamentais.

As razões pelas quais o homem do 
século XIV e XV perdeu o presente são 
longas de expor e fazem parte de todas 
as histórias sobre o Humanismo. Mas é 
difícil ilustrá-la mais significativamente 
(sim mais significativamente ainda do 
que com as lágrima de Petrarca sobre 
os textos gregos impenetráveis) do que 
com a página de Maquiavel tantas vezes 
citada:

 Ao cair da tarde, volto para minha 
casa e entro no meu gabinete. Deixo no 
limiar a vestimenta suja e coberta de pó 
e visto a minha roupa de gala. E assim, 
decentemente vestido, visito as cortes 
principescas dos gregos e romanos 
antigos. Eles me recebem com afabilidade 
e eu me alimento com o pão que é, em 
verdade, o meu e para o qual nasci. 
Não me acanho de falar-lhes; pergunto 
pelos motivos dos seus atos, e eles com 
amabilidade me respondem. Durante 
quatro horas não sinto sofrimentos, 
esqueço todas as ignomínias, não me 
lembro da pobreza e nem a morte me 
aterroriza.

Uma tal confissão merece um 
comentário sem fim. Lucidamente 
um homem dessolidariza-se dos  
homens seus contemporâneos para ser 
contemporâneo de homens há muito 
tempo mortos. Já ao nascer o Humanismo 
traz a marca do desdém profundo de 
onde procede.J
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Acho que tem qualquer 
coisa de dança, de um 
movimento devagarinho, 
sensível, meio a fazer aceno 
como se nos convidando a 
perder o coração e ficar. No 
mínimo, a morabeza cabo-
verdiana é sinal de que, de 
verdade, é preciso voltar

Ellah Barbosa "Quando começou a primeira morna tive a impressão de haver um canto de sereia a chamar desde este meio de mar"

“

crioulo já não falta nada para ser profundamente o que é, 
é uma nação definida e legitimamente orgulhosa com sua 
definição.

No Palácio da Cultura, quando a voz de Ellah Barbosa 
começou a primeira morna tive a impressão de haver um 
canto de sereia a chamar desde este meio de mar. O ministro 
da Cultura já havia dito que uma paixão por Cabo Verde é para 
sempre, e há algo dessa telúrica força que nos implica. Chegar 
a Cabo Verde tem um bocado de não sair jamais. Mas, preciso 
de dizer outra vez acerca da voz de Ellah Barbosa. Há morna 
e há jazz, há blues, uma sabedoria que a educa para a profun-
didade. Uma moça tão jovem, toda beleza, subitamente é a 
mais robusta cultura. A cidade da Praia está de festa perante 
a classificação pela UNESCO para a música. Alguém me dizia 
que as vozes de Cabo Verde são todas de afinação à nascença, 
mas a ouvir Ellah é mais do que afinação, é esse encanto raro 
que vem de saber modelar a alma, uma abundância de alma 
que, por feitiço, acontece diante do público. O Carlos Morais 
José dizia sobre os falantes do português isto de lindo: “Nós 

não cantamos, nós reproduzimos o 
barulho do mar”. No entanto, Cabo 
Verde é o milagre da melodia, que por 
arrasto leva consigo o verso. Cabo 
Verde, talvez pela língua que é menos 
portuguesa, canta, sim, junto do baru-
lho do mar.

Lamento se não defino morabeza. 
Sei que é a qualidade de alguém amável, 
gentil, mas é muito mais do que isso. Eu 
acho que tem qualquer coisa de dança, de 
um movimento devagarinho, sensível, 
meio a fazer aceno como se nos convi-
dando a perder o coração e ficar. No mí-
nimo, a morabeza cabo-verdiana é sinal 
de que, de verdade, é preciso voltar.

Cabe dizer: “Obrigado a todo al-
guém”.J

Chegar a Cabo Verde é andar às voltas com 
o conceito de morabeza. Algo que parece 
aclarar-se no espírito dos cabo-verdi-
anos, coloca-se como sedutor mistério 
para o forasteiro que, pressentindo ser 
conceito para um privilegiado bem-estar, 
urge em se ver incluído no seu segredo. 
Subitamente, poder abarcar uma palavra 
é desvendar algo que haverá de impli-

car-se com o resto da nossa vida. Saber dizer um sentimento 
ou um modo de ser é convite para a sua reiteração, é oportu-
nidade para não o desperdiçar. Sabemos disso pela saudade, 
queremos, mais ainda por esse motivo, descortinar que gentil 
morabeza é essa que abunda nos cabo-verdianos mas que não 
se descortina imediatamente nos visitantes.

Nenhuma palavra melhor para dar nome ao festival literá-
rio que em boa hora o Ministério da Cultura e das Indústrias 
Criativas, com produção executiva dos Booktailors, inven-
ta para ser o maior evento do género em toda a África de 
expressão portuguesa. Declarei que 
entendo estes encontros como lugares 
de esperança, os livros, condutores ao 
conhecimento, à crítica, são instrumen-
tos da esperança e da cidadania. Quem 
acredita num evento assim, acredita no 
seu povo. E o seu povo é o território onde 
a morabeza e outras lições humanas se 
fundam.

Quando o Filinto Elísio fala na 
urgência de dar lugar a uma “soberania 
crioula” entendo que o diz para tomar 
a mestiçagem como consumada. O 
povo mestiço já não é metade de coisa 
nenhuma, é uma identidade definida, 
algo inteiro, pleno, que se observa sem 
mais adiamento e sem possibilidade 
alguma de menorização. Ao povo 

Morabeza
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Era uma espécie de ginástica 
passiva aplicada às questões do 
coração, não havia como não 
experimentar. Ainda para mais 
atendendo à planura amorfa 
das suas vidas. Magda já tinha 

engordado mais de sete quilos. E sentira-se 
humilhada quando uma tia lhe perguntara 
em surdina se estava grávida. A militância 
nas redes sociais não lhe parecia dar qualquer 
tradução real. Piotr, por seu lado, desde que 
emigrara para a Suíça tinha recorrentemente o 
sonho de estar preso numa câmara frigorífica. 
Não era o frio que o incomodava, antes aquela 
rotina tão desumanamente perfeita. Todas as 
suas experiências de encontros redundavam 
em quase nada. Um tremelique no lábios, um 
pedaço de alface preso entre os dentes, havia 
sempre qualquer coisa que não corria bem. 

A aplicação tinha tudo para dar certo. 
Ainda estava em fase piloto, mas englobava já 
um vasto conjunto de elementos estatísticos e 
científicos que permitiam a construção de um 
complexo e poderoso algoritmo, praticamente 
infalível, segundo os seus próprios criadores. 
O Data Date, assim se chamava, também co-
nhecido pelo algoritmo do amor (the love al-
gorithm), funcionava em duas frentes. Por um 
lado, partia de um exaustivo estudo compa-
rativo sobre a felicidade entre casais, a curto, 
médio e longo prazo, estabelecendo padrões 
de compatibilidade. Ao mesmo tempo, retirava 
dos seus clientes todos os dados imagináveis, 
sobretudo através de hábitos de consumo e 
comportamentais na Internet. Tudo isto criava 
o chamado grau de compatibilidade amorosa 
(compatibility love level) entre duas pessoas, 
quaisquer que fossem -  uma percentagem que 
auferia a probabilidade de duas relações darem 
certo. Na fase experimental, a aplicação só es-
tava disponível na versão sbl (sex before love), 
seguindo a ideia que a intimidade física deveria 
preceder a tudo o resto. 

Piotr ficou entusiasmado quando, após se-
manas de busca, descobriu alguém com um CLL 
de cem por cento. Magda não poderia estar mais 
encantada com a ideia. Era algo tão raro, que a 
própria companhia os contactou. E disponibi-
lizou-se para organizar e assumir todos os en-
cargos relacionados com o encontro. Piotr não 
achou estranho que a cara metade também fosse 
polaca, afinal era na Polónia que se sentia feliz.

Viajaram ambos até ao sul de Itália. A 
companhia desafiou-os a levar a ideia de blind 
date ao limite, o CLL era de cem por cento, 
não havia nada a temer. Entraram para um 
quarto escuro. Os seus corpos conheceram-se 
através do tato. Boca com boca, enquanto se 
despiam, excitados com a experiência, com 
a forma como os seus lábios se encaixavam e 
com o sucesso do Algoritmo do Amor, a app 
do ano. Fizeram-no. E depois ficaram para ali 
estafados, adormecidos, na escuridão. Até que, 
com uma indelével curiosidade, Magda, numa 
palpação sistemática, lá descobriu o inter-
ruptor. Pressionou-o e deu um grito. Aquele 
homem, o amante mais do que perfeito, era 
afinal o seu irmão.J

Amor, um algoritmo

O mundo não pode ser mais nem 
menos do que a nossa consciência 
dele, o faneron. Ao ler algo fora de 
nós, estamos a ver-nos ao espelho.  
O mundo que vemos é o reflexo 
humano dele mesmo

“

Nada nem ninguém existe neste mun-
do sem que o seu “ser” tenha um 
espectador, disse Hannah Arendt. A 
maneira mais simples de o demonstrar 
é imaginar um espelho: onde o sujeito 
observado é ao mesmo tempo espec-
tador. A visão no espelho é criadora da 
própria entidade que observa, o reflexo 
define-nos.

Não vemos as coisas como elas são. Vemos as coisas como 
nós somos, disse Anais Nin.

Ou: O maior feito dos grandes artistas não consiste em ofere-
cer-nos a sua verdade, mas sim a nossa (Alexandre Vialatte).

A representação sempre foi a exteriorização de algo interior 
que nasceu de algo exterior. Que veio de fora, que se mistu-
rou com o artista, que voltou a sair para se colar à frente da 
paisagem como uma correção à natureza, à criação, como um 
melhoramento do mundo ou como uma arma apontada contra 
o universo, uma crítica densa ou uma revolta. Um reflexo que 
perde fidelidade (ou, se quisermos, a conquista).

O espelho está sempre muito ligado a Narciso e à vaidade, e 
é pertinente mencionar o reflexo ligeiro, superficial e dérmico. 
Luis María Pescetti escreveu um poema em que sugere que a 
perfeição só é correta na primeira pessoa:

Eu sou perfeito
tu és ferpeito
ele é prfesito
nós somos trefeitos
vós sois ferfe'itos
eles são prefeitos

Sławomir Mrożek tem um conto em que uma personagem ao 
procurar um hotel lhe prometem um quarto com a melhor vista 
do mundo. Quarto esse que dava para um pátio cheio de lixo. 
A personagem reclama e é de novo conduzido ao quarto pelo 
proprietário que aponta para um espelho em que a personagem 
se vê refletida. O proprietário argumenta que aquela visão é a 
mais bela do mundo: “Ninguém poderá provar que eu penso de 
maneira diferente. E se o senhor tem outra opinião, é problema 
seu. Mas não o compreendo. O que poderia haver de mais belo 
do que o senhor?”

“Tem razão”, diz o outro.
Mas o reflexo poderá ser mais do que uma côdea, poderá ser 

miolo e caroço. Podemos imaginar que o reflexo é como um 
balão, oco, ou que é a cortina que tapa um espetáculo imenso.

Uma característica evidente do reflexo é a circularidade. 
O reflexo olha para nós. Ou seja, constrói-nos ao regressar ao 
ponto de partida. Na Bíblia, no primeiro capítulo do Génesis, o 
espírito de Deus pairava sobre as águas. Muito provavelmen-
te, Deus estava a ver o seu reflexo nessa águas, como Narciso. 
A criação é nesse caso uma autoconstrução. Deus cria um 
espelho de si mesmo para se definir a si mesmo. E tudo o que 
cria é um reflexo. Assim como Ele é um espelho da criação. 
Acontecerá depois algo semelhante com o ser humano que 
haveria de ser feito à sua imagem e semelhança. A “imagem 
e semelhança” pressupõe arbitrariedade nos fatores. Se duas 
coisas são idênticas tanto faz dizer que A é igual a B como B é 
igual a A. Tanto faz dizer que Deus criou o ser humano à sua 
imagem ou que Deus é a imagem do ser humano. Como disse 
Robert Pirsig: Queres saber como pintar um quadro perfeito? 
Simples. Torna-te perfeito tu mesmo e depois pinta de manei-
ra natural.

Mas o espelho parece ter profundidade, uma espessura. 
Alice ao atravessá-lo, vai além de si mesma para encontrar o 
seu mundo interior. Afasta-se, atravessa a sua imagem para se 
deparar com uma paisagem endógena. Esse mistério que nos 
habita e que tantas vezes tememos ou ignoramos ou despre-
zamos contém todas as possibilidades do universo. Santo 

Agostinho diz, nas Confissões, que essa é a mais maravilhosa 
das paisagens: "As pessoas viajam para admirar a altura das 
montanhas, as imensas ondas dos mares, o longo percurso 
dos rios, o vasto domínio do oceano, o movimento circular 
das estrelas, e no entanto elas passam por si mesmas sem se 
admirarem."

O mundo não pode ser mais nem menos do que a nossa 
consciência dele, o faneron. Ao ler algo fora de nós, estamos a 
ver-nos ao espelho. O mundo que vemos é o reflexo humano 
dele mesmo.

Imaginemos dois leitores a ler o mesmo romance. Lerão 
coisas diferentes, imaginarão aquele mundo de maneiras 
diferentes, ainda que seja a mesma história. O livro representa 
as qualidades primárias, o leitor as qualidades secundárias e 
a leitura a súmula de ambos, aquilo que percecionamos. Cada 
leitura é única e especial e inclui toda a história possível para 
aquele leitor específico. Um segundo leitor irá encontrar coisas 
que o primeiro não viu e que será cego em relação a outras 
que foram evidentes para o primeiro leitor. Cada leitura é um 
universo, apesar de ter uma história comum, uma base comum. 
A essa base chamamos matéria, factos, realidade, e o resto é a 
subjctividade, as ideias pessoais, opiniões, cultura, etc. Todos os 
leitores estão, na verdade, a ler a sua própria consciência. Seja 
quando abrem um livro, seja quando olham pela janela, porque 
em ambos os casos, estamos a olhar para espelhos.J

A reflexão

PARALAXE
Afonso Cruz
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n
rense, após a escola, era passado na 
rua, com os outros miúdos da zona. 
Percorríamos os campos que aí come-
çavam e, por entre vacas a pastar, íamos 
à cata das rãs escondidas nos lodaçais, 
entretidos em palratórios existenciais 
sobre o ano 2000. Ou então invadíamos 
os estaleiros das futuras avenidas ou dos 
novos prédios para aventuras de resis-
tência ao medo através dos túneis dos 
esgotos em construção ou das passagens 
ocadas nos gigantescos empilhamentos 
de tijolos. Quando calhava brincávamos 
às escondidas ou jogávamos futebol e, 
se por acaso alguma zanga eclodia, o 
resto do dia era passado à pedrada, com 
os automóveis estacionados a servirem 
de escudo, convencidos de que o risco 
de estilhaçar um vidro ou de esmoucar 
uma pintura nos punha a salvo de uma 
calhoada… Veio daí a minha fama de ati-
rador exímio, conseguindo acertar com 
uma pedra no mais ínfimo alvo, mesmo 
escudado por um carro!

Em 1971 dissemos adeus a Vieira do 
Minho. O meu pai integrou a equi-
pa fundadora do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês e deixou o lugar de 
administrador florestal. Fomos morar 
para Braga, para o centro da cidade, no 
topo do seu recém-construído prédio 
mais alto. E o nosso dia-a-dia passou a 
ser dentro de portas com uns vizinhos, 
pré-adolescentes como nós, que nos 
iniciaram, a mim e aos meus irmãos, na 
música pop e nas paixonetas juvenis. 
Atravessávamos os dias a ouvir singles 
nos quartos uns dos outros, posters nas 
paredes e coração melado, a sonhar em 
voz alta com a Londres mitificada de 
Carnaby Street. Ou então em Ofir, para 
onde nos enviavam nos três meses de 
Verão, a dançar slows com sabor a sal. 
Até que veio o 25 de Abril!...

Tinha 14 anos quando do golpe de 
Estado. E toda aquela liberdade que de 
repente irrompeu como um furacão apa-
nhou-me em plena rebelião hormonal, 
fazendo coincidir a revolta edipiana com 

Adolfo Luxúria Canibal (da esq.ª para a dt.ª) Em Vieira do Minho (1964), em Ofir (1979), na digressão de Mutantes S21 (1991) 
e em Budapeste, a ler excertos do seu livro Estilhaços (2006)

a revolução social. Assim, curioso, dis-
ponível, aparentando mais idade do que 
a real – já com 1,77 metros, o cabelo loiro 
comprido, a barbicha farta e as roupas 
americanas compradas na Caritas –, ra-
pidamente me relacionei com os jovens 
mais velhos e ar moderno que paravam 
no café da esquina, uma misturada de 
trotskistas, freaks e anarquistas de todo o 
tipo, que me introduziram na política, no 
surrealismo, nas drogas psicotrópicas, 
no jazz… Tornaram-se os meus novos 
amigos, com quem partilhava as tardes 
em leituras coletivas de livros discutidos 
até à exaustão, com quem ia às mani-
festações, o carro carregado de cocktails 
molotov, ou com quem flutuava pelo free 
jazz em alucinações de beatitude indi-
zível. Foram anos de festa permanente, 
a descobrir o mundo e os seus recantos 
mais obscuros e impenetráveis, alheio 
aos perigos ou aos constrangimentos 
morais e legais. Até que no final de 1978 
rumei a Lisboa, para a Universidade.

A Faculdade de Direito, que previa 
microcosmo evoluído da amostra de 
universitários esquerdistas que nas férias 
apareciam por Braga, revelou-se enorme 
deceção, com alunos padronizados a 
blazer azul e de uma vacuidade cultural 
confrangedora. Salvou-me o punk, 
que em 1979 grassava no underground 
lisboeta com concertos frenéticos, quase 
clandestinos, a incentivarem à ação e 
ao viver do presente, num espírito mais 
performativo do que musical, que logo 
me deram vontade de deles fazer parte. 
E, sobretudo, de os replicar em Braga, 
aonde me deslocava nos ócios escolares.

Comecei pela edição do número 
único do Inverno, fanzine de luxo com 
capa em carneira dedicado à poesia 
e à ilustração, para logo formar os 
Bang-Bang, naufragados na sala de 
ensaios, e os Auaufeiomau, que viriam 
a aglutinar a vontade de fazer coisas de 
diferentes jovens engenhosos da cidade. 
No viveiro assim gerado fermentaram 
inúmeros projetos de música, de pintura, 
de fotografia, de cinema, e também 
performativos – a chamada movida 
bracarense –, contexto em que escrevi, 
numa construção coletiva, o espetáculo 
multimédia Rococó Faz o Galo, bem 
como as performances Labiu e a Pulga 
Amestrada e Dos Gatos Brancos Que 
Jazem Mortos na Berma do Caminho-de-
Ferro. Editei ainda o livro de poesia Rock 
& Roll e criei a rádio pirata Radioativa, 
onde fazia locução. Aos Auaufeiomau 
seguiram-se os PVT Industrial, grupo de 
intervenção musical à base de berbe-
quins, e, no final de 1984, os Mão Morta, 
com quem, a partir daí, a minha biogra-
fia se confunde…

Paralelamente, em Lisboa, licenciei-
-me em Direito e iniciei-me no exercício 
da consultoria jurídica, na área da con-
servação da natureza, e da advocacia, 
com escritório perto do Largo do Rato. 
Aos 40 anos suspendi a advocacia, meti 
uma sabática e rumei a Paris, onde vivi 
até meados de 2004. Regressei depois a 
Braga e à consultoria jurídica, profissão 
que continuo a exercer como sustento 
da minha liberdade criativa com os Mão 
Morta e com tudo o mais que me vai 
calhando fazer… J

¶
Advogado, músico 
e escritor, 57 anos, 
vocalista dos Mão 

Morta, uma das mais 
importantes bandas 
de rock alternativo 

em Portugal, que atua 
dia 18, na Culturgest, 

assinalando os 25 anos 
do álbum Mutantes S21

nada subsiste do nascimento do meu 
irmão, já em Braga, embora me recorde 
de encostar o ouvido à barriga da minha 
mãe para lhe escutar os movimentos… 
Mas é desses tempos, passados entre 
Vieira do Minho e Braga, que guardo o 
grosso das minhas doces recordações de 
infância!

Um ano após o regresso de África 
fomos viver para Vieira do Minho, onde 
o meu pai tinha sido colocado como 
administrador florestal. Ao cargo cabia 
uma casa de função no parque florestal e 
foi aí que ficámos a morar, numa impo-
nente colina sobranceira à vila, com um 
imenso relvado de canteiros floridos na 
vertente frontal e uma mata à inglesa – 
feita de caminhos e estradões a cruzarem 
frondoso arvoredo – na encosta traseira, 
com o rio Ave, ainda frágil flume, a 
correr-lhe no sopé. A minha infância 
foi assim uma meninice feliz neste 
vasto território que eu e meus irmãos 
percorríamos de bicicleta ou com os cães 
para irmos aos grilos ou aos pássaros, às 
castanhas ou às ameixas, tomar banho 
ao rio ou apanhar peixinhos, recolher 
ovos às galinhas ou acirrar os perus, 
ver os porcos nas pocilgas ou passear 
os cabritinhos… E este tempo elástico 
da infância, balizado pela circularidade 
sazonal, era apenas interrompido pelos 
natais em Lisboa e os agostos em Vila 
Praia de Âncora.

