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“Quando não há luz diurna, eu vou-me 
embora”, e foi, na madrugada de 19 de 
Outubro último, de seu nome Armanda 
Passos. Tinha 77 anos.
Aquando do seu 60.º aniversário, em 
2004, o Lugar do Desenho, Casa/Funda-
ção Júlio Resende, recebeu em festa a 
multidão de amigos e admiradores para 
a sua memorável exposição de desenho, 
serigrafia e pintura. Foi aí que a conhe-
ci pessoalmente, que descobri a pintora 
de sorriso tímido desenhado em rosto 
sereno, a assumir-se sem “dom da pala-
vra dita” com um sentido de humor fino 
e acutilante. Mais tarde a oportunidade 
de falarmos da sua obra e da Mulher que 
a centra, a que na altura dei o nome de 
“Mulher Total” inspirada no texto do 
Mestre Júlio Resende, publicado no catá-
logo da referida exposição:
“(...) Em breve apareceram as multidões 
de mulheres levantando poeiras de co-
res, avançando ao ritmo de pandeiros e 
matracas como saídas de um carnaval 
veneziano.
Encontrara-se a Armanda pelo seu passo 
nos passos da Armanda, sem recorrer à 
literatura, o sustento de tantos outros. 
Mulheres prenhes de ironia com uma 
dignidade desconcertante.
Digo “passos”, porque, de então para cá, 
o discurso prosseguiu até que a intermi-
nável galeria feminina terá sustido mo-
mentaneamente a caminhada para nos 
contemplar de olhos nos olhos. O seu 
domínio é gritante.
A pintura da Armanda não se esgota 
aqui, eu o reconheço. Talvez o mais im-
portante, fique por dizer. Isso é de índole 
humana, que se configura neste abraço 
de apreço”.
A partir dessa tarde encontrámo-nos 
casualmente, até que em 2019 um novo 
abraço fechado e sentido (só assim se en-
tendem os abraços no dizer de um ami-
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go). Foi na sua Universidade, a do Por-
to, por ocasião da exposição “75 anos, 
75 serigrafias”. A mesma Armanda nos 
passos da sua obra, que agora caminha 
para outras paragens, deixando-nos a 
força colorida e alada das Mulheres que 
nos desafiam para um mundo escrito em 
figurativo de eterno feminino.
Armanda pertence, a partir de agora, 
ao mundo da nossa memória onde per-
manece ao lado do amigo Júlio Resende 
e do nosso José Rodrigues que amanhã 
completaria 85 anos. Faleceu há cinco 
e desde então uma saudade tremenda 
nos habita. Temos até 30 de Dezembro 
a oportunidade de o voltar a “sentir” na 
Casa Comum da Reitoria da Universida-
de do Porto, através da exposição “José 
Rodrigues, o Guardador do Sol”. São 
70 peças a ilustrar 30 anos de trabalho 
numa mostra magnífica, memorialista e 
multidisciplinar só possível pela dedica-
ção da Ágata, sua filha mais velha, e do 
entusiasmo contagiante da vice-Reitora 
Fátima Vieira. É, assim, uma viagem de 
três décadas pela vida e obra do Mestre 
que fazia da generosidade o pão com que 
gostava de acompanhar as suas refeições 
na Fundação que ergueu a pulso e aon-
de eu, e muitos mais, gostaríamos de re-
gressar um dia não longínquo. Para isso, 
a Fundação José Rodrigues tem de rea-
brir os seus portões e, assim, cumprir os 
propósitos do seu fundador: tornar a arte 
acessível a todos e apoiar os mais novos.
É fundamental, e repito-me, manter viva 
a memória de todos os que nos deixaram 
como legados patrimónios culturais e 
científicos inestimáveis. Afinal é desses 
legados que é feita a História de um País 
e da sua gente. Aos de hoje compete não 
só preservar o que herda dos de ontem, 
como cuidar para que os de amanhã não 
fiquem órfãos das referências que nos 
identificam como Povo.
Talvez porque do Porto “houve nome 
Portugal” sinto nesta geografia uma res-
ponsabilidade ética, moral, histórica e 
patrimonial que vai guiando os nossos 
passos pela memória. Um reconforto 
para estes dias de descontentamento 
“orçamental”.
A todos, boas leituras em artes feitas