Aos seis anos entrei para a escola 
primária, em Braga, e passei a viver 
entre Braga e Vieira do Minho. Saíamos 
de Vieira segunda-feira de madrugada, 
ainda noite cerrada, com a minha mãe 
a conduzir o velho Fiat 1100 através das 
curvas e contracurvas cheias de geada da 
Nacional 103, atravessávamos a temível 
Serra do Carvalho, onde não poucas ve-
zes, após inesperado pião, o carro ficava 
virado ao contrário, e meia hora depois 
estávamos em Braga, mesmo a tempo 
do início das aulas. Ainda hoje recordo a 
sensação horrível dessas gélidas manhãs 
em que, bêbado de sono, era arrancado 

Adolfo Luxúria Canibal
Salvo pelo Punk!

Nasci em África, Luanda, num dia de 
Natal. Por causa de uma gravata, dizem. 
Eu explico: nessa consoada de 1959 a 
família estabelecida em Angola – pais, 
avós maternos, tios, tias – reuniu-se 
toda e, como de uso, procedeu à distri-
buição das prendas natalícias. Aí, uma 
gravata recebida pelo meu pai suscitou 
tantas piadas e tanto riso que a minha 
mãe, em adiantado estado de gravidez, 
acabou por encetar o processo de parto 
– e ao meio-dia em ponto desse 25 de 
dezembro eu estava cá fora!

Uns dias depois, com a ajuda da 
minha mãe, iniciei-me na pirataria 
aeronáutica. Volto a explicar: já estáva-
mos no novo ano e havia que regressar 
a casa, em Cabinda, para junto do meu 
pai. Como era recém-nascido a minha 
mãe achou que eu não precisava de 
bilhete e embarcou-me no avião, sem 
mais. Depois, já no ar, feita a contagem 
dos passageiros, os números não batiam 
certo – faltava um bilhete! O comandan-
te comunica então que iriam retornar 
a Luanda porque havia um passageiro 
clandestino a bordo. Após a aterragem, 
feita a verificação da identidade e bilhe-
tes dos passageiros, a minha mãe fica a 
saber, espantada, que tinha o passageiro 
clandestino nos braços – era eu! 

Não me lembro de nada, claro, só 
estou a dizer o que ouvi contar nesses 
longos serões em família, quando as 
histórias do passado são rememoradas, 
desocultando a génese da parentela e as 
anedotas que firmam a cumplicidade 
dos longos anos em comum. A memória 
mais antiga que tenho, uma muito 
nítida mas fugaz memória, é de seis 
meses depois: estou ao colo de alguém 
na amurada de um barco, à noite, com 
uma grande agitação à volta e ao longe 
as luzes de um porto. Só isto. Calculo que 
seja de seis meses depois porque fiz seis 
meses a bordo do navio que nos trouxe, 
a mim e aos meus pais, de Luanda para 
Lisboa. E nas muitas perguntas efetuadas 
para contextualizar a lembrança, fiquei 
a saber ter sido a única viagem de barco 
que então realizei. 

Na época era uma viagem longa, 
de mais de um mês, apenas com uma 
ou duas escalas, em Cabo Verde ou na 
Madeira. Daí talvez a explicação para 
a precocidade da recordação: chegar a 
terra, depois de um mês de alto mar, 
devia provocar uma excitação tão grande 
que o acontecimento acabou por me 
marcar indelevelmente, apesar da tenra 
idade! E isso condiz com a recordação da 
agitação à volta… O colo devia ser o da 
minha mãe, claro! Quanto ao local, os 
meus pais não se lembravam já onde es-
calara esse cargueiro específico que nos 
trouxe para a Europa, tantas as viagens 
que fizeram entre Luanda e Lisboa, mas 
só podia ser Cabo Verde ou Madeira – 
Madeira, palpito eu!

De resto, só volto a ter recorda-
ções de muito mais tarde. Do ano que 
passamos em Lisboa, em casa dos meus 
avós paternos, não subsiste nada, apesar 
do nascimento da minha irmã. Tal como 

da cama a golpes de cócegas e ao som da 
lengalenga exaustivamente repetida do 
moleiro a responder estremunhado que 
a corda estava na burra… Em Braga, ficá-
vamos em casa dos meus avós maternos, 
entretanto reformados e acabadinhos 
de retornar de Angola, para sexta-feira, 
depois do almoço, regressarmos a Vieira 
do Minho.

Os meus avós moravam num recente 
arruamento residencial da cidade em 
expansão e o meu quotidiano braca-
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arriscada e me ter acompanhado, 
passo a passo, numa presença 
que, desde então, tenho 
procurado honrar na relação com 
os meus alunos. A sorte de ter 
sido convidado para assistente 
da Universidade de Genebra e, 
assim, ter tido as condições para 
me dedicar, plenamente, ao meu 
trabalho.

Convidado a pensar na minha 
tese, prefiro virar-me, uma 
vez mais, para os problemas 
que enfrenta, hoje, a profissão 
docente. Simplificadamente, 
tentarei tratá-los a partir de 
tendências, muito fortes desde 

t
marcado pela omnipresença de 
indicadores internacionais, estes 
dispositivos tendem a evoluir para 
uma remuneração ou premiação 
dos professores em função dos 
resultados escolares dos alunos. 

A segunda é a intensificação 
do trabalho dos professores, 
que vem atingindo níveis 
impensáveis, seja por via de uma 
escola transbordante, que quer 
fazer tudo, seja por via de uma 
burocratização crescente da vida 
escolar e docente.

A terceira é a inflação 
de materiais didáticos e 
pedagógicos, impressos ou 

Tenho tido muita sorte na vida. 
A minha sorte tem um nome: 
liberdade. A liberdade que os 
meus pais me deram, que o país 
me deu. A sorte de, muito jovem, 
precisamente há 40 anos, ter 
entrado na Escola do Magistério 
Primário de Aveiro. O encontro 
com o prof. João Evangelista 
Loureiro, então vice-reitor da 
Universidade de Aveiro, que me 
disse: “parte, forma-te e volta”. 

A possibilidade, graças à 
Fundação Gulbenkian, de ter 
ido para uma das melhores 
universidades do mundo, 
Genebra. A sorte imensa de 
nela ter encontrado uma 
geração extraordinária de 
professores: Daniel Hameline (o 
meu orientador), Pierre Furter 
(que me conduziu à educação 
comparada, abrindo as portas 
do que seria, anos mais tarde, 
a minha segunda tese de 
doutoramento, na Sorbonne), 
Pierre Dominicé, Michael 
Huberman, Mireille Cifali, 
Jean-Paul Bronckart, Walo 
Hutmacher, Pierre-Henri Zoller, 
Michel Carton…

A liberdade de, muito jovem, 
aos 27 anos, Daniel Hameline ter 
autorizado uma investigação tão 

digitais, que se destinam a 
“facilitar” a ação docente, 
mas que representam uma 
diminuição da autonomia dos 
professores e do seu trabalho 
profissional. 

Ainda que por vias diferentes, 
todas estas políticas têm 
consequências nefastas na 
vida dos professores. Mais 
do que nunca, é necessário 
reforçar a profissionalidade 
docente, através de dinâmicas 
colaborativas e de uma maior 
participação dos professores na 
vida das escolas e nas políticas 
públicas de educação.  

A questão do conhecimento (e da 
formação)  Desde o início do século 
XXI, vêm ganhando força políticas 
que desvalorizam a formação de 
professores. É um erro grave, que 
está a ser cometido em vários 
países e que tem como origem, ou 
pelo menos como justificação, a 
“mediocridade” dos programas 
universitários de formação de 
professores. 

Muitas vezes, o debate fecha-
se numa ponderação sobre o peso 
curricular das “áreas científicas” 
ou das “áreas pedagógicas”. Mas, 
por esta via, torna-se impossível 
reconhecer um terceiro 
género de conhecimento, o 
conhecimento profissional 
docente, que é central para 
construir percursos de formação 
profissional.

Ao longo do século XX, foram-
se procurando as qualidades, 
e os comportamentos, e os 
conhecimentos/capacidades/
atitudes, e as habilidades, e 
as competências, que definem 
o “bom professor”. E daqui 

Maria Emília Brederode Santos 
A nova presidente do CNE 
p. 7

Inquietações Pedagógicas 
O Direito a aprender 
p. 5 a 7

Paulo Guinote 
Humanizar a Educação  
p. 8

o início do século XXI, e que 
levantam quatro questões: 
políticas, conhecimento, digital 
e social. 

A questão das políticas  Desde 
o início do século XXI, têm 
surgido novas tendências de 
“administração” dos professores, 
cruzando três lógicas distintas.

A primeira é o reforço de 
dispositivos de avaliação, 
acentuando não os processos de 
desenvolvimento profissional, 
mas o estabelecimento 
de hierarquias dentro do 
professorado. Num contexto 

Há 30 anos foi publicada, em dois volumes, a tese de doutoramento pela Universidade de Genève de António Nóvoa, 
Le Temps des Professeurs. Considerada uma obra fundamental sobre o tema, e que mantém toda a sua importância, a 
FPCE da Universidade do Porto, partindo dela e assinalando designadamente a ‘efeméride’, organizou um congresso 
sobre a atividade docente em todos os níveis de ensino. Aqui publicamos a intervenção do próprio anterior reitor, e 

hoje reitor honorário, da Universidade de Lisboa, e textos de três conhecidos espcialistas, professores, respetivamente, 
das universidades do Porto, Lisboa e Coimbra. Na próxima edição publicaremos o texto de Luís Grosso Correia, um dos 
principais organizadores do congresso,  historiador, prof. da Fac. de Letras da Un. do Porto e investigador da sua FPCE

O Tempo dos Professores, hoje
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António Sampaio da Nóvoa Uma obra de referência (em insert) ainda essencial quando se fala de professores e de ensinar
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deduziram-se orientações para 
a sua formação. É preciso mudar 
de perspetiva e pensar antes na 
forma como cada um se torna 
professor, como cada um constrói 
a sua posição como professor.

Esta posição, que é também 
uma tomada de posição, deve 
orientar os esforços para 
constituir uma formação 
profissional universitária, que 
só se pode concretizar num 
“terceiro lugar”, um espaço de 
ligação entre o ensino superior e 
as escolas. 

A questão digital  Desde o início 
do século XXI, percebe-se que 
o modelo escolar, tal como se 
estabeleceu no século XIX, já 
não responde às necessidades 
do presente, em grande parte 
por causa da revolução digital. 
Simplifique-se o argumento 
de Michel Serres. Só houve 
três revoluções na história da 
humanidade: a escrita, o livro 

e, agora, o digital. Em cada uma 
destas revoluções mudou tudo 
na nossa relação com a memória, 
com os outros, com o tempo e 
com o conhecimento. Mudou, 
acima de tudo, a forma como 
aprendemos.

A metamorfose da escola, 
no sentido que Edgar Morin dá 
a este conceito, é inevitável e 
trará mudanças significativas 
na identidade profissional e na 
organização do trabalho docente. 
Assinalem-se duas transições 
fundamentais.

Primeira. Depois de lermos 
o elogio da transmissão, de 
George Steiner, é impossível 
não compreendermos a beleza 
do gesto de passar aos outros 

uma herança, uma cultura. Mas, 
hoje, essa transmissão faz-se 
não de uma forma mecânica, 
de sentido único, e sim através 
de um trabalho sistemático e 
continuado de organização das 
aprendizagens.

Segunda. As dimensões 
pessoais de um professor são 
centrais para compreender a sua 
forma de agir, a sua pedagogia. 
Mas, hoje, o trabalho profissional 
define-se necessariamente 
por uma ação em equipa, 
colaborativa, pelo envolvimento 
de cada professor no conjunto 
das actividades da escola.

A questão social  Desde o início 
do século XXI, reforçaram-se 
tendências de “privatização” 
da educação, não no sentido 
tradicional, mas na perspetiva 
de um recolhimento das 
crianças em espaços privados, 
contratando as famílias ou as 
comunidades os seus próprios 
tutores ou educadores. São vários 
os movimentos neste sentido, 
desde a “liberdade de escolha” 
até às “escolas alternativas. 

Ora, as transformações que 
a escola necessita deveriam, 
pelo contrário, reforçar a 
sua dimensão pública, o 
espaço público da educação. 
As evoluções sociais, e em 
particular o digital, por 
muito paradoxal que isso seja, 
têm promovido uma maior 
fragmentação e um fechamento 
das crianças em redes sociais de 
afinidade.

À escola pede-se um trabalho 
sobre o comum, como já afirmou 
Maxine Greene, em 1982: “Não 
consigo imaginar um propósito 
coerente para a educação se 
alguma coisa comum não 
emergir num espaço público”. 
Educa-se certamente no seio 
de uma comunidade, mas não 
para fechar as crianças nas suas 
fronteiras. Educa-se sempre para 
a maior comunidade possível, 
isto é, para a humanidade. 
Interessa muito o que somos, 
a nossa identidade, mas no 
processo educativo interessa 
sobretudo aquilo que fazem em 
comum uns com os outros. Hoje, 
o trabalho do professor não se 
esgota no interior da escola, 
prolonga-se pelo espaço público 
da educação. 

Aqui ficam alguns apontamentos 
telegráficos. Uma lista de coisas 
a pensar. Para continuarmos a 
nossa conversa. Insisto. Tenho 
tido muita sorte, como se vê 
pela possibilidade de estar 
aqui, convosco, a discutir um 
trabalho publicado há 30 anos. 
Neste auditório vejo pessoas 
que muito influenciaram o meu 
pensamento, vejo colegas da 
minha geração, vejo alunos que 
tanto me ensinaram, vejo muita 
gente conhecida e desconhecida. 
Que outra sorte poderia eu 
desejar, para mim e para o meu 
trabalho?J

“É necessário reforçar 
a profissionalidade 
docente, através 
de dinâmicas 
colaborativas e de uma 
maior participação dos 
professores na vida das 
escolas e nas políticas 
públicas de educação

Educa-se no seio de 
uma comunidade, 
mas não para fechar 
as crianças nas suas 
fronteiras. Educa-se 
sempre para a 
maior comunidade 
possível, isto é, para a 
humanidade

“

Docência 
e histórias de vida

Helena Costa araújo

 Queria assinalar a relevância 
desta ocasião tão especial e 
comemorativa e saudar António 
Nóvoa como autor da obra 
Le Temps des Professeurs – O 
Tempo dos Professores, neste 
ano em que se assinalam os 
30 anos da publicação desta 
obra monumental redigida 
como tese de doutoramento 
em Ciências da Educação e 
defendida na Universidade 
de Genebra, em 1986. Como 
disse Daniel Hameline na 
edição do livro, trata-se de 
uma obra que constitui um 
volte face marcante na história 
da educação sobre a educação 
escolar em Portugal mas 
também na educação escolar 
em geral. E que se trata de 
uma obra que, ao trabalhar e 
pesquisar aprofundadamente 
questões com ela relacionada, 
se tornou numa obra 
incontornável, à qual é 
extremamente comum em 
estudos que versam a educação 
e a educação escolar encontrar 
referências.

E com toda a razão. Como 
sabemos, a obra percorre um 
longo período de mais de dois 
séculos, mas acentua sobretudo 
os séculos XVIII a XX, para se 
constituir como uma análise 
sócio-histórica da profissão 
de ensino em Portugal. Para 
além do debate em torno das 
sociologias das profissões, 
de uma análise comparativa 
com o desenvolvimento da 
profissão de ensinar na Europa, 
há um aprofundamento sobre 
a génese sócio-histórica da 
profissão em Portugal, uma 
parte substantiva dedicada à 
análise histórica do final do 
séc. XVIII, com as reformas 
pombalinas, a secularização 
da educação, em que vemos 
focados os mestres reais de 
leitura e de escrita, a que se 
segue na obra o processo de 
profissionalização da atividade 
docente durante o sex XIX. 
O aparecimento das escolas 
normais e o das associações 
de docentes são partes muito 
relevantes no trabalho. Há 
uma imprensa de docentes, 
frequentemente a partir das 
suas associações que vai 
revelando, em certos períodos, 
uma tomada de consciência por 
setores do grupo profissional, 
mas também visibiliza uma 

diversidade de identidades, 
percursos e origens 
socioculturais em construção e 
em processo – diversidade que 
vai ser crescente à medida que o 
grupo profissional vai entrando 
noutros níveis de ensino.

Pretende o autor e consegue, 
como sabemos, articular 
perspetivas sociológicas da 
educação com a história da 
educação, mas assinala que, 
como se debruça sobre períodos 
anteriores em torno do processo 
de profissionalização, se vê mais 
como historiador-sociólogo e 
que se pudesse realizar o foco 
sobre a profissão de ensinar 
na contemporaneidade se 
veria mais como um sociólogo 
historiador.

Não pretendo hoje apropriar 
as múltiplas contribuições desta 
obra para muita da pesquisa 
que tem sido realizada não 
só no país, mas noutros, em 
particular no Brasil. Em nome 
do reconhecimento e inspiração 
que a obra constituiu para 
o que eu estava a pesquisar 
em finais dos anos 1980 - o 
problema em estudo tinha 

a ver com a transição da 
República para o Estado Novo 
e a genderização da docência 
-, encontrei em Le Temps des 
Professeurs chaves para a 
análise que permitiria muito do 
caminhar seguro no destacar 
a variedade de processos 
educativos e de intervenção 
do estado na formulação de 
políticas de enquadramento 
do desenvolvimento da 
profissão. Mas encontrei 
muito mais. Encontrei na obra 
o reconhecimento de uma 
realidade cada vez mais presente 
e visível que é a presença 
das professoras. No titulo da 
obra em francês não se torna 
evidente. Sabemos que, no 
caso português, é claramente 
evidente a invisibilidade desta 
genderização nesta profissão 
(como em outras).

A obra já então mostrava que 
há uma maioria de professoras 
que começam a ser aceites nos 
inícios do século XIX e crescem 
dentro do grupo docente 
entre o final da Monarquia 
e a República, onde já são a 
maioria no que diz respeito ao 
ensino primário. É necessário 
visibilizar os percursos 
específicos de professoras 
dentro da profissão. Encontrei 
na obra de António Nóvoa raízes 
para este reconhecimento e 
foco através da documentação 
que analisou, da informação 
estatística, entre outros. 
Encontrei no percurso que 
estava a concretizar muitos 
elementos que contribuíram 
para construir um objeto de 
estudo e uma peça de pesquisa 
que vim a concluir – Pioneiras 
na Educação - e que pretendeu 
conseguir visibilidade 
em relação à presença de 
professoras, da especificidade 
dos seus percursos, das suas 
identidades, das formas como 
perspetivavam a profissão, em 
torno de questões diversas.  

Vem a propósito sublinhar, 
a partir dos trabalhos de 
Rebecca Rogers, como 
a profissão docente está 
atravessada por questões de 
género e como as professoras 
se foram posicionando na 
procura de uma voz que 
reconhecesse a sua presença, 
as suas contribuições para o 
desenvolvimento da educação, 
a sua participação como 
agentes de ação construtiva, 
a emergência política das 
suas vozes. Reconhecer a 

O destacar a variedade 
de processos 
educativos e de 
intervenção do Estado 
(...) e o reconhecimento 
de uma realidade cada 
vez mais presente e 
visível que é a presença 
das professoras 

Helena Costa Araújo
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genderização da profissão não 
é apenas reconhecer a sua 
presença numérica, é também 
perceber como as relações 
sociais apresentaram modelos 
sociais do que podiam ser a 
configuração das suas vidas, 
nos seus percursos, atitudes, 
perspetivas, ambições e 
também procurar incidir sobre 
traços de vida que mostram 
posicionamentos que em si são 
a procura de uma agência com 
sentido. 

Na sua obra, António 
Nóvoa aponta para esta 
presença das professoras, 
salientando também um 
discurso político que na 
República tem dificuldade 
em reconhecer que quem se 
encontra maioritariamente nas 
comunidades rurais, muitas 
vezes as mais remotas, não 
são elementos masculinos, 
apresentados como condutores 
de comunidades e mentores 
das expectativas republicanas. 
A dissonância entre discursos 
políticos e político-pedagógicos 
e as realidades percorridas e 
vividas nas comunidades rurais 
(e urbanas) é assim salientada na 
obra de forma muito evidente, 
e que sabemos muito devem à 
existência de formas de viver 
as questões e identidades de 
género.

Ao mesmo tempo que eu 
podia percorrer Le Temps des 
Professeurs na sua informação, 
nas suas análises, tive também 
a possibilidade de ter muitas 
orientações e debates em torno 
do que estava a fazer com 
António Nóvoa. Encontrei um 
leitor que pôde encontrar tempo 
para ler algumas das partes 
e em particular algumas das 
histórias de vida que reconstrui. 
Tempos excelentes pelo convívio 
e o debate, e também pela sua 
visão das histórias de vida, o 
seu caráter heurístico, e aquela 
mensagem que nunca mais 
esqueci sobre histórias de vida: 
que as vidas podem ter uma 
tonalidade gloriosa mas não 
glorificada. Penso que não estou a 
atraiçoar o seu pensamento: não 
se trataria de glorificar vidas, 
mas de reconhecer contribuições 
que em si mostravam o lado das 
vidas de trabalho, de construção, 
de uma ação para além dos 
fortes constrangimentos, de 
percursos a que davam sentidos 
significativos.