ENTRE NÓS

TNSJ reabriu após obra de reabilitação

O Teatro São João, no Porto, já abriu as suas 
portas, após a conclusão de uma obra de rea-
bilitação, em curso desde Março, que teve 
como objectivo renovar o interior e a arquitec-
tura de cena do edifício centenário e moderni-
zar o seu parque técnico. O programa da rea-
bertura contemplou a exposição museográfi-
ca «10 Atos 100 Anos», patente no Salão No-

bre do TNSJ até 27 de Março de 2027, e a estreia 
da primeira produção própria da temporada, 
«Lear», de Shakespeare, uma encenação do 
director artístico Nuno Cardoso e tradução de 
António M. Feijó. Com estreia a 6 de Novem-
bro, no palco renovado do São João, o elenco 
combina actores da companhia “quase resi-
dente” com outros com um passado no teatro.

NOTA
O jornal As Artes entre As Letras,  

que ainda não adoptou o novo  
Acordo Ortográfico, publica textos 

de colaboradores que o aplicam,  
respeitando, assim, o original.

ERRATA
Na edição 300, de 13 de Outubro, nas páginas 

de memória dedicadas a Fernando Echevarría, 
o título do texto saiu erradamente como Eche-
varría – Último Assentamento, quando deve-

ria ser:  Echevarría – Último Assentimento. 
Aos leitores e ao autor do texto, o professor Jo-

sé Carlos Seabra Pereira, as nossas desculpas.

Nassalete Miranda
Directora
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O Biógrafo de Cabo Verde
Germano Almeida é o biógrafo de Cabo 
Verde. Não podemos compreender a vitali-
dade cultural do arquipélago e do país sem 
ler o autor de Do Monte Cara vê-se o Mun-
do. É verdade que Baltazar Lopes é uma 
espécie de patriarca da “caboverdianida-
de” ou que Corsino Fortes é um poeta que 
sente como ninguém a identidade dessa 
extraordinária cultura da Macaronésia do 
Sul, mas Germano busca a naturalidade, a 
alegria de viver, a ironia, a arte de contar, a 
diversidade de tipos populares e a sensua-
lidade dos corpos e das relações humanas. 
Não esqueço o dia que nos encontrámos na 
Praia, numa iniciativa do Centro Nacional 
de Cultura, e falámos dum tempo que es-
tava para vir, em que de um modo natural 
a literatura cabo-verdiana seria reconhe-
cida como exemplo maior na diversidade 
da língua portuguesa. Esse tempo chegou 
primeiro com o reconhecimento de Armé-
nio Vieira no Prémio Camões e agora com 
o próprio Germano Almeida. A vitalidade 
cultural de Cabo Verde augurava essa evo-
lução como natural. Desde que li pela pri-
meira vez O Testamento do Sr. Napomuceno 
da Silva Araújo não tive qualquer dúvida 
sobre a qualidade excecional da obra e do 
autor. E em imaginação, percorremos o ca-
minho iniciático do protagonista. “Atraves-
sou a Rua de Lisboa, o Largo do Palácio e 
subiu ao Forte de Cónego trotando atrás de 
Jovita e extasiando-se com a maravilha que 
era o Mindelo, nunca vira tanta gente junta 
e sentia-se envergonhado de estar descal-
ço atrás daquela carregadeira que calçava 
sandálias de plástico. Naquele dia não saiu 
de casa, temeroso de se perder na cidade 
enorme ou ser atacado por bandidos que 
sabia existirem e perseguirem as pessoas 
de dia ou de noite…”.
Ah, o Mindelo, cidade de história contur-
bada que Germano Almeida aprendeu a 
conhecer de trás para a frente. S. Vicente 
foi povoada tardiamente, tempo houve 
em que os piratas usavam a baía do Porto 
Grande como local de descanso, antes de 
avançarem para temíveis investidas. O po-
voamento foi lento, vindo de Santo Antão 
e S. Nicolau. E foi a memória da gloriosa re-
volução liberal, em que Garrett e Herculano 
estavam entre os bravos de Pampelido, que 
deu o nome à extraordinária cidade que o 
escritor ama. Aqui acabava a escravatura. 
E essa invocação do Mindelo mítico é o me-
lhor elogio da liberdade, como recusa da 
subalternização ou da menoridade. E as-
sim se tornou centro de irradiação de uma 

especial riqueza cultural que aproveitou as 
potencialidades do entreposto mercantil. 
Em Do Monte Cara vê-se o Mundo a perso-
nagem viva é a própria cidade do Mindelo e 
a sua gente. O velho Pepe é o cicerone, fun-
cionando como um verdadeiro revelador 
e encenador de tudo o que vai acontecer. 
Júlia, Guida, D. Aurora, a Professora Ânge-
la, o Trampinha – todos ilustram uma rea-
lidade humana muito rica, com uma ironia 
inesquecível, sob o olhar divertido e sábio 
do Monte Cara, em frente à cidade. E eis-
-nos embrenhados no dédalo que conduz 
ao Fortim d’El-Rei, à Alfândega Velha ou 
a Praça Nova, vibrante ao som do funaná. 
Aqui Nhô Baltas, Manuel Lopes e Jorge Bar-
bosa criaram a revista “Claridade” – onde 
Chiquinho começou a ser publicado, com 
a originalidade cabo-verdiana, “excluindo 
os portugueses de toda e qualquer discus-
são referente ao destino das ilhas e dos ho-
mens”, como disse Alfredo Margarido.
O percurso de Germano Almeida começou 
na ilha da Boa Vista, onde aprendeu a viver 
entre a ruralidade e a cultura urbana. Em 
Regresso ao Paraíso dirá que “da Boa Vista 
da minha infância pouco mais já resta que 
o prazer de usar o tempo. É uma noção do 
tempo em que o hoje e o amanhã, o agora e 
o mais daqui a bocado, continuam signifi-
cando a mesmíssima coisa. E quando para 
lá ia de férias ia sobretudo em busca desse 
tempo sem relógio, que é nosso está por 
nossa conta”. O futuro escritor fez a tropa 
em Angola, numa zona de confronto. Com 
vinte cinco anos, graças às qualidades da 
sua escrita, consegue uma providencial 
bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian 
que lhe permitiu estudar Direito em Lisboa 
– onde fomos contemporâneos. Em 1977 
regressou à pátria e em 1983 fundou com 
Leão Lopes e Rui Figueiredo a revista “Pon-
to e Vírgula” – onde publicou contos com o 
pseudónimo de Romualdo Cruz… Depressa 
foi descoberta a sua verdadeira identidade 
e seguiu-se uma entrada natural no mundo 
literário, com obras reveladoras duma ori-
ginalíssima maneira de usar a língua portu-
guesa de Cabo Verde, na tradição dos seus 
melhores compatriotas. A Ilha Fantástica 
é constituída por um conjunto de textos, 
aparentemente despretensiosos, saídos na 
revista “Ponto e Vírgula”, que se revelam 
essenciais para a compreensão de uma 
cultura, onde o picaresco se associa a uma 
extraordinária apetência de compreender e 
revelar sentimentos. A última obra publi-
cada – O Fiel Defunto – confirma essa ca-