No percurso destes 30 
anos, António Nóvoa escreveu 
muito mais sobre a profissão 
docente abrangendo também 
outros períodos, sobre politicas 
educativas, sobre a educação e 
o espaço europeu, e muito mais, 
envolvendo também uma forte 
componente cívica.J

* Helena Costa Araújo é profª catedrática 
da Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação (FPCE) da Un. do Port e 
diretora da revista Educação, Sociedade 
& Culturas

Imagem do Congresso O Tempo dos Professores

Jorge ramos do Ó

 Cumpre-se no presente ano o 
trigésimo aniversário da publicação 
de Le Temps des Professeurs: Analyse 
Socio-Historique de la Profession 
Enseignante au Portugal (XVIIIe-
XX siècle), volume que reproduz a 
tese de doutoramento que António 
Nóvoa apresentou à Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de 
Genève. Tratando-se embora de 
obra que espelha uma aturada e 
erudita investigação histórica, per-
manecendo inclusive até hoje sem 
tradução em língua portuguesa, é 
facto que nenhum outro trabalho 
académico teve em Portugal a força 
de condensar e, ao mesmo tempo, 
espelhar o estar a acontecer da 
identidade de uma classe profissio-
nal inteira. 

António Nóvoa mostra-nos nesse 
seu texto o como e o porquê do 
destino histórico dos professores se 
achar associado a uma dinâmica es-
sencialmente paradoxal. A classe es-
teve efetivamente, e desde a segunda 
metade de Setecentos, na origem 
da afirmação do poder central – os 
professores foram por excelência os 
funcionários e os porta-vozes dos 
postulados do laicismo, os repre-
sentantes máximos de um corpo de 
saberes e de técnicas, de normas e 
valores tornados hegemónicos e que 
estiveram na base da construção do 
Estado-nação – e, ao mesmo tempo, 
foi chamando a si a responsabilidade 
cultural da contestação da ordem 
existente, amiúde se apresentando 
à comunidade os professores como 
portadores das ferramentas culturais 
necessárias para a mudança das 
mentalidades e da produção do 
homem novo. Assinalar esta missão 
dual parecerá hoje uma evidência 
aos nossos olhos, mas foi o trabalho 
pioneiro, tanto teórico quanto em-
pírico de Le Temps des Professeurs, 
que a tornou efetivamente visível, 
pensável e assimilável. 

Imaginada e produzida na pri-
meira metade dos anos 80, ainda 
por cima por um jovem professor 
que tinha apenas 26 anos quando 
iniciou os trabalhos de pesquisa, 
dir-se-ia que esta tese de doutora-
mento não podia deixar de refletir 
um certo entusiasmo militante, 
no pós-25 de Abril de 1974, que 
decorria da tensão agudíssima 
entre os problemas colocados pela 
estrutural reprodução da ideologia 
dominante e a vulgarização mesma 
dos Projetos de emancipação social 
com que a larga maioria dos do-
centes se passou então a identificar. 

Como se, nessa conjuntura precisa, 
a articulação poder/saber e os pró-
prios caminhos de uma pedagogia 
ensinante e de transmissão da 
verdade se esfumassem e desapare-
cessem por si só ante o vórtice dos 
acontecimentos revolucionários e a 
fantasia que os ia acompanhando. 

Sem dúvida, António Nóvoa as-
sumiu então o lugar de quem estava 
totalmente cometido e comprome-
tido com a sua profissão, mas jun-
tou-lhe a posição própria do inves-
tigador, que também queria tomar 
para si, quero dizer, aquele sujeito 
que entende dever canalizar todas 
as suas energias para uma zona de 
tal modo exigente do entendimento 
que de antemão sabe serem a com-
plexidade e a indiscernibilidade as 
suas companheiras de jornada mais 
assíduas. É claro que também ele se 
lançou a grande pergunta da época: 
Porquê os professores? 

Simplesmente, essa sua reentra-
da no debate fez-se pela obrigação 
de pensar mais, de sair da espu-
ma dos dias e das dicotomias do 
presente. Por isso mesmo o seu Le 
Temps des Professeurs compõe um 
objeto de pesquisa com uma fron-
teira muito distante e que procura 
dar resposta a uma outra interro-
gação equivalente: de onde vem a 
profissão docente? Nóvoa apostou 
na longa duração para melhor 
compreender a “produção recípro-
ca da escola e da sociedade”, de um 
modo tão intensamente acometido 
que nós, seus leitores, podemos 
perceber como os processos de 
reconstituição analítica foram 
combinando, ao longo dos dois 
volumes que compõem a obra, a 
história da educação com a história 
económica, com a história religiosa 
e com a história política. Como se 
assim procurasse a justeza de uma 

intuição acerca da sua profissão de 
professor – talvez a possibilidade de 
uma terceira via – mas soubesse já, 
igualmente, que apenas se abeiraria 
dela através de uma inusitada e in-
fatigável obstinação sobre domínios 
inexplorados da razão. 

Por isso cruzou séries docu-
mentais legislativas com docu-
mentação de arquivos particulares, 
fontes produzidas por organizações 

associativas sindicais e de institu-
ições de formação de professores 
com textos da pedagogia científica, 
obrigando-se assim à conjuga-
ção de fatores diferenciados, a um 
regime de inteligibilidade que desse 
efetivamente conta dos processos 
complexos do devir. A sua tese é 
construída sobre continuidades e 
roturas, descontinuidades e intensas 
sincronias. António Nóvoa, na senda 
da escola dos Annales, de Fernand 
Braudel e de Vitorino Magalhães 
Godinho, acreditava assim que só o 
tempo longo nos permitirá colocar 
em evidência as grandes tendências 
do futuro, fora de essências fixas, das 
leis incontornáveis, das finalidades 
metafísicas com que a atualidade 
tantas vezes se nos apresenta. Le 
Temps des Professeurs é um grande 
instrumento de diagnóstico, uma 
história do presente, que nos per-
mite ainda hoje compreender como 
nos tornámos naquilo que somos, 
mobilizando-nos para as tarefas que 
nos esperam. 

Ontem como hoje, precisamos 
de construir uma epistemologia 
docente que se aproxime do ato 
mesmo da criação, que nos permita 
entrar em relação com os alunos, 
num patamar realmente distanci-
ado da lei compendiária e da forma 
coerciva da administração do saber 
já pronto. Como imaginar todas as 
aprendizagens no interior de con-
textos e de práticas em que o ad-
quirir se esteja sempre a subordinar 
ao produzir? – eis uma pergunta 
instante do nosso próprio tempo.

Ontem como hoje, a reinvenção das 
condições de possibilidade do trabalho 
docente não se fará sem que se coloque 
em perspetiva, numa assumida zona 
de exterioridade reflexiva, as missões 
que temos tido e o que procurámos ser 
enquanto grupo sócio-profissional. 
Creio que a potência de Le Temps des 
Professeurs está em nos convidar a vol-
tar a nossa atenção para o que nos cabe 
pensar cuidadosamente com o que nos 
surge como essencial sobre a nossa 
profissão. Que só podemos encontrar 
aquilo que nos define e distingue como 
professores quando formos capazes 
de produzir um longo deslocamento 
para o interior de nós próprios, quando 
conseguirmos produzir um conheci-
mento investigador. Aquele que bus-
que, encontre, mantenha e comunique 
a verdade, ao mesmo tempo que dela 
se vai apropriando. É este gesto que 
nos continua a encantar em Le Temps 
des Professeurs.J

* Jorge Ramos do Ó é prof. e investigador do 
Instituto de Educação da Universidade de 
Lisboa e prof. convidado da Universidade de 
São Paulo (USP)

O diagnóstico de uma 
profissão sempre por vir

Um grande 
instrumento de 
diagnóstico, uma 
história do presente, 
que nos permite 
compreender como 
nos tornámos no que 
somos, mobilizando-
nos para as tarefas que 
nos esperam

“
Jorge Ramos de Ó
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 Confessamos que não 
pretendemos dizer nada de novo 
nem deixar rasto de qualquer 
pretensão retórica. É o momento 
que nos convida a expressar 
numas tantas palavras o que 
pode ser uma opinião comum 
entre académicos da área da 
educação. A pertinência de 
aqui querermos dizer algo 
pode ser despoletada pela 
perenidade da obra, pela 
alteração paradigmática que 
provocou, pela comemoração 
do surgimento da obra, pelo 
impacto desta na sociedade do 
seu tempo, pelo interesse que 
suscita em pessoas ou grupos 
no presente, etc.. Neste caso, 
a reflexão sobre Le temps des 
professeurs pode ser tida por 
pertinente por várias das razões 
mencionadas e, paradoxalmente, 
também pela conveniência de 
mostrar que uma boa obra, 
um estudo inovador, sério e 
consistente não é suficiente para 
garantir a difusão generalizada 
do conhecimento que nela 
se expõe ou conseguir uma 
dinâmica consequente derivada 
desse conhecimento. 

Le temps des professeurs tem 
necessariamente um tempo 
de produção que deve ser tido 
em consideração mas elabora 
conhecimento que não se limita 
a tratar do passado e a retratar 
o passado pelo passado, antes 
se posiciona como necessário 
à tomada de consciência do 
que está em causa na profissão 
docente. Publicado em Portugal 
em 1987, resulta de um trabalho 
de investigação de grande fôlego 
realizado entre 1980 e 1986, pois 
foi neste último ano que António 
Nóvoa defendeu a sua tese de 
doutoramento na Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de 
Genève, e só depois tratou de 
publicar as volumosas páginas 
desse trabalho académico com 
um prefácio do seu orientador 
Daniel Hameline.  Ora a 
compreensão do sentido da obra 
sai claramente beneficiada pela 
consideração das condições e 
circunstâncias onde se inscreveu 
a produção da tese. Condições 
gerais do país e circunstâncias 
que permitiam vivências 
suscetíveis de interpelações 
centradas na formação do corpo 
docente. 

Especificando, António 
Nóvoa avança para o estudo 

sobre a “profissionalização 
dos professores em Portugal” 
a partir das inquietações 
suscitadas pela sua condição 
de docente da Escola do 
Magistério Primário de Aveiro 
num período especialmente 
excitante e desafiador, os 
primeiros anos da democracia 
gerada pelo 25 de Abril de 1974. 
Imerso numa intensa discussão 
conjuntural onde o insistente 
apelo à mudança tantas vezes 
se mesclava com resistências 
à transformação dos papéis 
tradicionais dos professores e 
do seu estatuto profissional, 
António Nóvoa entende que 
é necessário partir para uma 
compreensão mais profunda 
da profissão docente, pelo que 
decide abraçar uma abordagem 
socio-histórica com o objetivo 
de melhor compreender a 
génese e o sentido da evolução 
do corpo profissional que tem 
sido encarregado de ensinar as 
gerações futuras. Nesse sentido, 
assume, com clareza, o trabalho 
histórico de longa duração 
como o único capaz de colocar 
em evidência as tendências 
do processo de construção/
reconstrução profissional dos 
professores. Do esforço insano 
da investigação histórica 
saiu uma obra inovadora, 
rigorosa, esclarecedora que 
abriu novas perspetivas para a 
História da Educação e para o 
entendimento dos processos de 
profissionalização docente.

Concordamos plenamente 
com Daniel Hameline, quando 
afirma que esta obra marca um 
ponto de viragem na história da 
educação escolar, não só para 
Portugal mas também para a 
educação escolar em geral e 
que nada poderá ser seriamente 
escrito sobre isto sem se situar a 
partir da obra de António Nóvoa.

Se a erudição deste livro 
mostra nitidamente que Nóvoa 
gastou muito tempo lidando com 
as fastidiosas tarefas de recolha 
de fontes e tratamento de dados, 
também é possível constatar 
a sua agilidade intelectual nas 
relações que estabelece entre os 
acontecimentos de vários tipos e 
a educação bem como no uso de 
uma intuição ponderada que lhe 
permite alcançar compreensões 
para além do óbvio.

Na verdade, apesar de 
publicada em Portugal em 
francês, esta obra de António 
Nóvoa é a mais referenciada no 
conjunto de artigos publicados 
nas principais revistas de 

educação que se publicaram em 
Portugal depois de 1987. 

Não há dúvida que, 30 
anos depois, continua a ser 
incontornável a leitura de 
Le Temps des Professeurs, 
desde logo por ser uma 

obra fundamental para a 
compreensão da evolução 
do ensino primário e, muito 
em especial, para o processo 
inerente ao desenvolvimento 
da profissionalização dos 
professores em Portugal.

Apesar do muito que se 
investigou e publicou nestes 
domínios nas últimas décadas, 
não é possível passar ao lado 
destes dois volumes em que se 
reparte esta obra de António 
Nóvoa. É que ela é mais do 
que a relevante informação 
com que nos presenteia. Dela 
ressalta muito vincadamente 
a necessidade de não nos 
precipitarmos e esgotarmos 
em discussões ligadas a 
meros interesses conjunturais 
(endógenos ou exógenos) mas de 
buscarmos uma inteligibilidade 
mais interligada às condições 
materiais, culturais e políticas, 
mais sistemática e possibilitadora 
de compreendermos melhor 
as tendências das dinâmicas 
educacionais. 

Desse modo, ela supõe a 
necessidade de se recorrer à 
História da Educação não como 
introdução a qualquer coisa 
nem como repositório inerte 
do passado mas como saber 
fundamental à compreensão 
da ação humana no domínio 
da transmissão do património 
cultural legado pelas gerações 
anteriores. Uma abordagem 
socio-histórica confere a 
possibilidade de se equacionar 
a potência e a potestas, a 
possibilidade e o permitido, a 

mudança e a inércia, a razão das 
dinâmicas e das resistências.

Centrando-nos mais 
especificamente nos professores, 
importa considerar as 
reflexões que contempla no 
epílogo e que nos parecem 
bastante pertinentes. Desde 
logo, a necessidade de os 
professores compreenderem 
socio-historicamente a 
profissão docente (sua 
génese e sua evolução, a 
progressiva aquisição das 
características profissionais, 
o desenvolvimento dum 
espírito de corpo profissional, 
as relações com o saber) para 
que tomem consciência do que 
realmente está em causa na 
sua existência e na sua ação em 
face das alterações societais 
em curso. Nóvoa bem chama 
atenção para que a excessiva 
convocação ideológica pode não 
deixar ver que há que atender 
aos elementos mediadores que 
podem condicionar a mudança. 
Não basta clamar pela mudança 
mas tem de se procurar saber 
como ela se pode fazer ou o que 
provoca a situação, a resistência, 
etc.. Como ele especifica, 
importa que os professores 
tomem consciência das suas 
relações com o Estado e com 
diferentes grupos sociais, bem 
como da natureza e do papel 
dos saberes que possuem e que 
têm de difundir, porque isso 
é fundamental em toda a real 
transformação do estatuto da 
profissão docente.

A diversificação dos papéis 
dos docentes (dando conta de 
educação especial, gestor de 
projetos, mediador de conflitos, 
gestor escolar, animador 
educativo), ou o retorno à escola 
clássica (ser professor em sala de 
aula e devidamente especializado 
em ensino de…) dilacera 
muito o corpo de professores; 
a transmissão de saberes ou 
organização de aprendizagens 
continua a criar ansiedades e 
ambiguidades que prejudicam 
a consistência da identidade 
docente. 

A reflexão sobre a prevalência 
do profissionalismo do docente 
(professor consciente do saber 
que possui, da função que lhe 
cabe e da responsabilidade que 
tem) ou do educador empenhado 
continua também ser pertinente, 
tanto mais que as condições que 
enquadram a atividade docente 
se alteraram significativamente 
nestes 30 anos.

Esperamos que estas simples 
e breves palavras expressem a 
pertinência do evocar de um 
livro que já leva três décadas mas 
ainda não envelheceu.J

* António Gomes Ferreira é diretor da 
Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação Universidade de Coimbra. Foi 
designadamente coordenador do Grupo 
de Políticas Educativas e Dinâmicas 
Educacionais do Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Século XX 

Outro aspeto da assistência ao debate na Universidade do Porto

A pertinência de um livro: 
ler 30 anos depois

Uma obra inovadora, 
rigorosa, esclarecedora 
que abriu novas 
perspetivas para a 
História da Educação 
e para o entendimento 
dos processos de 
profissionalização 
docente

“
António Gomes Ferreira
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O Direito à Educação apresenta ângulos 
e questões que são determinantes na 
concretização deste direito fundamental 
e do sucesso educativo para todos. Aqui 
se aborda essa problemática em duas 
vertentes:

1) A questão do processamento das ma-
trículas e eventuais distorções provocadas 
pela pouca clareza da legislação e duvidosas 
estratégias das famílias e direções de escolas. 
Esta questão é abordada de modo reflexivo e 
informado por Pedro Lara.

2) A integração de alunos com necessidades 
educativas diversificadas, neste caso espe-
cífico as crianças refugiadas ou imigrantes. 
Como é que as escolas as integram no seu 
projeto educativo? Como é feito o trabalho 
de acolhimento? Que recursos deverão estar 

disponíveis para que se concretize o Direito 
à Educação destas crianças? Esta vertente é 
tratada pela “Equipa do Projeto de Integra-
ção Escolar do Agrupamento Baixa-Chiado” 
e por uma professora experiente nestas 
matérias, Teresa Silva.

INQUIETAÇÕES 
PEDAGÓGICAS

 Começa a ser habitual no final de 
cado ano letivo assistirmos a ma-
nifestações dos pais contra as falsas 
moradas ou os falsos encarregados 
de educação e o subsequente pe-
dido à Inspeção Geral de Educa-
ção e Ciência de investigação das 
referidas acusações. Com o início 
do ano letivo a contestação desa-
parece, o interesse da comunicação 
social esmorece e o resultado dos 
inquéritos resume-se a pouco mais 
que nada.

Parece-me pois importante que, 
longe do período em que se inicia 
o processo de matriculas se reflita 
sobre o mesmo, já que a matéria em 
causa é bem mais complexa do que 
parece e a solução a encontrar não 
resulta de uma simples alteração de 
prioridades de colocação, como tem 
acontecido até agora.

O problema necessita de ser cir-
cunscrito porque, apesar do âmbito 
nacional do despacho normativo 
1-B / 2017, de 17 de abril, que regula 
o regime de matrícula e frequência 
no que concerne à escolaridade 
obrigatória, a sua aplicação, no 
que diretamente se relaciona com 
o acesso aos estabelecimentos de 
ensino que integram a rede pública, 
só ganha eficácia nas áreas metro-
politanas de Lisboa e Porto e nos 
principais centros urbanos do país, 
onde a opção de escolha das famílias 
por determinado estabelecimento 
de ensino ganha relevância.

A necessidade de estabelecer 
critérios de seleção, advém do 
reconhecimento da Administração 
Educativa da possibilidade da exis-
tência de um número superior de 

Agrupamentos de Escolas. É assim 
absolutamente necessário repensar 
a sua filosofia e que outros crité-
rios sejam mobilizados, de forma a 
permitir uma maior coesão social 
no necessário ajuste entre o número 
de candidatos e o número de vagas 
disponíveis.

É neste segundo conjunto de cri-
térios que incide a maior polémica, 
nomeadamente os que implicam a 
utilização do conceito de circuns-
crição geográfica, já que obriga à 
criação de uma área de influência 
por cada estabelecimento de ensino, 
a partir da qual se posicionam as 
moradas ou locais de trabalho dos 
encarregado de educação dos candi-
datos à sua frequência.

A utilização da circunscrição 
geográfica como critério levanta, 
desde logo, sérios problemas. Em 
primeiro lugar porque a localização 
de uma escola é factor determi-
nante na caracterização social da 
população que a frequenta. Dito de 
outra forma, sem qualquer outro 
instrumento de correção, o critério 
em causa contribui decisivamente 
para a existência de uma potencial 
segregação social assente no poder 
aquisitivo de habitação por parte das 
famílias. Daí que o reforço, muitas 
vezes sustentado da aplicação deste 
critério, fazendo-o sobretudo inci-
dir não nas moradas dos encarre-
gados de educação mas dos próprios 
alunos, teria como consequência 
a curto prazo colocar em causa as 
traves mestras sobre as quais deve 
construir-se a escola pública: uma 
escola de todos e para todos. 

Por outro lado, manter-se a 
possibilidade das famílias dele-
garem a função de encarregado 
de educação para obterem uma 
vantagem no acesso a um qualquer 
estabelecimento de ensino, como 
tem acontecido até agora, corres-
ponde a dar um sinal que todos os 
meios são permitidos quando o 
fim é válido. Acresce, ainda, que 
o conhecimento detalhado da lei 
não está ao alcance de todos, e que 
a utilização do mesmo estratagema 

obedece também à existência de 
uma rede de contactos sociais 
que possibilita encontrar numa 
determinada área geográfica um 
“encarregado de educação de 
aluguer”, ou, como já começa a 
surgir, um serviço pago. Não existe 
pois um problema com moradas 
falsas. Pelo contrário, o que se 
verifica é a utilização de um direito 
consagrado pelo Estatuto do Aluno 
(ponto 4 do art.º 43 da lei 51/2012, 
de 5 de setembro) e pelo já citado 
despacho.  

Como consequência a médio 
prazo, é possível constatar a criação 
de dois tipos de escolas: as que, ano 
após ano passam imunes ao decrés-
cimo demográfico e que geralmente 
são descritas como “escolas de re-
ferência”; e as que, situadas muitas 
vezes na proximidade geográfica 
das primeiras, definham até ao 
limite e concentram nelas sobretudo 
população carenciada, com baixa 
escolaridade dos pais e elevados 
níveis de insucesso e de abandono 
escolar. Estamos, pois, a caminhar 
a passos largos para uma hierarqui-
zação das escolas e a sua polarização 
social.

O caminho a seguir deve alterar 
profundamente o sistema de colo-
cação de alunos, introduzindo neles 
outros critérios e medidas de ação 
social que reforcem a equidade no 
aceso ao serviço público de educa-
ção. Deve-se chamar as autarquias a 
um processo mais ativo na gestão do 
mesmo como já acontece na Ama-
dora, Cascais e Oeiras.

A urgência, hoje, passa por 
garantir a “diversidade de públi-
cos” em cada escola, em vez de 
ignorarmos que o atual enquadra-
mento legislativo da gestão da rede 
promove, na prática, em cada escola 
o seu público.  J

*Pedro Lara Everard é chefe de divisão de 
Planeamento e Gestão de Rede Escolar 
da Câmara de Cascais, depois de ter sido 
diretor, na mesma área, da extinta DRELVT 
, e presidente do Conselho Executivo da EB 
Noronha Feio, de Oeiras 

candidatos para as vagas disponí-
veis em certos estabelecimentos de 
ensino em alguns anos de escolari-
dade. Nesse caso, e somente nessas 
situações, devem as escolas utilizar 
os mecanismos que o instrumento 
legislativo coloca à sua disposição 
para regular o acesso dos alunos às 
mesmas.

Como é evidente a adoção de 
qualquer tipo de prioridades, que 
no caso específico do Ensino Básico 
e Secundário são oito no total, tem 
subjacente a consecução e salva-
guarda na lei dos princípios consi-
derados mais relevantes por parte da 
Administração Educativa. Exemplo 
do que afirmo pode ser verificado 
na priorização no acesso a vagas 
das crianças/alunos com necessi-
dades educativas especiais, dos que 
tem irmãos a frequentar o mesmo 
estabelecimento de ensino, dos que já 
frequentaram o mesmo estabeleci-
mento de ensino no ano anterior.

No entanto a aplicação deste cri-
tério apenas permite selecionar um 
número limitado de candidatos que, 
no seu todo, são insuficientes para 
esgotarem as vagas declaradas pelos 

O Direito à Educação
As matrículas, o encaminhamento, a integração 
dos alunos e a inclusão social, linguística…

Rede pública e gestão de matrículas 
Um novo modelo é necessário

Deve-se alterar 
o sistema de 
colocação de alunos, 
introduzindo neles 
outros critérios (além 
do da circunscrição 
geográfica) e medidas 
de ação social que 
reforcem a equidade 
no aceso ao serviço 
público de educação

“
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Teresa silva  

NuNo saNTos

 Como em muitos outros territó-
rios educativos, no Agrupamento 
de Escolas Baixa-Chiado, situado 
na baixa lisboeta, desde há alguns 
anos o número de inscrições de 
alunos de nacionalidade estrangei-
ra não para de aumentar. Este facto 
reflete, não só os fluxos migratórios 
existentes à escala mundial, como 
a centralidade deste Agrupamen-
to, nomeadamente na receção de 
crianças provenientes de países 
ao abrigo do protocolo da saúde, 
para poderem aceder a cuidados 
médicos mais adequados e/ou 
especializados.

No ano letivo 2013/14, no âmbito 
da elaboração do Plano de Melho-
ria TEIP do Agrupamento, um dos 
problemas identificados foi a inte-
gração dos alunos estrangeiros pois 
se, por um lado, já se começavam a 
adivinhar resultados preocupantes 
ao nível do insucesso, do absen-
tismo e do abandono precoce do 
sistema de ensino, por outro, eram 
significativas as dificuldades na 
interação das suas famílias com 
a comunidade escolar. Acrescia 
o facto de, à semelhança do que 
acontecia noutras escolas, nem 
os professores que lecionavam a 
disciplina de Português Língua Não 
Materna (PLNM), nem os professo-
res das outras disciplinas possuíam 

qualquer formação específica para 
o efeito.

Foi então desenhada uma ação 
estratégica designada por Projeto de 
Integração Escolar (PIE), que vai en-
trar no seu quinto ano de implemen-
tação, que tem por base uma equipa 
formada por professores de vários 
grupos disciplinares (selecionados 
de acordo com as suas competên-
cias, motivação e sensibilidade para 
a inclusão), professores de PLNM, 
técnicas do Gabinete de Apoio ao 
Aluno e à Família (GAAF) e profes-
sora bibliotecária da escola sede. 
Esta equipa transdisciplinar abrange 
áreas, de intervenção e pensamento, 
diferenciadas e, simultaneamente, 
complementares, de modo a pensar 
a integração e a inclusão de forma 
holística.

Atualmente, estão matricula-
dos no Agrupamento cerca de 300 
alunos estrangeiros (sensivelmente 
20% da população escolar) oriundos 
de 35 países (Brasil, Cabo Verde, 
Nepal, Bangladesh, India, China, 
Paquistão, Iraque, Rússia…), desde 
o nível pré-escolar até ao ensino se-
cundário. A inscrição destes alunos 
ocorre em qualquer momento do 
ano letivo. Aproximadamente 40% 
dos alunos estrangeiros não falam 
português ou têm apenas um conhe-
cimento elementar desta língua. 

A equipa PIE, sempre que 
possível e em colaboração com 
os diretores de turma, na escola 

sede, realiza atividades de receção 
e de enquadramento dirigidas aos 
alunos estrangeiros recém-chega-
dos, mostrando-lhes os diferentes 
espaços da escola e explicando-lhes 
os principais aspetos de funcio-
namento. Desejavelmente, este 
trabalho é individualizado de modo 
a que os alunos possam conhecer, 
desde os primeiros dias, pessoas de 
referência na escola que os possam 
ajudar na sua integração efetiva. Do 
mesmo modo, a Equipa PIE tenta 

promover e potencializar a ponte 
Escola-Família, quer individual-
mente, quer em reuniões convoca-
das para o efeito, nas quais presta 
esclarecimento aos encarregados de 
educação destes alunos, em formato 
multilingue, sobre o sistema educa-
tivo português e sobre aspetos legais 
e/ou de suporte social relacionados 
com a sua integração no nosso país. 

Outro grande desafio passa por 
sensibilizar todos os professores do 
Agrupamento para a necessidade 

de adotar estratégias de integração 
plena destes alunos, que se podem 
concretizar, tanto pela utilização 
de mecanismos de diferenciação 
pedagógica, como pela promo-
ção de contextos interculturais de 
aprendizagem, como ainda por uma 
comunicação mais eficaz com as 
famílias.

No presente ano letivo, na escola 
sede, foi possível formar quatro 
grupos de PLNM atendendo aos 
níveis de proficiência linguística dos 
alunos e à sua faixa etária (existem 
dois grupos com alunos do 2º ciclo e 
outros dois com alunos do 3º ciclo e 
secundário); houve também o cui-
dado de melhorar a mancha horária 
dessa disciplina, evitando “furos” 
e/ou que as aulas terminem muito 
tarde.

Nas escolas do 1º ciclo, o trabalho 
de reforço da aprendizagem de 
Português vai continuar a ser feito 
por professores de apoio socioedu-
cativo. Em cada escola, os alunos são 
agrupados por níveis de proficiência 
linguística e recebem apoio, durante 
o horário letivo, de cerca de duas 
horas semanais. Apesar de estarmos 
cientes de ser pouco, por enquanto, 
é o possível…

AINDA SÃO OS PRIMEIROS  
PASSOS…
No início de setembro, e no 
âmbito das Jornadas TEIP, todos 
os docentes do Agrupamento, 

Ateliê de pinturas mehndi dinamizado pelo CRE no aniversário 
do Agrupamento Baixa-Chiado (janeiro de 2016)

 A definição de um perfil 
de aluno a atingir no 
final da escolaridade foi 
complementado com uma 
proposta ministerial que obriga 
as escolas a refletirem sobre 
as suas práticas e atuarem 
para que todos os alunos sejam 
envolvidos no seu processo de 

aprendizagem, a designada por 
Flexibilidade Curricular. 

A flexibilidade curricular 
complementada com a 
definição das aprendizagens 
essenciais em cada disciplina 
permite às escolas propor 
e adequar o trabalho à 
generalidade dos seus alunos 
e a cada um em particular de 
modo a que cada um segundo 
as suas capacidades possa 

atingir o melhor desempenho.
O Agrupamento de Escolas 

de Vialonga, escola inserida 
num Território Educativo 
de Intervenção Prioritária, 
procura há anos que a 
generalidade dos seus alunos 
atinja os melhores resultados 
possíveis através da inovação 
nas metodologias de trabalho 
encontrando soluções e 
alternativas aos métodos 
expositivos e tradicionais.

Em anos anteriores 
procurou desenvolver um 
tempo de trabalho autónomo 
complementado com um 
tempo de comunicação em que 

se privilegiava em primeiro 
lugar a autonomia do trabalho 
dos alunos suportado em 
guias e planos de trabalho 
individuais, em que o aluno 
ia sempre acompanhando o 
seu próprio progresso e que 
permitia detetar de imediato as 
fragilidades no seu percurso. 
O acompanhamento atento dos 
professores, organizados em 
Conselhos de Turma sólidos, 
permitido pela autonomia 
dos alunos na realização das 
tarefas, trazia vantagens, 
para o desenvolvimento das 
aprendizagens da generalidade 
dos alunos. 

A escola mantinha uma 
tradição de procura de soluções 
pedagógicas inovadoras 
sustentada na formação, 
acompanhamento e assistência 
ao trabalho dos conselhos 
de turma que reúnem com 
periodicidade regular. Neste 
ano letivo a proposta de 
flexibilização curricular, 
apesar das mudanças ocorridas 
nos anos anteriores, surgiu 
junto da escola como uma 
hipótese de recuperar algumas 

A flexibilidade 
curricular permite 
às escolas propor e 
adequar o trabalho à 
generalidade dos seus 
alunos e a cada um em 
particular

“

Por lapso, de que pedimos desculpa aos auto-
res e aos leitores, nas Inquietações Pedagó-
gicas da última edição do JL-Educação, de 11 
de outubro, sobre o tema “Trazer a inovação 
para a sala de aula”, os artigos publicados não 

vinham assinados. Esclerece-se, pois, que o 
texto “A flexibilidade curricular” é da autoria 
de Adelino Calado, diretor do Agrupamento 
de Escolas de Carcavelos, e o texto “Para uma 
educação democrática” é da autoria de Joana 

Martins Filipe, professora  do Ensino Se-
cundário e membro do Movimento da Escola 
Moderna. E, completando agora aquele tema, 
publica-se o artigo do diretor do Agrupa-
mento de Escolas de Vialonga 

Trazer a inovação para a sala de aula

Passos para uma escola intercultural?
Equipa do PIE do Agrupamento Baixa-Chiado

Uma oportunidade de mudança
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organizados em grupos de 
trabalho (metodologia World 
Café), tiveram oportunidade de 
partilhar experiências, debater 
ideias e apresentar propostas para 
a promoção da interculturalidade 
na escola.

Com base nos registos desse 
encontro e nas experiências dos 
anos anteriores, a Equipa PIE está 
a elaborar uma brochura na qual 
constam algumas ideias chave 
e exemplos de atividades que 
apontam para que o trabalho de 
inclusão dos alunos, quer sejam 
ou não estrangeiros, tenha de ser 
feito nas turmas a que pertencem. 
A turma é o núcleo privilegiado 
onde as competências pessoais e 
interpessoais são trabalhadas, onde 
tudo se pode ganhar e onde tudo se 
pode perder...

Temos consciência de que o 
caminho é longo e complexo… 
Para continuar a aprender e a fazer 
mais, a partir deste ano letivo, 
contamos com o apoio e acompa-
nhamento da Rede de Escolas para 
a Educação Intercultural (REEI) e, 
simultaneamente, com o financi-
amento do Fundo para o Asilo, a 
Migração e a Integração (FAMI) que 
vai permitir a implementação do 
Projeto “Passos… para uma escola 
intercultural” com que nos candi-
datámos e que, nos próximos três 
anos, visa continuar a envolver 
toda a comunidade educativa na 
transformação da escola, assu-
mindo a diversidade intercultural 
como fonte de aprendizagem e de 
desenvolvimento pessoal, social e 
organizacional. J

 *Teresa Silva  é professora do 1º Ciclo do En-
sino Básico , coordenadora do Projeto TEIP 
do Agrupamento – Passos XXI  

das práticas anteriormente 
implementadas e que tinham 
obtido bons resultados. A 
possibilidade de recuperar 
algumas das metodologias 
centradas no trabalho dos 
alunos, bem como no 3º 
ciclo um tempo centrado na 
comunicação oral, foi visto 
pela generalidade dos docentes 
como uma oportunidade. 
A mudança ocorrida numa 
grande quantidade de docentes 
em virtude do concurso 
nacional está a levantar 
algumas dificuldades, já 
que algumas equipas de 
trabalho foram alteradas em 
parte significativa dos seus 
membros. O trabalho inicial é 
agora recompor essas equipas 
para que o trabalho venha a ter 
sucesso. J 

links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com 

inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt 

www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas

www.youtube.com/user/inquietPedagogicas

Rui canáRio

 Maria Emília Brederode Santos 
é uma personalidade sobeja-
mente conhecida e reconhecida 
nos meios educativos. E a sua 
eleição como nova presidente do 
Conselho Nacional de Educação 
(CNE) foi uma decisão impor-
tante e feliz. Feliz porque a nova 
presidente possui um currícu-
lo notável para o desempenho 
destas funções. Importante 
pela relevância do papel do CNE 
enquanto órgão de regulação das 
políticas educativas. Importante 
ainda pela missão do CNE de 
proporcionar a participação de 
uma pluralidade de parceiros 
educativos na procura de solu-
ções consensualmente alargadas, 
para o que muito virá a contri-
buir a capacidade liderança e de 
promoção do diálogo da nova 
presidente.

Numa altura em que o 
Governo, e a maioria parlamen-
tar que o suporta, está empenha-
do numa profunda renovação das 
práticas pedagógicas, nomeada-
mente ao nível da sala de aula, a 
experiência de docente, inves-
tigadora e gestora de políticas 
de inovação, de Maria Emília 
Brederode Santos (MEBS) será 
também de grande utilidade. Na 
memória de todos os que seguem 
de perto a evolução das políti-
cas educativas está bem viva a 
riqueza da sua experiência como 
diretora do Instituto de Inovação 
Educacional (IIE) entre 1997 e 
2002. Durante esse período, o IIE 
afirmou-se como um promotor 
da endogeneidade da inovação 
educativa, apoiando e promo-
vendo as iniciativas das escolas 
que conquistaram nesse período 
um inédito direito à palavra. O 
IIE instituiu-se como uma espé-
cie de go-between entre as esco-
las e a administração educativa 
regional e central. Afirmou-se 
uma conceção larga da inovação 
educativa articulando a educação 
escolar, a educação de adultos e a 
animação cultural numa relação 

de proximidade e cumplicidade 
com o poder local. 

Nas sociedades de hoje, os fe-
nómenos educativos são globais, 
complexos e imprevisíveis. As 
abordagens lineares, analíticas 
e baseadas na especialização 
disciplinar não são as mais con-
venientes. Exigem-se, portanto, 
posturas de valorização sisté-
mica das situações educativas, 
que facilitem a convergência de 
olhares múltiplos e de integra-
ção disciplinar. A agora eleita 
presidente do CNE oferece a este 
respeito um currículo invejável, 
do qual transparece uma paleta 
muito diversificada de compe-
tências. Ela é, sem margem para 
dúvidas, uma autoridade em 
áreas tão diversas como: a for-
mação de professores; a Educação 
para os Media; a educação na sua 
relação com a Arte; a Educação e 
Cidadania.

Na área da formação do 
pessoal docente teve uma ação 
importante, no período pós 25 de 
Abril quer na formação contínua 
(foi membro do Secretariado 
Nacional de Formação de 
Professores, tutelado por Rui 
Grácio), quer na formação ini-
cial, como docente e gestora da 
Escola Superior de Educação de 
Setúbal. No campo da educação 
pela arte e do ensino artístico 
foi, entre 2006 e 2008, presi-
dente da Associação Portuguesa 
de Intervenção Artística e de 
Educação pela Arte e também, 
nos anos 90, presidente do Grupo 
Interministerial para o Ensino 
Artístico. 

Na vertente da relação entre a 
Educação e os Media, trabalhou 
de forma intensiva e duradoura 
na RTP, onde, entre 1987 e 1997, 
foi a diretora pedagógica das 
quatro séries do programa tele-
visivo e da revista Rua Sésamo. 
Participou na conceção e produ-
ção de vários programas educa-
tivos, televisivos e radiofónicos. 
No campo da imprensa, codirigiu 
uma Página de Educação, durante 
dez anos, no Diário de Notícias. 
Manteve colaboração de igual 

teor no jornal A Capital e é desde 
há muito colaboradora do JL/
Educação, uma das responsá-
veis pela colaboração do grupo 
“Inquietações Pedagógicas”. 

No que diz respeito aos pro-
blemas da cidadania é coautora 
e responsável pela coordenação 
da proposta de currículo de 
Educação para a Cidadania para 
a Educação Básica e Secundária 
(2010-2011). Antes já havia sido 
representante do Ministério da 
Educação na Comissão Nacional 
para a Educação, em matéria de 
Direitos Humanos.

Ao longo do seu percurso como 

educadora e cidadã, MEBS foi alvo 
de distinções importantes de que 
se destacam o Prémio Rui Grácio, 
atribuído em 1992 pela Sociedade 
Portuguesa de Ciências Educação, 
com o patrocínio da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Mais recen-
temente, em 2004, foi condeco-
rada com a Ordem de Instrução 
Pública – grau de Grande Oficial.

Face a um currículo desta 
natureza, não é de estranhar que 
as expectativas sejam elevadas em 
relação ao modo como vai exercer 
o seu mandato nas novas funções. 
Continuando a diversificar a sua 
atividade permanente no associ-
ativismo educativo, Maria Emília 
Brederode Santos tem vindo a 
desempenhar um papel relevante 
na reativação da Associação para 
a Cultura e Educação Permanente 
(APCEP). A sua experiência e 
sensibilidade aos problemas da 
educação de adultos contribuirão 
certamente para que o CNE, nas 
suas dinâmicas, ultrapasse as 
fronteiras da educação escolar.J

Maria Emília Brederode Santos “Um currículo notável para o desempenho destas 
funções”

Maria Emília Brederode Santos

Uma escolha ‘feliz’
para a presidência do CNE
No passado dia 20 de outubro foi eleita, pela Assembleia da República, presidente do Conselho 
Nacional de Educação, a que há anos pertencia. Nossa destacada colaboradora desde o início, como 
já o fora de O Jornal da Educação, o essencial do seu perfil e percurso nesta área é-nos aqui dado por 
outro especialista e nosso colaborador, prof. catedrático do IE da Universidade de Lisboa, autor de 
uma assinalável obra, em particular nas áreas de formação de professores e de sociologia da escola

Experiência de 
docente, investigadora 
e gestora de políticas 
de inovação

“

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:40)



J8 * educação     jornaldeletras.pt   *   8 a 21 de novembro de 2017

EDUCAÇÃO E MEMÓRIA
Paulo Guinote

 Vou regressar a um tema que tenho 
abordado com alguma frequência e 
que é o da menorização constante 
dos elementos humanos na Educa-
ção. Continuo a verificar que quando 
se trata de enumerar os fatores 
decisivos para o sucesso dos alunos 
é muito frequente colocar-se em 
primeiro lugar o papel e a qualidade 
dos professores, assim como quando 
algo corre mal logo alguém aparece 
a pedir mais “formação” para os 
docentes (veja-se o que aconteceu 
com a divulgação, há pouco mais de 
um mês, dos resultados das provas 
de aferição do Ensino Básico), mas 
depois, em atos concretos, muito 
pouco se faz para a promoção dos 
elementos humanos na Educação, 
seja no plano pedagógico, seja no do 
indispensável bem-estar docente, 
preferindo praticar-se outro tipo de 
prioridades.

Exemplificando: a reorganização 
da rede escolar foi feita nos últimos 
15 anos com base em princípios de 
uma pretensa racionalidade financeira 
de curto prazo, criando-se “uni-
dades orgânicas” com uma escala 
pouco compatível com organizações 
educacionais eficazes, assim como 
se considerou como “progresso” a 
eliminação de milhares de escolas do 
1º ciclo por todo o país, retirando a 
muitas regiões um dos serviços pú-
blicos mais importante para a fixação 
das populações jovens.

Mais recentemente, quando que se 
fala em “Escolas para o século XXI" a 
tendência dominante é para destacar 
a necessidade de introduzir ou multi-
plicar o papel dos meios tecnológicos 
digitais na sala de aula, com o recurso 
a múltiplos gadgets, de e-manuais 
a smartphones, para consulta de 
informação e eventual produção de 
trabalhos, ditos “de projeto”, mas 
que mais parecem o resultado de 
pesquisas mecânicas, cujos produtos 
tendem mais para a indiferenciação na 
sua submissão aos pré-formatos das 
ferramentas digitais do que verda-
deiros exercícios de criatividade pelos 
alunos.

O deslumbramento de alguns 
autoproclamados especialistas edu-
cacionais e decisores políticos com os 
avanços nas tecnologias da infor-
mação é conhecido e tem resultado 
em medidas que, mesmo quando 
apresentadas como “planos”, rara-
mente ultrapassam o epifenómeno de 
impacto mediático ou um amontoado 
de medidas desconexas, de que não se 
conhece o impacto na aprendizagem 
dos alunos e de que nunca se faz um 
cálculo rigoroso dos encargos finan-
ceiros para que seja possível manter 

os equipamentos em funcionamento e 
atualizados. O caso dos computadores 
Magalhães é um exemplo claro desse 
tipo de estratégia “tecnológica” para 
as escolas que teve mais de encenação 
do que de substância. 

Há poucas semanas, o atual 
ministro da Educação voltou a revelar 
esta faceta de deslumbramento e 
perceção limitada do impacto efetivo 
da aplicação das novas tecnologias nas 
aprendizagens dos alunos ao referir a 
existência de um “atraso provocado 
pelo fim do Plano Tecnológico da 
Educação”, que ele considera “uma 
decisão errada que criou um ‘défice 
oculto’ nas competências de muitos 
dos nossos alunos”. O que o ministro 
não pareceu sentir necessidade de 
referir foi em que elementos se baseou 
para esse tipo de afirmações, desde 
não explicar porque o Plano Tecno-
lógico da Educação foi abandonado 
a não referir de que elementos empíri-
cos dispõe para considerar que muitos 
alunos portugueses têm um “défice 
oculto” de competências na área das 
tecnologias. 

Ao contrário do que parece ser o 
mantra entoado por quem cavalga o 
que pensa ser o espírito dos tempos, as 
investigações mais aprofundadas de-
monstram que o elemento fulcral para 
o desempenho dos alunos, para o de-
senvolvimento das suas competências 
e exploração das suas capacidades, é 
de tipo humano, desde a capacidade 
para gerir a sala de aula até ao grau 
de domínio de cada docente sobre 
as matérias que leciona (cf. Robert 
Marzano, The New Art and Science of 
Teaching. Bloomington: Solution Tree, 
2017). Para os alunos se sentirem num 
ambiente de aprendizagem seguro, 
estável, aberto e produtivo, o mais 
importante não é o número de com-
putadores disponíveis ou o software 
mais moderno, mas sim a forma como 
aprendem a usar esse tipo de recursos 
e para isso é indispensável o papel 
do professor como guia, orienta-
dor e, não há que hesitar perante o 
termo, mestre. E para isso é condição 
indispensável que esse professor se 
sinta bem consigo como profissional 
e bem integrado na organização onde 
desenvolve o seu trabalho. 

O bem-estar docente como fator 
decisivo para a aprendizagem dos 
alunos tem sido descurado entre nós, 
preferindo acusar-se de “corporati-
vismo” toda e qualquer abordagem 
que sublinhe que os professores 
portugueses têm sido maltratados do 
ponto de vista simbólico e mate-
rial nos últimos 15 anos, com uma 
sucessão de políticas que, mais do 
que lhes exigir o justo contributo no 

“equilíbrio das contas públicas”, foi 
muito mais além e optou, mandato 
após mandato, responsabilizar os 

professores por todos os males, reais 
ou imaginários, do nosso sistema 
educativo e castigá-los como se de 
malfeitores se tratassem.

Há problemas com o preço dos 
manuais escolares? A culpa é dos pro-
fessores que recebem muitas ofertas 
das editoras. Há problemas nos con-
cursos de professores? A culpa é dos 
que estão doentes e mudam de escola 
e colocam atestados. Os alunos têm 
um desempenho abaixo do esperado 
em provas de aferição novas e de meio 
de mandato? É porque falta “forma-
ção” aos professores. As escolas não 
são tão “inovadoras” como deveriam 
ser no novo milénio? É porque o corpo 
docente está “envelhecido”, como se 
as pessoas não envelhecessem natu-
ralmente e o “rejuvenescimento” dos 
quadros das escolas não dependesse 
de medidas políticas e mas da trans-
formação de todos nós em benjamins 
buttons.

Os resultados dos alunos portu-
gueses melhoram de forma constante 
em testes comparativos internacionais 
nos últimos 20 anos? É porque as 
políticas (em permanente ziguezague) 
foram bem delineadas pelos gover-
nantes do setor.

Isto cansa. E a verdade é que este 
tipo de discurso acaba por entranhar-
-se e muitos professores acabam a 
autoculpabilizar-se pelo que devem e 
não devem e a limitar-se na expres-
são das suas próprias insatisfações e 
aspirações frustradas, com receio de 
nova vaga de acusações. Se há quem 
não seja o mais exemplar dos profis-

sionais, quem esteja esgotado, quem 
nunca tenha tido verdadeira apetência 
ou vocação para a docência? É bem 
verdade, como o é para tantas outras 
profissões.

A verdade também é que não me 
consigo lembrar, com margem de 
certeza razoável, de qual foi a última 
equipa ministerial que optou por 
promover algo vagamente parecido 
com um Plano Humano da Educa-
ção que se destinasse a valorizar a 
condição docente na dupla pers-
petiva simbólica e material. Não há 
que ter receio em assumir que os 
professores não merecem o pro-
cesso de degradação das condições 
materiais em que desenvolvem a sua 
atividade, com o valor da sua hora de 
trabalho a descer de forma contí-
nua ao longo dos últimos 12 anos e 
a ser contada ao minuto como em 
nenhuma outra profissão altamente 
qualificada. A proletarização docente 
pode ser o objetivo de quem acha que 
“ensinar qualquer um sabe” e que, 
por trauma remoto ou recente, não 
gosta de professores (em especial das 
escolas públicas) ou de quem atinge o 
êxtase a cada novo corte no peso dos 
salários no orçamento do Ministério 
da Educação, mas essa é uma opção 
profundamente errada porque, a 
médio/longo prazo, a destruição da 
docência como carreira inviabiliza a 
sua renovação com professores de-
vidamente qualificados e que saibam 
um pouco mais do que acompanhar 
a velocidade dos polegares dos seus 
alunos.

Quando um ministro – ou algum 
dos seus cortesãos próximos – tiver 
a coragem de defender um Plano 
Humano da Educação, sem vergonha 
de considerar os professores como 
parceiros a respeitar (sem receio que 
lhe apareçam uns quantos opinadores 
a acusá-lo de cedência ao “corpora-
tivismo docente”) e não apenas obe-
dientes colaboradores automatizados, 
terá todo o meu apoio.J

 A bibliografia a este respeito é imensa, pelo 
que deixo apenas um dos últimos contributos 
para este tema: Jennifer A. Tygret (2017), “The 
influence of student teachers on student achie-
vement: A case study of teacher perspectives” 
in Teaching and Teacher Education, nº 66, pp. 
117-126 (consultado em 1 de Novembro de 2017 
em http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0742051X16307387).
  Declarações proferidas a 23 de Outubro de 
2017 numa Conferência Internacional e con-
sultadas a 1 de Novembro de 2017 em https://
www.publico.pt/2017/10/23/sociedade/
noticia/ministro-da-educacao-defende-
-necessidade-de-escolas-desenhadas-a-
-medida-1789918

O caso dos computadores Magalhães é um exemplo claro desse tipo de estratégia 
“tecnológica” para as escolas que teve mais de encenação do que de substância

Um plano humano para a Educação

Quando que se fala 
em ‘Escolas para o 
século XXI’ a tendência 
dominante é mais 
para a indiferenciação 
na sua submissão aos 
pré-formatos das 
ferramentas digitais do 
que para verdadeiros 
exercícios de criatividade 
pelos alunos

Não me consigo lembrar 
de qual foi a última 
equipa ministerial que 
optou por promover 
algo parecido com 
um Plano Humano da 
Educação para valorizar 
a condição docente na 
perspetiva simbólica e 
material

“
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Centro Cultural Português em Berlim 
Promover a cultura  numa  
“posição central” da Europa

 O novo Centro Cultural 
Português (CCP) em Berlim, criado 
por despacho ministerial publi-

cado a 10 de outubro em Diário da 
República, é a primeira instituição 
portuguesa do género a abrir por-

tas no mundo desde 2001, quando 
começou a funcionar o seu homó-
logo de Díli, em Timor-Leste. 

O objetivo do novo ‘Camões 
– Centro Cultural Português em 
Berlim’ é “promover a língua e 
cultura portuguesas contribuindo 
para a promoção e reconheci-
mento da imagem de Portugal na 
Alemanha”, diz o despacho do mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, que justifica 
a criação com a “necessidade de 
conferir o adequado enquadra-
mento às atividades que integram a 
ação cultural externa em Berlim”, 
onde já funcionava num espaço 
próprio, desde fevereiro de 2016, 
a coberto do programa cultu-
ral estruturado pela Embaixada 
portuguesa, um Centro Camões, 
dirigido por Ana Patrícia Severino, 
conselheira cultural, que assume 
igualmente a direção do novo CCP.

Para a diplomata, a criação do 
CCP/ Berlim “é um facto relevante 
e revelador de uma política externa 
cultural, também consubstancia-
da” na resolução de Conselho de 
Ministros de outubro de 2016, que 
definiu as bases da ação cultural 
externa. Mas na proposta da mis-
são portuguesa de “abertura de um 
espaço cultural”, esteve igualmen-
te, segundo ela, a consciência da 
“importância que assume relevar 
a cultura neste país e numa cidade 
como Berlim, que têm, desde sem-
pre, mas neste momento em parti-
cular, uma posição muito interes-
sante e central na definição das 
políticas europeias”. No quadro dos 

mecanismos de internacionaliza-
ção da língua e cultura portugue-
sas, “a definição da programação 
cultural portuguesa na Alemanha, 
a partir do polo estável” que é o 
novo CCP é fundamental, no dizer 
de Ana Patrícia Severino, para 
“reforçar o posicionamento de 
Portugal face às autoridades alemãs 
e internacionais aqui sediadas”. 
“Este posicionamento”, acrescen-
ta, respeita igualmente “à imagem 
de Portugal na Alemanha como 
um todo, para o qual muito pode 
contribuir a articulação com diver-
sas valências como a economia e 
o turismo”. O “enquadramento 
jurídico mais estável”, com a atri-
buição de “personalidade jurídica” 
ao Espaço Camões – que trouxe 
uma “flexibilidade de programa-
ção, articulação, partilha e um 
posicionamento que não teríamos 
sem a sua existência” - “representa 
uma oportunidade para se avan-
çar no sentido de uma estrutura 
base sólida para a divulgação da 
produção artística e dos agentes 
culturais nacionais” naquele país, 
considera a conselheira cultural em 
Berlim. “Cumpre-nos dar condi-
ções estáveis aos artistas, autores e 
agentes culturais para exercer a sua 
profissão”, frisa. 
 
DINAMISMO 
A criação do CCP/Berlim vem 
assim na sequência do dina-
mismo registado nos últimos 

Cátedra Camões na Universidade de Andorra
Dignificar o estatuto da língua portuguesa

A inauguração da nova Cátedra 
Camões na Universidade de 
Andorra (UdA), que tem como di-
retor o próprio reitor da institui-
ção andorrana, o professor Miquel 
Nicolau i Vila, ocorreu numa 
cerimónia a 7 de setembro último 
com a assinatura de um protoco-
lo pelo secretário de Estado das 
Comunidades, José Luís Carneiro, 
durante a visita ao pequeno Estado 
do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa.

A criação da cátedra, que tem 
um espaço próprio (Aula Camões) 
nas instalações da UdA, “permitirá 
o desenvolvimento de projetos de 
investigação e produção científica 
no âmbito dos Estudos Portugueses 
em latu sensu”, o que “constitui 
um elemento de dignificação do 

 A “dignificação do estatuto da 
língua portuguesa como língua 
de ciência” constitui, na opinião 
de Filipa Soares, coordenadora 
da rede de Ensino Português no 
Estrangeiro (EPE) em Espanha e 
Andorra, o principal resultado da 
criação, com o apoio do Camões, 
I.P., de uma cátedra de Estudos 
Portugueses na Universidade do 
Principado dos Pirenéus, entre 
Espanha e França.

estatuto da Língua Portuguesa 
como língua de ciência”, naquele 
país e no exterior, diz a coorde-
nadora da rede EPE em Espanha e 
Andorra.

“Sendo a língua portuguesa 
património de 260 milhões de 
falantes, com uma previsão de 
crescimento exponencial que 
alcançará aproximadamente os 
360 milhões de falantes, estamos 
perante indicadores” que incen-
tivam a “assinatura de protocolos 
de cooperação com instituições 
que fomentem e promovam a 
criação de produção científica em 
português e sobre o contexto da 
diáspora da língua portuguesa”, 
acrescenta.

Por outro lado, como afirmou 
já o reitor da UdA, a criação da 

O ensino do português em contexto plurilingue

 Inserido num contexto plurilingue e 
multicultural, o ensino do português em 
Andorra – regulado pelo Convénio de 
Cooperação Educativa, de novembro de 
2000 – é assegurado praticamente na 
íntegra pelo Estado português e minis-
trado, na maioria dos casos, em regime 
de ensino paralelo na modalidade de PLH 
(Português Língua de Herança).

Existem, no entanto, duas exceções: 
no Lycée Comtee de Foix, que segue o 
sistema de ensino francês, e no ensino 
secundário andorrano (11º e 12º anos). 
Em ambos os casos, a língua é lecionada 

em regime de ensino integrado como PLE 
(Português Língua Estrangeira).

O sistema educativo andorrano con-
grega, com efeito, 3 subsistemas: o andor-
rano, o espanhol e o francês. A organização 
e gestão do sistema andorrano depende 
diretamente dos órgãos políticos andor-
ranos, enquanto os sistemas espanhol e 
francês funcionam em regime de cotutela, 
ao abrigo de acordos bilaterais de Andorra 
com os estados espanhol e francês.

Daqui resulta que a rede de Ensino 
Português no Estrangeiro (EPE) tenha 
que “trabalhar de forma conjunta e 

articulada com o Ministério de Educação 
andorrano e, também, com as áreas 
educativas francesa e espanhola”, refere 
a coordenadora da rede EPE em Espanha 
e Andorra, Filipa Soares.

Na variante de PLE, o ministério 
andorrano assegura a lecionação do 
português no ensino secundário oficial e 
o professor contratado não depende da 
rede EPE, explica Filipa Soares. Já no caso 
do ensino básico, “as limitações impostas 
pela legislação andorrana dificultam a in-
tegração de uma quinta língua no sistema 
curricular do Principado”.

No caso do sistema educativo francês, 
designadamente no Lycée Comte de Foix, 
a integração do ensino do português na 

secção internacional do centro educativo 
outorga-lhe “o estatuto de língua de comu-
nicação internacional”, “não a circunscre-
vendo unicamente ao conceito de língua de 
herança”, sublinha a coordenadora.

Apesar dos constrangimentos ineren-
tes a uma rede de ensino ministrado em 
regime paralelo (limitações horárias e/
ou dispersão geográfica), a rede EPE de 
Andorra (2 professoras e um pouco mais 
de 200 alunos) agrega 41% dos alunos 
portugueses residentes no Principado, 
segundo os dados do censo andorrano 
de 2016, refere Filipa Soares. “Queremos 
chegar a mais alunos. Sabemos que exis-
tem alunos de nacionalidade andorrana 
de origem portuguesa que gostávamos 

que viessem a integrar a nossa rede, 
por forma a não perderem o vínculo 
linguístico, cultural e afetivo com o país 
de origem de seus pais e avós”.

A coordenadora sublinha o “excelente 
trabalho” realizado pelas docentes, “que 
se materializa nos resultados obtidos 
pelos alunos da rede nos exames de cer-
tificação das aprendizagens, bem como a 
aposta na “ação cultural, como elemento 
complementar à ação educativa, que vai 
desde a realização de programas de in-
centivo à leitura, passando pela realização 
de intercâmbios escolares, entre outros”. 
“Desde o início da nossa coordenação 
considerámos que o binómio língua e 
cultura são indissociáveis”.
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Ação cultural externa mantém eixos temáticos em 2018

 O livro e a leitura, o cinema e o audio-
visual e o património cultural serão as 
áreas prioritárias do programa indicativo 
anual de ação cultural externa (PIA) para 
2018, que manterá os eixos temáticos do 
programa de 2017.

A informação consta do telegra-
ma-circular enviado em outubro pelos 
serviços de ação cultural externa do 
Camões, I.P. para a rede diplomática 
e consular do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.

A circular destinou-se a solicitar os 
contributos dos diversos intervenientes 
na ação cultural de Portugal no exterior 
para a elaboração do PIA, contributos es-
ses que deveriam ser remetidos à divisão 
de ação cultural externa do Camões, I.P. 
até 31 de outubro passado.

Enquanto não está concluído o 
desenvolvimento da “medida e-ACE di-
recionada à implementação de uma pla-
taforma tecnológica destinada a integrar 
informação de todos os intervenientes 
na ação cultural externa”, os chamados 
“pontos focais de ação externa” deverão 
“promover a coordenação prévia com os 
restantes pontos de rede no sentido de 
apresentar uma proposta de PA [plano 
de atividades]”, a incluir subsequente-
mente, depois de aprovada, no programa 
indicativo anual de ação cultural externa.

A elaboração do PIA decorre do 
“novo enquadramento para a Ação 
Cultural Externa (ACE)”, estabelecido 
pela resolução do Conselho de Ministros 

nº 70/2016, de 20 de outubro. A resolu-
ção declarou que “a internacionalização 
da cultura portuguesa constitui uma das 
finalidades prosseguidas pelas políticas 
públicas” em Portugal e o ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, sublinhou no princípio de 2017 que 
“todos os organismos e serviços públicos 
que têm responsabilidade em matéria de 
promoção internacional, seja na área da 
educação seja na área social, económica, 
devem integrar a difusão dos valores e 
dos bens culturais portuguesas, patrimo-
niais ou da criação contemporânea, no 
seu plano de ação”. 

Esta intenção traduz-se, nomea-
damente, na elaboração do referido 
“programa anual de promoção no 

exterior da cultura portuguesa”, que 
traz “objetivos comuns” e “grandes 
eixos temáticos” à ação cultural externa, 
numa orientação no sentido de destacar 
a “diplomacia cultural” no âmbito das 
atividades das embaixadas e consulados, 
e numa preocupação com a difusão de 
informação, para “dar mais visibilidade” 
ao que se faz em matéria de promoção 
externa da cultura portuguesa e para “ga-
rantir que todos os interessados, todos os 
intervenientes neste domínio dispõem da 
informação necessária em tempo útil”. 

CRITÉRIOS
A resolução para a internacionalização 
da cultura portuguesa previu ainda a 
existência de uma estrutura de coorde-
nação, que tem como pivôs o Camões, I.P. 
e o Gabinete de Estratégia, Planeamento 
e Avaliação Culturais (GEPAC) do 
Ministério da Cultura e em que têm 
assento outras entidades públicas. É esta 
estrutura que é responsável, nomeada-
mente, pela elaboração do PIA.

A proposta de linhas de orienta-
ção geral para a ação cultural externa 
de 2018 mantém os eixos plurianuais 
definidos no PIA 2017, a saber, cultura, 
criação, acessibilidade e sustentabilida-
de; memória e património; arquitetura, 
design e intervenções urbanas; cultura 
e desenvolvimento sustentável; cultura, 
interculturalidade, migrações e inclusão; 
cultura, cidadania e género, cultura, 
educação, ciência e inovação.

Entre os eixos e prioridades está men-
cionada com destaque a participação em 
2018 de Portugal como ‘País Convidado’ 
da Feira do Livro de Guadalajara, no 
México, e também diversas celebrações: 
Ano Europeu do Património Cultural; 
60 Anos da declaração dos Direitos 
Humanos; José Saramago - 20 anos 
Prémio Nobel da Literatura; Dia da Língua 
Portuguesa e das Culturas na CPLP (5 de 
maio); Dia Mundial do Livro (23 de abril); 
Dia Internacional da Tradução (30 de 
setembro).

O telegrama-circular apresenta ainda 
os critérios de valorização dos planos 
de atividades, entre os quais estão a 
“aposta em atividades de média e grande 
dimensão”, a existência de “outros pa-
trocinadores e/ou parcerias relevantes”, 
a itinerância entre pontos da rede externa 
do país, a “colaboração com estruturas 
externas/locais”, a “participação em 
contextos multilaterais”, a “promoção 
de iniciativas de difusão das indústrias 
culturais e criativas”, a internacionaliza-
ção de artistas/criadores e a “promoção 
do turismo cultural”. O documento refe-
re-se ainda que, “relativamente ao plano 
de atividades culturais global do Camões, 
I.P., que integra os contributos das redes 
externas (missões diplomáticas, centros 
culturais, centros de língua, leitorados), 
o relatório semestral registou a realização 
de cerca de 61,5% das atividades integra-
das no PA (699 atividades realizadas do 
total de 1134 ações aprovadas)”.

Portugal é país convidado da Feira do Li-
vro de Guadalajara , no México, em 2018 
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Ana Patrícia Severino 

dois anos nas relações culturais 
entre Portugal e a Alemanha, 
com o trabalho desenvolvido nas 
áreas do “cinema, do livro, das 
artes plásticas e, ainda com uma 
estratégia em enquadramento, 
das artes performativas”. Ainda 
em 2015 Ana Patrícia Severino 
integrou, a convite da ministra de 
Estado Monika Grütters, comis-
sária para a Cultura e Media, o 
grupo de trabalho para imple-
mentação do Ano Europeu do 
Património Cultural em 2018, que 
surgiu como proposta alemã. A 
título de exemplo, desde feverei-
ro de 2016, foram inauguradas 
exposições de Nuno Cera, André 
Romão, Tatiana Macedo, Filipa 
César, Nuno da Luz e Gonçalo 
Sena e sobre os 40 anos da 
Alternativa Zero.  

A conselheira cultural refere 
que a inauguração de exposições 
tem tido lugar em contextos de 
programação da cidade de Berlim, 
nomeadamente da Berlinale, do 
Gallery Weekend, do Berlin Art 
Week, paralelamente à Art Berlin. 
Atualmente está a trabalhar com 
a equipa curatorial da Bienal de 
Berlim, que tem lugar em 2018.

Foram estabelecidas parcerias 
com a Fundação EDP/MAAT, a 
EGEAC/ Casa Fernando Pessoa, o 
Centro Português de Serigrafia e, 
agora no contexto da ação cultural 
externa, com a Direção Geral do 
Livro, Arquivos e Bibliotecas, o 

ma de leituras moderadas na Feira 
do Livro de Leipzig e organizou e 
participou, também pelo segundo 
ano, em leituras na Feira do Livro 
de Frankfurt. Este ano teve lugar, 
por iniciativa da Embaixada e 
do Camões, I.P. em Berlim, o 1o 
Encontro luso-alemão de copro-
dução cinematográfica promovido 
pelos institutos de cinema dos 
dois países. O encontro ocorreu 
na sequência da negociação da 

Instituto do Cinema e Audiovisual, 
e estão a ser desenvolvidos novos 
projetos com a Fundação e o Museu 
de Serralves, a Câmara Municipal 
do Porto e o Teatro Rivoli. 

A atribuição de uma Bolsa 
de Residência Literária, criada 
em 2016 por sua iniciativa, foi 
reeditada em 2017. Em março de 
2016, Portugal teve a sua primeira 
participação com um stand, uma 
delegação de autores e um progra-

atualização do acordo bilateral 
de coprodução cinematográfica, 
que foi proposta e mediada pela 
Embaixada e pelo Camões, I.P. em 
Berlim. 

“Em resumo, temos procurado, 
estruturar ações de continuidade e 
projetos plurianuais em articulação 
com estruturas locais, nacionais 
e internacionais num contexto 
multilateral”, garante. No entender 
de Ana Patrícia Severino, importa 
agora “dar continuidade a ações 
estruturais, que constituem o 
foco do trabalho” que tem vindo a 
desenvolver. “O trabalho de pro-
gramação neste enquadramento é 
um exercício de política pública, 
pelo que devemos aspirar a definir 
programas e a estruturar iniciati-
vas que refletem efetivamente uma 
política cultural”. 

No caso de Berlim, consi-
dera, “importa manter a lógica 
de programação em contex-
tos alargados de programação 
da cidade”. Exemplifica com o 
Festival Internacional de Cinema 
– Berlinale, o Gallery Weekend, 
o Berlin Art Week, Art Berlin, 
a Bienal de Berlim, o Tanz im 
August, o Festival Internacional 
de Literatura. A partir deste polo, 
entende manter a presença, 
criada em 2016, na Feira do Livro 
de Leipzig, dar continuidade à 
presença de autores portugueses 
por ocasião da Feira do Livro de 
Frankfurt – reiniciada em 2016 por 

iniciativa da Embaixada, depois de 
mais de uma década sem autores 
portugueses ali presentes. 

Pretende-se também garantir 
a articulação com a programação 
do Festival Theaterformen e das 
Bienais de Wiesbaden e a Trienal 
de Ruhr e “iniciar um diálogo com 
museus e instituições de outros 
estados federados por forma a 
possibilitar itinerâncias ou progra-
mas e exposições nos importantes 
espaços museológicos, galerias e 
eventos que têm lugar um pouco 
por todo o país”.

Um lugar de destaque ocupa, 
pela sua exemplaridade, a 
Bolsa João Hogan de Residência 
Artística, criada pelo então diretor 
do Serviço de Belas Artes da 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
Manuel Costa Cabral. “Há 17 anos 
que um artista português tem 
um ano de residência artística 
na Künstlerhaus Bethanien 
cofinanciada pelo Camões, I.P. 
Aquela residência artística teve 
e tem um enorme impacto no 
percurso de alguns artistas 
nacionais e contribuiu de alguma 
forma para aquilo que é a criação 
artística nacional”, sublinha. 
“São estes os projetos aos quais 
queremos dar continuidade e 
é este o tipo de iniciativas que 
queremos implementar”, sintetiza 
a diretora do recémcriado Camões 
– Centro Cultural Português em 
Berlim. 

cátedra irá “melhorar a mobi-
lidade dos estudantes entre a 
Universidade de Andorra e as uni-
versidades de Portugal e de outros 
países de língua portuguesa” e 
“promover a criação de estudos e 
programas conjuntos de formação 
com universidades lusófonas”.

Filipa Soares sublinha que a 
Cátedra Camões é “a primeira” da 
instituição universitária andor-
rana, “definindo-se como uma 
aposta prioritária da Universidade 
para o desenvolvimento de projetos 
científicos que permitirão assentar 
e desenvolver estudos nas áreas de 
investigação”.

As áreas de investigação 
definidas pela cátedra são, 
nomeadamente, o multilinguis-
mo e políticas linguísticas no 
Principado de Andorra; os estudos 
sobre intercompreensão entre 
quatro línguas românicas: portu-
guês, catalão, espanhol e francês; 
a didática da língua portuguesa 
e da sua literatura; os estudos de 
cultura portuguesa e a relação 
com Andorra; as relações entre 
Portugal e Andorra no âmbito 
educativo, cultural, político e so-
cial; e a sociolinguística da língua 
portuguesa em Andorra.

A coordenadora da rede refere 
por último que a criação da Cátedra 
“permitirá ter um centro de recur-
sos e de apoio à formação perma-
nente naquele centro universitário, 
constituindo isto uma mais-valia 
para os Estudos Portugueses em 
Andorra”.
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 Para Sempre é o título da exposição 
de Miguel Branco (Castelo Branco, 
1963) que está patente até 22 de ja-
neiro no Centro Cultural Português - 
Camões no Luxemburgo, no âmbito 
da ArtWeek Luxembourg, 2017. 

“Expondo regularmente desde 
1988, Branco desenvolveu um 
trabalho muito pessoal utilizando 
uma variedade de media, incluindo 
a pintura, a escultura, o desenho, 
a instalação e a imagem digital”, 
afirma-se numa nota de imprensa.

O artista plástico português, que 
vive e trabalha em Lisboa, estudou 

2015) “são depois meticulosamente 
(re)construídas, (re)feitas, por su-
cessivos processos de reelaboração”, 
utilizando diversos recursos e meios. 
“Estas formas, que por sua vez re-faz 
e re-modela, fazendo-as passar pela 
sua própria intervenção manual, 
resultam sempre em novas imagens”.

Nesta exposição é mostrado, 
juntamente com a obra recente do 
artista, um conjunto de esculturas 
de sua autoria que pertencem à 
coleção do Musée d´Art Moderne 
Grand-Duc Jean, do Luxemburgo.

Exposição de Miguel Branco  
no Luxemburgo 

pintura na Escola Superior de Belas 
Artes de Lisboa é professor do Ar.co 
desde 1989 e responsável pelo seu 
departamento de Desenho e Pintura 
desde 1994.

“Conhecido pelo seu particular 
uso da escala e por ter a imagem do 
animal como um dos seus temas mais 
presentes, o seu trabalho é baseado 
em imagens existentes” retiradas de 
diferentes fontes e épocas, refere a 
nota. “Este uso de diferentes níveis 
históricos faz parte de um sistema 
construtivo”, em que, segundo o 
crítico Bernardo Pinto de Almeida, 
“o artista disseca (…) inúmeras 
representações clássicas que vai 
desconstruindo e depois aplica-se 
a remontá-las produzindo enig-
máticas imagens híbridas”. Estas 
imagens, escreveu ainda o crítico 
no catálogo da exposição indivi-
dual de Miguel Branco The Silence of 
Animals (Schloss Ambras, Innsbruck, 
Kunsthistorisches Museum, Áustria, 

Novo Presidente do Camões, I.P

O ministro plenipotenciário de 1ª classe 
Luís Filipe Melo e Faro Ramos é o novo 
Presidente do Conselho Diretivo do 
Camões – Instituto da Cooperação e da 
Língua.

O diplomata, de 55 anos e licenciado 
em Direito, era anteriormente embaixador 
de Portugal em Cuba, cargo que ocupava 
desde setembro de 2015, depois de 
três anos como embaixador em Tunes 
(Tunísia). 

Desempenhou também funções 
diplomáticas em Maputo (Moçambique) 
e Atenas (Grécia), na representação 
permanente junto da União Europeia em 
Bruxelas e no grupo de ligação conjunto 
luso-chinês em Macau. Foi também 
diretor-geral de Política de Defesa 
Nacional.

A Mulher de Porto Pim de Tabucchi num 
espetáculo em Roma

 A Mulher de Porto Pim (La Donna di Porto Pim), uma obra dificilmente 
classificável de Antonio Tabucchi, é apresentada esta noite na sala 
Vascello de Roma, num espetáculo de leitura e música, pela companhia 
“Diritto & Rovescio” no âmbito do Festival Flautissimo, na interpretação 
que dela fez o renomado intérprete da arte dramática em Itália Roberto 
Herlitzka, com a curadoria de Teresa Pedroni.

Intitulado Encontro com Tabucchi: A Mulher de Porto Pim, o espetáculo 
é uma homenagem ao grande escritor italiano Antonio Tabucchi, que 
teve Portugal como país de adopção, de quem tinha aliás a nacionalidade 
desde 2004.

Como escreveu Tabucchi no prólogo da obra, A Mulher de Porto Pim 
não é um diário de viagem, mas também não é “pura ficção”. “Este livro 
teve como origem, para além da minha propensão para a mentira, um 
período de tempo passado nos Açores”.

“O pequeno libreto [do espetáculo] transpõe uma geografia de 
fragmentos imaginários e biográficos que se reportam ao período passado 
por Tabucchi nos Açores, em que as baleias se apresentam como grandes 

metáforas e as ilhas do arquipélago 
se abrem lentamente à dimensão 
metafísica”, lê-se na apresentação do 
serão de leitura que hoje tem lugar em 
Roma.

O conto que dá o nome ao livro 
“narra a história dramática e pungente 
de um triângulo amoroso que termina 
tragicamente”. “Roberto Herlitzka 
conduzirá o espetador numa viagem 
encantada e apaixonante, no embalo 
da voz da cantora Isabella Mangani e da 
guitarra de Felice Zaccheo”.

A ‘frescura’ do cinema português em Israel

  John From (2015), de João Nicolau, abre a 13ª edição da Semana do 
Cinema Português em Israel, que este ano apresenta entre 20 e 30 
de novembro, pela mão da Embaixada portuguesa, com o apoio do 
Camões, I.P. e do Instituto do Cinema e do Audiovisual, 9 filmes (4 longas 
metragens e 5 curtas) de realizadores portugueses premiados sob o lema 

da ‘frescura’ do cinema português.
Pelas cinematecas de Telavive, 

Jerusalém, Haifa e Holon passarão 
“alguns dos mais recentes e vibrantes 
filmes dirigidos por alguns dos 
principais realizadores e produtores 
portugueses”, em que se incluem 
para além de João Nicolau – presente 
na abertura do festival – Salomé 
Lamas, Gonçalo Tocha, Cláudia 
Varejão, Pedro Pinho, José Miguel 
Ribeiro, João Salaviza, Regina Pessoa 
e a dupla Alice Guimarães/Mónica 
Santos)

No último dia da Semana, o 
programa apresenta uma antologia 
de curta-metragens premiadas, que 
compreende uma pequena digressão 
à animação portuguesa. 
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contribuições das empresas oscilam 
entre os 6 mil (valor mínimo) e os 42 
mil euros/ano. Os documentos refe-
rem também a que fins se destinam as 
contribuições dadas. A lei prevê que os 
protocolos possam indicar “a finali-
dade do financiamento”, “os países e, 
sendo o caso, as regiões e as cidades a 
que se destina”.

Os fins genéricos definidos no 
decreto 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 investiga-
ção nas áreas do ensino de português - 
língua estrangeira e das tecnologias da 
língua aplicadas ao português. 

Na cerimónia de assinatura, 
Augusto Santos Silva afirmou que “a 
lógica do programa é muito simples: é 
desafiar empresas a associarem-se às 
atividades do Instituto Camões ou da 
AICEP [Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal] 
na promoção da língua e da cultura 
portuguesa tendo em conta os seus 
interesses empresariais”.

O programa, referiu o ministro, 
constitui um passo na aproximação 
entre três áreas de responsabilidade 

do departamento governamental 
que dirige: “a área da promoção da 
língua e da cultura portuguesa – a sua 
promoção internacional e a inter-
nacionalização do velho sistema de 
cultura portuguesa, nele incluído 
também o sistema de ciência; a segun-
da grande área é a da cooperação e da 
ajuda pública ao desenvolvimento; e a 
terceira, a do investimento e comércio 
externo”.

“Basta cada um de nós perguntar: 
teríamos ou não vantagem em sermos 
proprietários, empresários ou gestores 
de empresas que pudessem dizer ‘eu 
sou uma empresa promotora da língua 
portuguesa’. Julgo que a resposta não 
pode ser negativa”, disse o ministro, 
acrescentando que o facto de ficarem 
associadas ao programa “é um ele-
mento que distingue estas empresas” 
e que também as pode “valorizar, 
designadamente nos mercados de 
exportação e não apenas nos mercados 
de língua portuguesa”.

As empresas ganham também nos 
termos do decreto uma espécie de Via 
Verde para as ações de formação do 
Camões, I.P., bem como o seu apoio 
e o apoio da rede externa do MNE 
da AICEP, “no quadro da diplomacia 
económica”.

Outra vantagem, nos termos do 
decreto de abril do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, é a aplicação às 
contribuições pecuniárias das empre-
sas promotoras da língua portuguesa 
do regime jurídico do mecenato, 
previsto no Estatuto dos Benefícios 
Fiscais.

O programa está aberto também 
aos empresários portugueses no es-
trangeiro e a empresas com “qual-
quer estatuto legal ou qualquer 
nacionalidade dos seus acionistas”, 
indicou o ministro, que ressalvou 
destinar-se ele “a reforçar os re-
cursos e os meios do Camões, I.P., e 
não a substituí-los”.

 Um total de mais de 175 mil euros 
já foi comprometido com projetos de 
internacionalização da língua portu-
guesa, depois que mais três empresas 
sedeadas em Portugal se juntaram ao 
abrigo do programa ‘empresa promo-
tora da língua portuguesa’, ao assi-
narem protocolos com o Camões, I.P., 
numa cerimónia a 23 de outubro no 
Palácio das Necessidades em Lisboa.

A apresentação das linhas gerais 
do programa criado ao abrigo de um 
decreto regulamentar de 28 de abril 
passado, que estabeleceu o regime 
jurídico do estatuto de ‘empresa pro-
motora da língua portuguesa, foi feita 
pela Presidente cessante do Camões, 
I.P., Ana Paula Laborinho numa 
sessão que contou com a presença do 
ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, e do secretário 
de Estado da Internacionalização, 
Eurico Brilhante Dias.

As assinaturas dos representantes 
do Banco Millenium BCP, Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda e RTP ele-
varam para um total de 11 as empresas 
que aderiram ao programa, destinado 
a promover a língua portuguesa no 
mundo. 

Desde julho, já tinham o selo de 
‘empresa promotora da língua por-
tuguesa’ o Banco Santander Totta, a 
Lidel, a SONAE Center Serviços II, S.A, 
a Jerónimo Martins SGPS S.A, a Porto 
Editora, S.A., o Banco BIC Português 
S.A, a COFAC, CRL - Cooperativa 
de Formação e Animação Cultural 
e a ENSINUS l – Empreendimentos 
Educativos S.A.

Os protocolos têm uma duração 
que oscila entre um e cinco anos e as 

Onze empresas já aderiram à 
promoção da língua portuguesa
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Á g u e d A

Centro de Artes de Águeda
R. Joaquim V. Almeida, 30. Tel.: 234 180 151
e A Coleção (Reloaded). 
Coleção Norlinda e José Lima
3ª Dom., 14h às 18h

até 30 de dezembro

A L M A d A

Teatro Municipal Joaquim Benite
Av. Prof. Egas moniz. Tel.: 212 739 360
e Correr o Risco
Exposição de desenho de João Gaspar.
5ª A sáb., DAs 19h às 21h30; Dom., DAs 15h às

19h30; Em DiAs DE EsPETáculo A PARTiR DAs 19h

até 30 de dezembro
T guarda Mundos
criação de bruno martins, cláudia berkeley e
luciano Amarelo. Encenação de bruno martins.
11 de novembro – 16h
12 de novembro – 11h
M Jorge Palma
11 de novembro – 21h
M Titanic Monster Show
17 e 18 de novembro – 22h
T Habrás de ir a la 
guerra Que empieza Hoy
Texto e encenação de Pablo Fidalgo lareo. 
interpretação de cláudio da silva.
18 de novembro – 21h
19 de novembro – 16h

A N g R A d O H e R O í S M O

Museu de Angra do Heroísmo
ladeira de são Francisco. Tel.: 295 240 800
e Instrumentos de Trabalho ou de Cultura
até 25 de fevereiro
e Re_ACT: Contemporary Art Laboratory
até janeiro 2018

A v e I R O

Teatro Aveirense
R. belém do Pará. Tel.: 234 400 920
M enes - Há Noite, no estúdio
9 de novembro – 21h30
M Moonspell - Tour Ibérica
10 de novembro – 22h
M Beatriz Pessoa - Novas Quintas
16 de novembro – 21h30

B A T A L H A

Mosteiro da Batalha
lg. infante D. henrique. Tel.: 244 765 497
C Número e Medida na 
Arquitetura Religiosa em Portugal
coordenação do Prof. Doutor Virgolino 
Jorge. Entrada livre mediante 
inscrição para: geral@mbatalha.dgpc.pt.
10 e 11 de novembro

B e J A

Pax Julia, Teatro Municipal de Beja
lg. de são João. Tel.: 284 315 090
M duo de Clarinete e Piano
Por Alain Rosa e Valter Fralda.
15 de novembro – 21h30
M Orquestra do Alentejo
obras de F. mendelssohn e b. britten.
22 de novembro – 21h30

B R A g A

Theatro Circo
Av. da liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
T Os guardas do Taj
De Rajiv Joseph. Encenação de Rafael Primot. 
5ª A sáb., às 21h30; Dom., às 16h30
9 a 12 de novembro
M Recital de Música de Câmara
15 de novembro – 19h
T um encontro Com Miguel Hernandez
Encenação de Agustín iglesias. interpretação de
magda Gª-Arenal, Raúl Rodriguez e Jesús Peñas. 
15 de novembro – 21h30
M Festival Para gente Sentada
17 e 18 de novembro – 22h
T Monólogos de uma vida
Encenação de Eduardo correia. interpretação
de Abel Duarte, carlos Adolfo e Filipe moreira. 
21 de novembro – 21h30

B R A g A N ç A

Centro de Arte Contemp. graça Morais
R. Abílio beça, 105. Tel.: 273 302 410
3ª A Dom., DAs 10h às 18h30

e graça Morais: A Coragem e o Medo
até 31 de dezembro

Museu do Abade de Baçal
R. Abílio beça, 27. tel.: 273 33 15 95
3ª A Dom., DAs 09h30 às 12h30 E DAs 14h às 18h

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

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

Centro Cultural e Congressos 
R. Dr. leonel sotto mayor. Tel.: 262 094 081
e Falsos Paraísos
Exposição de pintura de Nuno Gaivoto.
até 19 de novembro
T Porta com Porta
interpretação de sofia Alves e João de carvalho.
11 de novembro – 21h30
M Joana Rios
18 de novembro – 21h30

Museu da Cerâmica
R. Dr. ilídio Amado. Tel.: 262 840 280
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

e Cerâmica de eduardo Constantino
até 26 de novembro

Museu José Malhoa 
Parque D. carlos i. Tel.: 262 831 984
3ª A Dom., DAs 10h às 12h30 E DAs 14h às 17h30

M Recitais de Piano porTiago Mileu.
DomiNGos, às 15h

até 17 de dezembro
e Cosmos Intérieur
Exposição de pintura de saskia Weyts.
até 3 de dezembro

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

Centro Cultura Contemporânea 
campo mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170
3ª A Dom., DAs 10h às 13h E DAs 14h às 18h

e Cristina Rodrigues – Retrospetiva
até 10 de dezembro

C O I M B R A

Convento São Francisco
Av. da Guarda inglesa 3. Tel.: 239 857 190
M Festival Lux Interior
9 a 11 de novembro
T Por esse Mundo Fora
criação de márcia lança e Nuno lucas. inter-
pretação de Jin Young Park e Nuno lucas.
17 de novembro – 15h (escolas)
18 de novembro – 16h

galeria Almedina
Arco de Almedina. Tel.: 239 840 754
e exposição de Pintura de Renata Carneiro
até 19 de novembro

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

Museu Nacional Machado de Castro
lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070
3ª, DAs 14h às 18h; 4ª A Dom., DAs 10h às 18h

e Pintores Poetas. Pintura e Caligrafia
na Coleção Camilo Pessanha
até 28 de janeiro

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

e S P I N H O

Auditório de espinho
R. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M Benjamin Francis Leftwich
9 de novembro – 21h30
M André Barros & Myrra Rós
11 de novembro – 21h30
M Orquestra Clássica de espinho
obras de W.A. mozart e R. schumann.
17 de novembro – 21h30

É v O R A

Fundação eugénio de Almeida
Páteo de são miguel. Tel.: 266 748 300
3ª A Dom., DAs 10h às 13h E DAs 14h às 18h

e Say Cheese
até 19 de novembro
e uma Fresta de Possibilidade
até 21 de janeiro 2018
e Instruções para o Início de um diálogo
até 4 de fevereiro 2018

Igreja  de S. Francisco
Pç. 1º de maio. Tel.: 266 704 521
e Intervenção Total. 
Obras de Reabilitação 2014-2015
até dezembro

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo 
lg. conde de Vila Flor. Tel.: 266 702 604
3ª A Dom., DAs 9h30 ás 17h30

e vir ver
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

F A R O

Igreja da Sé
M Recital de Órgão por Ton Koopman
11 de novembro – 21h30
M Recital de Órgão por elisa Freixo
25 de novembro – 21h30

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
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A s  I l h a s  d o  O u r o  B r a n c o
Museu Nacional de Arte Antiga acolhe embaixada cultural da Madeira, de 16 de novembro a 18 de março 2018

M u s e u  d e  A b a d e  d e  B a ç a l
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Igreja do Carmo
M Recital de Órgão por Daniel Oliveira
18 de novembro – 21h30

Museu Municipal de Faro
Pç. Dom afonso iii. Tel.: 289 870829
E Retratos do Norte
Exposição internacional de fotografia.
até 19 de novembro
E Pinturas do Barroco 
em Sevilha e no Algarve
até 26 de novembro
E Praia
Exposição de pintura de ana andré.
até 3 de dezembro
E Faro, Marcos de Urbanismo
até 31 de dezembro
E Andorinhas Recriadas
até 30 de dezembro
E Memórias d´Antigamente: 
No Tempo do Pirolito
até 24 de março 2018

Teatro das Figuras
Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
A 18ª festa do Cinema Francês
até 10 de novembro
M O Mundo da Sara
11 de novembro – 15h30
T Mais Respeito Que Sou Tua Mãe
Texto de Hernán Casciari. Encenação de
Joaquim Monchique. interpretação de Joaquim
Monchique, Luís Mascarenhas, Joel Branco,
Tiago aldeia, sofia arruda, entre outros.
16 e 17 de novembro – 21h30
C Paulo Cunha – A Paisagem Sonora
16 de novembro- 18h
M Grande Gala de Acordeão. 
Homenagem a Hermenegildo Guerreiro
18 de novembro – 21h30

Teatro Lethes
R. de Portugal, 58. Tel.: 289 878 908
T História do Cerco de Lisboa
a partir de José saramago. Encenação 
de ignacio García. interpretação de 
ana Bustorff, Elsa Valentim, João Farraia, 
Jorge silva, José Peixoto, entre outros. 
até 12 de novembro

F U N C H A L

Teatro Municipal Baltazar Dias
av. arriaga. Tel.: 291 220 416
E Mostra de Artes 
Plásticas de Marta Ubach
até 27 de novembro
M Recital de piano por  Vitaly Samoshko
obras de Beethoven, Chopin, schumann e scriabin.
8 de novembro – 21h
M Madeira Piano Fest 2017
Recital de piano a quatro mãos por Robert
andres & Honor o’Hea (Croácia/irlanda).
obras de schumann, Brahms, Grieg, Ravel.
10 de novembro – 21h
M Orquestra Clássica da Madeira
11 de novembro – 18h
15 de novembro – 21h
M Madeira Piano Fest 2017
Recital de piano a quatro mãos por Dmytro
sukhovienko & aaron Wajnberg.
obras de Grieg, Ravel, shostakovich, Glass.
12 de novembro – 18h
T A Máquina de Emaranhar Paisagens
17 de novembro – 21h
M Angrajazz
18 de novembro – 21h

G O N D O M A R

Lugar do Desenho - Fund. Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªa 6ª, Das 14H30 às 18H30; 
sáB. E DoM., Das 14H30 às 17H30

M Concerto de Piano por Eduardo Frias
18 de novembro – 16h

G U A R D A

Museu Regional da Guarda
R. General alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
3ª a DoM., Das 10H às 19H

E Sentidos, Fotografia - João Cutileiro
até 30 de novembro

Teatro Municipal da Guarda
R. Batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
T Poetas & Etcetera Pequeno
Texto e encenação de antónia Terrinha. 
interpretação de anabela Chagas, Carla 
Morgado, Carlos Morgado, Elisabete 
Fernandes, Pedro Baia e Vítor Freitas.
9 e 11 de novembro – 21h30
D Por Esse Mundo Fora
De Márcia Lança e Nuno Lucas.
11 de novembro – 16h
M Odaiko & Vanesa Muela
17 de novembro – 22h
T O Olhar de Milhões
Criação e direção artística de Raquel 
Castro. Texto de Joana Bértholo a 
partir de improvisações dos intérpretes.
18 de novembro – 21h30

G U I M A R Ã E S

Casa da Memoria
av. Conde de Margaride 536. Tel.: 253 424 716
E Memento. Raimundo Fernandes, 
Um Colecionador de Guimarães
até 4 de março 2018

Centro Cultural Vila Flor
av. D. afonso Henriques, 701. Tel.: 253 424700
E Prémio Nacional BIG - 
Bienal de Ilustração de Guimarães
3ª a sáB., Das 10H às 13H E Das 14H às 19H

até 31 de dezembro

M Guimarães Jazz 2017
8 a 18 de novembro

Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães
av. Conde Margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª a DoM., Das 10H às 13H E Das 14H às 19H

E Cosmic, Sonic, Animistic. 
Coleção Permanente e Outras Obras
até 31 de dezembro
E Luís Filipe de Abreu, Ilustrador.
Prémio Carreira BIG 2017
até 31 de dezembro
E Mumtazz: Hilaritas
até 4 de fevereiro 2018
E Extática Esfinge. 
Desenho e Animismo Parte II
até 4 de fevereiro 2018

Palacete Santiago
Pç. de santiago. Tel. (info.): 253 423 910
ToDos os Dias, Das 10H às 17H30

E Escritos do Mar da China
Exposição de fotografia de Manuel Correia.
até 29 de dezembro

L A G O S

Centro Cultural de Lagos
R. Lançarote de Freitas 7. Tel.: 282 770 450
3ª a sáB., Das 10H às 18H

E Exposição de Pintura de Timo Dillner
até 30 de dezembro

L A M E G O

Museu de Lamego
Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
2ª a DoM., Das 10H às 18H

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

L E I R I A

Museu da Imagem em Movimento
Lg. de s. Pedro. Tel.: 244 839 675
ToDos os Dias, Das 9H30 às 17H30

E (Co)Move
Exposição de fotografia de Maria Kowalski.
até 19 de novembro

L I S B O A

Arquivo Nacional Torre do Tombo
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª a 6ª, Das 9H30 às 19H30; sáB., Das 9H30 às 12H30

E Óscar Lopes, o Homem 
dos Sete Instrumentos
até 14 de dezembro
E Felizmente Há Luar...
Nos 200 anos da execução de Gomes 
Freire de andrade (18 out 1817).
até 17 de fevereiro 2018
E Abolição da Pena de 
Morte e Cidadania Europeia
até 31 de julho 2018

Atelier Natalia Gromicho
R. da Misericordia, 14.
E Frozen
Exposição de pintura de Natália Gromicho.
até 30 de novembro

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Os Carmelitas no Mundo Português
até 18 de novembro
E Delfim Maya (1886-1978)
até 18 de novembro
E Portugal Futurista e 
Outras Publicações de 1917
até 30 de dezembro
E A Biblioteca dos Passeios 
e Arvoredos (Lisboa, 1875)
até 30 de dezembro
E Mário Saraiva: 
o Percurso de um Doutrinador
até 30 de dezembro
E Oh, Vida, Sê Bela! 
Alberto de Lacerda (1928-2007)
até 13 de janeiro 2018
C Portugal Futurista e o Futurismo
Jornada organizada pelo instituto de 
Estudos de Literatura e tradição (FCsH/UNL),
Centro de História de além-Mar e 
seminário Livre de História das ideias.
7 de novembro – 10h
M Músicos do Tejo
8 de novembro – 18h

Centro Cultural de Belém
Pç. do império. Tel.: 213 612 400
3ª a DoM., Das 10H às 18H

M Benjamin Francis Leftwich
8 de novembro – 21h
T Crevescer
Conceção e dramaturgia de antónio-Pedro, 
Caroline Bergeron e Gonçalo alegria. 
Encenação de Caroline Bergeron. 
interpretação de antónio-Pedro, Gonçalo 
alegria e Rosa Vieira avelino (filme).
9 e 10 de novembro – 11h
11 de novembro – 15h30
12 de novembro – 11h30
M Nathalie 
9 de novembro – 21h
M André Barros & Myrra Rós
10 de novembro – 21h
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Paço dos Duques
R. Conde D. Henrique. Tel.: 253 412 273
ToDos os Dias, Das 10H às 18H

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 7 de janeiro 2018
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M Mano a Mano
11 de novembro – 21h
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
Joana Carneiro - direção musical.
Baiba Skride – violino.
Obras de E.W. Korngold e G. Mahler.
12 de novembro – 17h
E Neighbourhood: 
Where Alvaro meets Aldo
14 de novembro a 11 de fevereiro 2018
M Misty Fest: Instrumental: 
an Evening With James Rhodes
14 de novembro – 21h
M Pedro Joia Trio Convida Mariza
15 de novembro – 21h
M Música de Câmara por 
Gonçalo Lélis e Enrique Lapaz 
Obras de L. van Beethoven, 
I. Stravinsky, S. Prokofiev, B. Martinů.
16 de novembro – 19h
E Os Trabalhadores Forçados 
Portugueses no III Reich
17 de novembro a 22 de janeiro 2018
M Gonçalo Salgueiro
17 de novembro – 21h
T Humor Maligno
Encenação de Pedro Penim. 
Interpretação de Angelina Mateus, 
Carlos Fernandes, Carlos Nery, Catarina 
Rico, Cristina Gonçalves, entre outros.
18 e 20 de novembro – 21h
19 de novembro – 16h
21 de novembro – 18h
M Depois de Outubro 
Pela Orquestra Sinfónica Metropolitana, 
sob direção musical de Evgeny Bushkov 
e a participação de Ana Pereira (violino).
19 de novembro – 17h

Cinemateca Portuguesa
R. Barata Salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E O Cinema e a Cidade
2ª A 6ª, dAS 14h àS 19h30
até 30 de novembro

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Time Capsule. 
A Revista Aspen, 1965-1971
até 7 de janeiro 2018
E Splitting, Cutting, Writing, 
Drawing, Eating… Gordon Matta-Clark
até 7 de janeiro 2018
D Songs for Takashi
de Raimund hoghe. Interpretação 
de Takashi Ueno, Raimund hoghe.
10 e 11 de novembro – 21h30
M CRASSH_Stage
11 de novembro – 16h
12 de novembro – 11h e 16h
M Jazz +351: Beatriz Pessoa
17 de novembro – 21h30
M Mão Morte
18 de novembro – 21h30

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª A dOM.. dAS 10h àS 18h; ENCERRA 2ª E FERIAdOS

E Paisagens Ocultas - Apologia da 
Pintura Pura. Óleos, 2014-2017
Mostra de trabalhos de Nikias Skapinakis.
até 14 de janeiro 2018
E Artes e Letras – Edições da 
Galeria Jeanne Bucher Jaeger
até 21 de janeiro 2018
E Vasco Futscher: Manual de Instruções II
até 21 de janeiro 2018

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª A dOM., dAS 10h àS 18h

E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
E Marie José Burki:
às Vezes Sombra, às Vezes Luz 
até 20 de novembro
E Louis Legrand (1863-1951)
até 30 de novembro
E As Múltiplas Faces de Cristo
até 30 de dezembro
E Ana Hatherly e o Barroco. 
Num Jardim Feito de Tinta
até 15 de janeiro 2018
E Do Outro Lado do Espelho
até 5 de fevereiro 2018
M Magnificat
Pelo Coro e Orquestra Gulbenkian, 
sob a direção deTon Koopman.
Obras de G. F. händel e J. s. Bach.
9 de novembro – 21h
10 de novembro – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
Obras de A. Borodin e F. M. Bartholdy.
10 de novembro – 21h30
M Miguel Povedo: Íntimo
11 de novembro – 21h
M O Pássaro de Fogo
Pelo Coro e Orquestra Gulbenkian, 
sob a direção do maestro Matthias Pintscher 
e a participação de Renaud Capuçon (violino).
Obras de C. debussy, M. Pintscher e I. Stravinsky.
16 de novembro – 21h
17 de novembro – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
Obras de W. A. Mozart, J. Brahms.
17 de novembro – 21h30
M Il Pomo d’Oro
Pelo contratenor Franco Fagioli.
21 de novembro – 21h

Galeria das Salgadeiras
R. da Atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881
3ªA SáB., dAS 15h àS 21h

E Lifeline Series
Exposição de desenho de Rui Soares Costa.
até 18 de novembro

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Imperial Silence: Una Ópera Muerta
direção de John Jota Leaños. Interpretação de

Jesus Cortes e Vanessa Sanchez.
9 a 11 de novembro – 21h30
T Work in Progress – You 
Need Heart to Play This Game 
Conceção, direção artística e 
interpretação de Raimundo Cosme.
13 de novembro – 21h30
M Gas: Narkopop
15 de novembro -22h

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
4ª A 2ª, dAS 11h àS 19h

E Quote/ Unquote Entre. 
Apropriação e Diálogo
até 5 de fevereiro 2018
E Grada Kilomba. Secrets to Tell
até 5 de fevereiro 2018
E Bill Fontana. Shadow Soundings
até 12 de fevereiro 2018
E Tensão & Conflito. 
Arte em Vídeo Após 2008
até 19 de março 2018

Museu Coleção Berardo
Pç. do Império. Tel.: 213 612 878
3ª A dOM., dAS 10h àS 19h

E Lu Nan, Trilogia – 
Fotografias (1989-2004)
até 14 de janeiro 2018
E Sharon Lockhart, Meus Pequenos
Amores / My Little Loves
até 28 de janeiro 2018
E Modernismo Brasileiro na Coleção
da Fundação Edson de Queiroz
até 11 de fevereiro 2018

Museu do Oriente
Av. Brasília, doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h; 6ª, dAS 10h àS 12h

E O Mundo de Norio Fujishiro
até 5 de novembro
E Memórias de Camilo Pessanha
até 19 de novembro
E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª, dAS 14h àS 18h; 4ª A dOM., dAS 10h àS 18h

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

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h

E Rembrandt. Elos Perdidos. 
Rijksmuseum e Coleções 
Reais da Holanda
até 7 de janeiro 2018
E Obra Convidada: Sibila
de diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 
pertencente ao Museo Nacional del Prado.
até 14 de janeiro 2018
E Anjos. Entre o Céu e a Terra. 
Desenho Europeu Séculos XVI-XVIII
até 6 de fevereiro 2018
E As Ilhas do Ouro Branco.
Encomenda Artística na 
Madeira Séculos XV-XVI
Exposição constituída por cerca 
de 100 obras de arte, entre pintura, 
escultura, ourivesaria e artes decorativas, 
dos séculos XV e XVI, que ilustram 
a especificidade da encomenda madeirense 
a oficinas nacionais e estrangeiras.
16 de novembro a 18 de março 2018

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h

E João Leonardo: Decadança
até 3 de dezembro
E A Mão-de-Olhos-Azuis de 
Candido Portinari (1903-1962)
até 30 de dezembro
E Género na Arte. Corpo, 
Sexualidade, Identidade, Resistência
até 11 de março 2018
E A Sedução da 
Modernidade 1850-1910
até 15 de abril 2018

Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, dAS 14h àS 18h, 4ª A dOM., dAS 10h àS 18h

T Cartas do Novo Mundo
direção artística de Miguel Abreu. 
Interpretação de F. Pedro Oliveira.
até 26 de novembro
E De Regresso à Luz. 
Esculturas Orientais em Depósito 
da Coleção de Victor Bandeira
até 11 de fevereiro 2018

Museu Nacional do Azulejo
R. Madre de deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h

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

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h

E Entre-Ato Modernista: o Teatro 
e a Dança na Obra de António Soares
até 31 de dezembro
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Igreja do Carmo
M Recital de Órgão por Daniel Oliveira
18 de novembro – 21h30

Museu Municipal de Faro
Pç. Dom afonso iii. Tel.: 289 870829
E Retratos do Norte
Exposição internacional de fotografia.
até 19 de novembro
E Pinturas do Barroco 
em Sevilha e no Algarve
até 26 de novembro
E Praia
Exposição de pintura de ana andré.
até 3 de dezembro
E Faro, Marcos de Urbanismo
até 31 de dezembro
E Andorinhas Recriadas
até 30 de dezembro
E Memórias d´Antigamente: 
No Tempo do Pirolito
até 24 de março 2018

Teatro das Figuras
Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
A 18ª festa do Cinema Francês
até 10 de novembro
M O Mundo da Sara
11 de novembro – 15h30
T Mais Respeito Que Sou Tua Mãe
Texto de Hernán Casciari. Encenação de
Joaquim Monchique. interpretação de Joaquim
Monchique, Luís Mascarenhas, Joel Branco,
Tiago aldeia, sofia arruda, entre outros.
16 e 17 de novembro – 21h30
C Paulo Cunha – A Paisagem Sonora
16 de novembro- 18h
M Grande Gala de Acordeão. 
Homenagem a Hermenegildo Guerreiro
18 de novembro – 21h30

Teatro Lethes
R. de Portugal, 58. Tel.: 289 878 908
T História do Cerco de Lisboa
a partir de José saramago. Encenação 
de ignacio García. interpretação de 
ana Bustorff, Elsa Valentim, João Farraia, 
Jorge silva, José Peixoto, entre outros. 
até 12 de novembro

F U N C H A L

Teatro Municipal Baltazar Dias
av. arriaga. Tel.: 291 220 416
E Mostra de Artes 
Plásticas de Marta Ubach
até 27 de novembro
M Recital de piano por  Vitaly Samoshko
obras de Beethoven, Chopin, schumann e scriabin.
8 de novembro – 21h
M Madeira Piano Fest 2017
Recital de piano a quatro mãos por Robert
andres & Honor o’Hea (Croácia/irlanda).
obras de schumann, Brahms, Grieg, Ravel.
10 de novembro – 21h
M Orquestra Clássica da Madeira
11 de novembro – 18h
15 de novembro – 21h
M Madeira Piano Fest 2017
Recital de piano a quatro mãos por Dmytro
sukhovienko & aaron Wajnberg.
obras de Grieg, Ravel, shostakovich, Glass.
12 de novembro – 18h
T A Máquina de Emaranhar Paisagens
17 de novembro – 21h
M Angrajazz
18 de novembro – 21h

G O N D O M A R

Lugar do Desenho - Fund. Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
3ªa 6ª, Das 14H30 às 18H30; 
sáB. E DoM., Das 14H30 às 17H30

M Concerto de Piano por Eduardo Frias
18 de novembro – 16h

G U A R D A

Museu Regional da Guarda
R. General alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
3ª a DoM., Das 10H às 19H

E Sentidos, Fotografia - João Cutileiro
até 30 de novembro

Teatro Municipal da Guarda
R. Batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
T Poetas & Etcetera Pequeno
Texto e encenação de antónia Terrinha. 
interpretação de anabela Chagas, Carla 
Morgado, Carlos Morgado, Elisabete 
Fernandes, Pedro Baia e Vítor Freitas.
9 e 11 de novembro – 21h30
D Por Esse Mundo Fora
De Márcia Lança e Nuno Lucas.
11 de novembro – 16h
M Odaiko & Vanesa Muela
17 de novembro – 22h
T O Olhar de Milhões
Criação e direção artística de Raquel 
Castro. Texto de Joana Bértholo a 
partir de improvisações dos intérpretes.
18 de novembro – 21h30

G U I M A R Ã E S

Casa da Memoria
av. Conde de Margaride 536. Tel.: 253 424 716
E Memento. Raimundo Fernandes, 
Um Colecionador de Guimarães
até 4 de março 2018

Centro Cultural Vila Flor
av. D. afonso Henriques, 701. Tel.: 253 424700
E Prémio Nacional BIG - 
Bienal de Ilustração de Guimarães
3ª a sáB., Das 10H às 13H E Das 14H às 19H

até 31 de dezembro

M Guimarães Jazz 2017
8 a 18 de novembro

Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães
av. Conde Margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª a DoM., Das 10H às 13H E Das 14H às 19H

E Cosmic, Sonic, Animistic. 
Coleção Permanente e Outras Obras
até 31 de dezembro
E Luís Filipe de Abreu, Ilustrador.
Prémio Carreira BIG 2017
até 31 de dezembro
E Mumtazz: Hilaritas
até 4 de fevereiro 2018
E Extática Esfinge. 
Desenho e Animismo Parte II
até 4 de fevereiro 2018

Palacete Santiago
Pç. de santiago. Tel. (info.): 253 423 910
ToDos os Dias, Das 10H às 17H30

E Escritos do Mar da China
Exposição de fotografia de Manuel Correia.
até 29 de dezembro

L A G O S

Centro Cultural de Lagos
R. Lançarote de Freitas 7. Tel.: 282 770 450
3ª a sáB., Das 10H às 18H

E Exposição de Pintura de Timo Dillner
até 30 de dezembro

L A M E G O

Museu de Lamego
Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
2ª a DoM., Das 10H às 18H

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

L E I R I A

Museu da Imagem em Movimento
Lg. de s. Pedro. Tel.: 244 839 675
ToDos os Dias, Das 9H30 às 17H30

E (Co)Move
Exposição de fotografia de Maria Kowalski.
até 19 de novembro

L I S B O A

Arquivo Nacional Torre do Tombo
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª a 6ª, Das 9H30 às 19H30; sáB., Das 9H30 às 12H30

E Óscar Lopes, o Homem 
dos Sete Instrumentos
até 14 de dezembro
E Felizmente Há Luar...
Nos 200 anos da execução de Gomes 
Freire de andrade (18 out 1817).
até 17 de fevereiro 2018
E Abolição da Pena de 
Morte e Cidadania Europeia
até 31 de julho 2018

Atelier Natalia Gromicho
R. da Misericordia, 14.
E Frozen
Exposição de pintura de Natália Gromicho.
até 30 de novembro

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Os Carmelitas no Mundo Português
até 18 de novembro
E Delfim Maya (1886-1978)
até 18 de novembro
E Portugal Futurista e 
Outras Publicações de 1917
até 30 de dezembro
E A Biblioteca dos Passeios 
e Arvoredos (Lisboa, 1875)
até 30 de dezembro
E Mário Saraiva: 
o Percurso de um Doutrinador
até 30 de dezembro
E Oh, Vida, Sê Bela! 
Alberto de Lacerda (1928-2007)
até 13 de janeiro 2018
C Portugal Futurista e o Futurismo
Jornada organizada pelo instituto de 
Estudos de Literatura e tradição (FCsH/UNL),
Centro de História de além-Mar e 
seminário Livre de História das ideias.
7 de novembro – 10h
M Músicos do Tejo
8 de novembro – 18h

Centro Cultural de Belém
Pç. do império. Tel.: 213 612 400
3ª a DoM., Das 10H às 18H

M Benjamin Francis Leftwich
8 de novembro – 21h
T Crevescer
Conceção e dramaturgia de antónio-Pedro, 
Caroline Bergeron e Gonçalo alegria. 
Encenação de Caroline Bergeron. 
interpretação de antónio-Pedro, Gonçalo 
alegria e Rosa Vieira avelino (filme).
9 e 10 de novembro – 11h
11 de novembro – 15h30
12 de novembro – 11h30
M Nathalie 
9 de novembro – 21h
M André Barros & Myrra Rós
10 de novembro – 21h
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Paço dos Duques
R. Conde D. Henrique. Tel.: 253 412 273
ToDos os Dias, Das 10H às 18H

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 7 de janeiro 2018
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M Mano a Mano
11 de novembro – 21h
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
Joana Carneiro - direção musical.
Baiba Skride – violino.
Obras de E.W. Korngold e G. Mahler.
12 de novembro – 17h
E Neighbourhood: 
Where Alvaro meets Aldo
14 de novembro a 11 de fevereiro 2018
M Misty Fest: Instrumental: 
an Evening With James Rhodes
14 de novembro – 21h
M Pedro Joia Trio Convida Mariza
15 de novembro – 21h
M Música de Câmara por 
Gonçalo Lélis e Enrique Lapaz 
Obras de L. van Beethoven, 
I. Stravinsky, S. Prokofiev, B. Martinů.
16 de novembro – 19h
E Os Trabalhadores Forçados 
Portugueses no III Reich
17 de novembro a 22 de janeiro 2018
M Gonçalo Salgueiro
17 de novembro – 21h
T Humor Maligno
Encenação de Pedro Penim. 
Interpretação de Angelina Mateus, 
Carlos Fernandes, Carlos Nery, Catarina 
Rico, Cristina Gonçalves, entre outros.
18 e 20 de novembro – 21h
19 de novembro – 16h
21 de novembro – 18h
M Depois de Outubro 
Pela Orquestra Sinfónica Metropolitana, 
sob direção musical de Evgeny Bushkov 
e a participação de Ana Pereira (violino).
19 de novembro – 17h

Cinemateca Portuguesa
R. Barata Salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200
E O Cinema e a Cidade
2ª A 6ª, dAS 14h àS 19h30
até 30 de novembro

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Time Capsule. 
A Revista Aspen, 1965-1971
até 7 de janeiro 2018
E Splitting, Cutting, Writing, 
Drawing, Eating… Gordon Matta-Clark
até 7 de janeiro 2018
D Songs for Takashi
de Raimund hoghe. Interpretação 
de Takashi Ueno, Raimund hoghe.
10 e 11 de novembro – 21h30
M CRASSH_Stage
11 de novembro – 16h
12 de novembro – 11h e 16h
M Jazz +351: Beatriz Pessoa
17 de novembro – 21h30
M Mão Morte
18 de novembro – 21h30

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª A dOM.. dAS 10h àS 18h; ENCERRA 2ª E FERIAdOS

E Paisagens Ocultas - Apologia da 
Pintura Pura. Óleos, 2014-2017
Mostra de trabalhos de Nikias Skapinakis.
até 14 de janeiro 2018
E Artes e Letras – Edições da 
Galeria Jeanne Bucher Jaeger
até 21 de janeiro 2018
E Vasco Futscher: Manual de Instruções II
até 21 de janeiro 2018

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª A dOM., dAS 10h àS 18h

E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro
E Marie José Burki:
às Vezes Sombra, às Vezes Luz 
até 20 de novembro
E Louis Legrand (1863-1951)
até 30 de novembro
E As Múltiplas Faces de Cristo
até 30 de dezembro
E Ana Hatherly e o Barroco. 
Num Jardim Feito de Tinta
até 15 de janeiro 2018
E Do Outro Lado do Espelho
até 5 de fevereiro 2018
M Magnificat
Pelo Coro e Orquestra Gulbenkian, 
sob a direção deTon Koopman.
Obras de G. F. händel e J. s. Bach.
9 de novembro – 21h
10 de novembro – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
Obras de A. Borodin e F. M. Bartholdy.
10 de novembro – 21h30
M Miguel Povedo: Íntimo
11 de novembro – 21h
M O Pássaro de Fogo
Pelo Coro e Orquestra Gulbenkian, 
sob a direção do maestro Matthias Pintscher 
e a participação de Renaud Capuçon (violino).
Obras de C. debussy, M. Pintscher e I. Stravinsky.
16 de novembro – 21h
17 de novembro – 19h
M Solistas da Orquestra Gulbenkian
Obras de W. A. Mozart, J. Brahms.
17 de novembro – 21h30
M Il Pomo d’Oro
Pelo contratenor Franco Fagioli.
21 de novembro – 21h

Galeria das Salgadeiras
R. da Atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881
3ªA SáB., dAS 15h àS 21h

E Lifeline Series
Exposição de desenho de Rui Soares Costa.
até 18 de novembro

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Imperial Silence: Una Ópera Muerta
direção de John Jota Leaños. Interpretação de

Jesus Cortes e Vanessa Sanchez.
9 a 11 de novembro – 21h30
T Work in Progress – You 
Need Heart to Play This Game 
Conceção, direção artística e 
interpretação de Raimundo Cosme.
13 de novembro – 21h30
M Gas: Narkopop
15 de novembro -22h

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
4ª A 2ª, dAS 11h àS 19h

E Quote/ Unquote Entre. 
Apropriação e Diálogo
até 5 de fevereiro 2018
E Grada Kilomba. Secrets to Tell
até 5 de fevereiro 2018
E Bill Fontana. Shadow Soundings
até 12 de fevereiro 2018
E Tensão & Conflito. 
Arte em Vídeo Após 2008
até 19 de março 2018

Museu Coleção Berardo
Pç. do Império. Tel.: 213 612 878
3ª A dOM., dAS 10h àS 19h

E Lu Nan, Trilogia – 
Fotografias (1989-2004)
até 14 de janeiro 2018
E Sharon Lockhart, Meus Pequenos
Amores / My Little Loves
até 28 de janeiro 2018
E Modernismo Brasileiro na Coleção
da Fundação Edson de Queiroz
até 11 de fevereiro 2018

Museu do Oriente
Av. Brasília, doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h; 6ª, dAS 10h àS 12h

E O Mundo de Norio Fujishiro
até 5 de novembro
E Memórias de Camilo Pessanha
até 19 de novembro
E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª, dAS 14h àS 18h; 4ª A dOM., dAS 10h àS 18h

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

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h

E Rembrandt. Elos Perdidos. 
Rijksmuseum e Coleções 
Reais da Holanda
até 7 de janeiro 2018
E Obra Convidada: Sibila
de diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 
pertencente ao Museo Nacional del Prado.
até 14 de janeiro 2018
E Anjos. Entre o Céu e a Terra. 
Desenho Europeu Séculos XVI-XVIII
até 6 de fevereiro 2018
E As Ilhas do Ouro Branco.
Encomenda Artística na 
Madeira Séculos XV-XVI
Exposição constituída por cerca 
de 100 obras de arte, entre pintura, 
escultura, ourivesaria e artes decorativas, 
dos séculos XV e XVI, que ilustram 
a especificidade da encomenda madeirense 
a oficinas nacionais e estrangeiras.
16 de novembro a 18 de março 2018

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado
R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h

E João Leonardo: Decadança
até 3 de dezembro
E A Mão-de-Olhos-Azuis de 
Candido Portinari (1903-1962)
até 30 de dezembro
E Género na Arte. Corpo, 
Sexualidade, Identidade, Resistência
até 11 de março 2018
E A Sedução da 
Modernidade 1850-1910
até 15 de abril 2018

Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, dAS 14h àS 18h, 4ª A dOM., dAS 10h àS 18h

T Cartas do Novo Mundo
direção artística de Miguel Abreu. 
Interpretação de F. Pedro Oliveira.
até 26 de novembro
E De Regresso à Luz. 
Esculturas Orientais em Depósito 
da Coleção de Victor Bandeira
até 11 de fevereiro 2018

Museu Nacional do Azulejo
R. Madre de deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h

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

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A dOM., dAS 10h àS 18h

E Entre-Ato Modernista: o Teatro 
e a Dança na Obra de António Soares
até 31 de dezembro
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Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, DaS 14h àS 18h; 4ª a DoM., DaS 10h àS 18h

E Paulo Azenha a Criação à Flor 
da Pele: o ADN de um itinerário
até 23 de dezembro

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

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da ajuda. Tel.: 213 620264
5ª a 3ª, DaS 10h àS 18h

E Sonia Falcone: Campos de vida
até 31 de dezembro
E Joan Miró: 
Materialidade e Metamorfose
até 8 de janeiro 2018

Picadeiro Real
Pç. afonso de albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª a DoM., DaS 10h àS 18h

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam, Acudam!
até abril 2018

Teatro da Comuna
Pç. de Espanha. Tel.: 217 221 770
T Mundo Distante
De Nuno Costa Santos. Encenação de João rosa.
Interpretação de Eduardo Frazão e Manuel Coelho.
até 26 de novembro
T Crise no Parque Eduardo vii
Encenação de João Mota. Interpretação de 
Carlos Paulo, Igor Sampaio, hugo Franco,
Maria ana Filipe, Miguel Sermão, entre outros.
até 17 de dezembro

Teatro da Politécnica
r. da Escola Politécnica, 58. Tel.:  213 916 750
T Jardim Zoológico de vidro 
De Tennessee Williams Encenação de Jorge 
Silva Melo. Interpretação de Isabel Munoz 
Cardoso, João Pedro Mamede, José Mata/
Guilherme Gomes e Vânia rodrigues. 
4ª àS 19h; 5ª E 6ª, àS 21h; SáB., àS 16h E 21h

8 a 18 de novembro

Teatro da Trindade
r. Nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200
T Todo o Mundo é um Palco
Criação do arena Ensemble. Encenação 
de Beatriz Batarda e Marco Martins. 
Colaboração de Victor hugo Pontes. 
Participação de Carolina amaral, Miguel 
Borges, romeu runa, aline Caldas, 
antónio alberto Figueira, entre outros.
5ª a SáB., àS 21h30; DoM., àS 16h30
17 de novembro a 10 de dezembro

Teatro Nacional D. Maria ii
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T o Ato da Primavera
Conceito e coordenação artística de Lígia Soares.
até 10 de novembro (4ª a 6ª) – 11h e 15h 
11 de novembro – 16h30
T Coleção de Colecionadores
De raquel andré. Cocriação de antónio Pedro
Lopes, Bernardo de almeida e raquel andré. 4ª,
àS 19h30; 5ª a SáB., àS 21h30; DoM., àS 16h30
até 12 de novembro
E intervalo
Instalação sonora de João Ferro Martins.
até 18 de novembro
T Sopro
De Tiago rodrigues. Interpretação de Beatriz
Brás, Cristina Vidal, Isabel abreu, João Pedro
Vaz, Sofia Dias, Vítor roriz.
4ª, àS 19h; 5ª a SáB., àS 21h; DoM., àS 16h

até 19 de novembro
T Coleção de Amantes
Conceito e direção de raquel andré. 
Cocriação: antónio Pedro Lopes, Bernardo 
de almeida, raquel andré. Música: noiserv.
4ª, àS 19h30; 5ª a SáB., àS 21h30; DoM., àS 16h30;
22 DE NoVEMBro, àS 19h30 E 21h30
15 a 22 de novembro

Teatro Nacional de São Carlos 
r. Serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000
M Serenata n.º 1
De J. Brahms. Direção Musical de José Eduardo
Gomes. Com a orquestra Sinfónica Portuguesa.
16 de novembro – 15h (escolas)
17 de novembro – 16h30 (escolas)
18 de novembro – 11h (famílias)

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550
D blimunda. Sete luas
Espetáculo inspirado no Memorial do Convento,
de José Saramago, com percurso e jantar.
11 de novembro – 18h 

P o N T A D E l G A D A

Teatro Micaelense
Lg. S. João. Tel.: 296 308 340
M luísa Sobral
11 de novembro – 21h30
M viagens na Minha Terra
recital de piano por Joana Gama.
obras de F. Lopes-Graça e a.Vasques-Dias.
17 de novembro – 21h30
T Noturno
Cocriação de Joana Gama e Victor hugo Pontes. 
18 de novembro – 17h

P o R T o

Casa da Música
av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M Madrepaz
8 de novembro – 21h30
M oporto big band
9 novembro -21h30
M Cordas Novas
9 de novembro – 22h
M viena Clássica
Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Nicholas
McGegan.
obras de W.a. Mozart, C.W. Gluck, J. haydn.
10 de novembro – 21h

M Misty Fest: Rui Massena band 
11 de novembro – 21h
M Misty Fest: Teté Alhinho
11 de novembro – 21h30
M Noturnos
Pelo Coro Casa da Música, 
sob a direção musical de Gregory rose.
obras de Birtwisle, Ward, Vautor e Wilbye.
12 de novembro – 18h
M Misty Fest: instrumental: 
An Evening with James Rhodes
13 de novembro – 21h
M The Tallis Scholars
Peter Phillips - direção musical.
obras de W. Byrd, r. White, J. Taverner.
14 de novembro – 19h30 
M u.Porto · 30 anos Erasmus
Pela orquestra Clássica da FEUP, 
sob a direção musical de José Eduardo Gomes.
obras de L. v. Beethoven, J. Sibelius, 
F. Mendelssohn, G. holst, E. Elgar.
15 de novembro – 21h
M billy lobster
15 de novembro – 21h30
M Tradição e Modernidade: Tributo 
à Nossa Herança Musical Judaica
Pela orquestra Sinfónica da ESMaE, sob 
a sirecção musical de antónio Saiote e a 
com Linet Saul, Judit rajk, Sílvia Sequeira.
16 de novembro – 21h
M The Holy beat
16 de novembro – 22h
M Fado à Mesa
Com Matilde Cid, adriana Paquete e Diogo aranha.
17 de novembro - 20h30
M To be or Not to britten
Texto original, direção artística e interpretação
de Mário João alves.
18 de novembro – 16h
M Sinfonia nº 2 de Sibelius
Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, sob a direção musical de Baldur 
Brönnimann e a participação de anssi Karttunen.
obras de P. Dusapin e J. Sibelius.
18 de novembro – 18h
M Recital de Piano de 
Alexander Romanovsky
obras de r. Schumann e M. Mussorgski.
19 de novembro – 18h
M Quarteto de Cordas de Matosinhos
obras de Bessa Valente, Carrapatoso e Britten.
21 de novembro – 19h30

Culturgest Porto
av. dos aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª a SáB., DaS 12h30 àS 18h30

E Henrique Pavão: Antes e Depois de Antes
até 21 de janeiro 2018

Fundação de Serralves
r. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
3ª a 6ª, DaS 10h àS 13h E DaS 14h àS 17h; SáB., DoM.
E FErIaDoS DaS 10h àS 19h

E Haegue Yang: Parque de 
vento opaco em Seis Dobras
até 7 de janeiro 2018

E D’après Fibonacci e as Coisas lá Fora
Mostra de pintura de Jorge Pinheiro.
até 7 de janeiro 2018
E Projetos Contemporâneos - 
Daniel Steegmann Mangrané: uma
Folha Translúcida, no lugar da boca
até 7 de janeiro 2018
E Nb Revelação 2017: Tiago Madaleno
até 7 de janeiro 2018
E Coleção de Serralves: 1960-1980
até 21 de janeiro 2018
E Primeira vista: Coleção de livros 
e Edições de Artista da Fundação de
Serralves - Museu Arte Contemporânea
até 11 de fevereiro 2018
A Jonas Mekas: Cinema na linha de Fogo
13 a 19 de novembro
E Da Coleção de Serralves - Aquisições
Recentes: Tris vonna-Michell
19 de novembro a 11 de fevereiro 2018
M Mark Fell: intermetamorphosis
23 a 26 de novembro

Teatro Carlos Alberto
r. das oliveiras, 43. 223 401 900
T A Grande vaga de Frio 
Conceção e direção de Carlos Pimenta. 
Interpretação de Emília Silvestre.
4ª E SáB., àS 19h; 5ª E 6ª, àS 21h; DoM., àS 16h

10 a 19 de novembro

S A G R E S

Fortaleza de Sagres
Tel.: 282 620 140
E ADN – Somos Todos Primos
Projeto de fotografia performativa, da dupla
Nelda Magalhães e Fátima Vargas.
até 30 de novembro

Museu do Côa
r. do Museu. Tel.: 279 768 260
E Água – Pedra
Exposição de escultura e fotografia 
de Sandra Baía e João Vilhena.
até 7 de janeiro 2018

v i S E u

Quinta da Cruz
r. São Salvador. Tel.: 232 423 343
3ª, DaS 14h àS 18h; 4ª a DoM., 
DaS 10h àS 13h E DaS 14h àS 18h

E Da Coleção Em viseu: 
A Minha Casa é a Tua Casa
até 4 de março 2018
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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

Teatro Camões
Parque das Nações. Tel.: 218 923 470
D Especialistas
Coreografia de aldara Bizarro. 
Interpretação por artistas da 
Companhia Nacional de Bailado.
9 e 10 de novembro – 15h (escolas)
11 de novembro – 18h30

Centro Português de Fotografia
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3ª a 6ª, DaS 10h àS 12h30 E DaS 14h àS 18h; 
SáB., DoM. E FErIaDoS, DaS 15h àS 19h

E Retratos Sem Medo
até 10 de novembro
E The Portuguese 
Prison Photo Project
até 3 de dezembro

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
T A Promessa
De Bernardo Santareno. Encenação de
João Cardoso. Interpretação de Cármen
Santos, Élio Ferreira, Joana Carvalho,
João Castro, Jorge Mota, entre outros.
4ª E SáB., àS 19h; 5ª E 6ª, àS 21h; DoM., àS 16h

16 de novembro a 3 de dezembro
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