pacidade para privilegiar a ideia de “diver-
timento”, de prazer com as pequenas coi-
sas… E alguém pergunta ao “fiel defunto”: 
“Mas deves estar a fazer alguma coisa para 
assim te divertires durante tanto tempo”. 
“Sim, respondia galhofeiro, ouço música, 
navego na internet, espreito o facebook, 
onde aprendo muito sobre as pessoas em 
geral e as pequenas vaidades que lhes en-
chem a alma, leio livros, falo com amigos, 
faço má-língua, digo mal das criaturas de 
quem não gosto, cuido das plantas do meu 
jardim que nunca estiveram tão bonitas de 
tão bem tratadas, enfim um enorme rol de 
ocupações que me preenchem os dias que 
gostaria que tivessem 48 em vez de apenas 
24 horas”… E assim se confessa imune aos 
vícios, incapaz de escrever o que não tem 
para dizer e apenas disponível para deixar 
passar o tempo, com uma cana de pesca na 
mão, “sem sequer desejar apanhar um pei-
xe para não ter a maçada de o transportar 
para casa”…
Tem sido importante a intervenção de Ger-
mano Almeida no tema da língua portu-
guesa. Devo dizer que concordo muito com 
o seu pensamento. Conversei muito sobre 
isso também com Corsino Fortes. É indis-
pensável um ensino rigoroso do crioulo e 
o português deve ser muito bem ensinado 
como língua segunda. Não esqueçamos 
que o autor de Chiquinho era professor de 
latim ou que a taxa de analfabetismo em 
Cabo Verde era em 1974 menor do que em 
Portugal. Que significa isto? Que só uma 
exigência significativa para a comunicação 
linguística em crioulo e português, pode 
evitar a exclusão. Daí Germano Almeida in-
sistir “na necessidade de nós em Cabo Ver-
de dominarmos o português até mais que 
os portugueses, porque com o crioulo não 
vamos longe, não saímos das ilhas. Com o 
português vamos para Portugal, para o Bra-
sil, para Angola”… É fundamental aprender 
a falar o português corretamente. A alfabe-
tização em crioulo obriga a cuidados espe-
ciais, para evitar barreiras entre ilhas ou 
comunidades. Dada a natureza dos criou-
los é fundamental que o português não seja 
sentido como língua estranha. A tarefa da 
escola e da pedagogia obriga a que haja um 
desenvolvimento harmónico das línguas – 
como fatores de comunicação e integração.

Guilherme d’Oliveira Martins
Centro Nacional de Cultura

NOTA
Texto publicado ao abrigo da parceria 
estabelecida entre AS ARTES ENTRE AS 
LETRAS e o Centro Nacional de Cultura.
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Norma Pott
doutora em Ciências da Educação 
com especialidade em Didáctica; poeta

De Germano a Germano
Germano Silva
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Germano Almeida

Já foi há alguns anos que se passou 
esta história invulgar.
Era uma vez... Ou (e) tudo começou 
assim:

Estava Germano Silva, ilustre cida-
dão do Porto, jornalista e historiador 
honoris causa pela Universidade do 
Porto, numa das suas frequentes vi-
sitas à centenária Livraria Académica 
– do conceituado alfarrabista Nuno 
Canavez, seu amigo de longa data –, 
quando deparou e se deteve num es-
crito antigo que lhe despertou especial 
atenção: tratava-se de um documento 
raro sobre Cabo-Verde que relatava um 
polémico julgamento na corte, datado 
do tempo em que aquela bonita terra 
crioula era ainda uma colónia portu-
guesa.

[... Mas pausa. 
Peço desculpa, mas tenho, necessaria-
mente, que fazer aqui um parêntesis 
nesta história para narrar uma outra 
história, igualmente importante:

Na verdade, o que Germano andava a 
fazer era a sua habitual e incessante 
busca bibliófila para encontrar livros, 
gravuras e outros documentos históri-
cos, raros, antigos e originais. Eu diria 
que esta é a sua faceta de “coca-bichi-
nhos” que tão bem o caracteriza, pois 
sempre passou muito do seu tempo a 
deambular por alfarrabistas, leiloei-
ras, lojas de velharias e outros lugares 
afins, com aquela sua perícia sublime 
de “veia” de espião!!!

Mas demos Graças a esta atividade 
ilustre a que o meu Amigo dedicou 
grande parte da sua vida, privilegian-
do, sobretudo, a seleção dos documen-
tos relacionados com a Invicta, pois 
desta constante busca e investigação 
resultam livros e crónicas fabulosas 
que a todos encantam. Um investi-
mento pessoal muito generoso e va-
lioso que deu origem a uma coleção 
particular, doada à cidade e ao mundo 
disponível no Arquivo Histórico da Câ-
mara Municipal do Porto. Gesto muito 
nobre, apenas ao nível de um Homem 
distinto e verdadeiramente generoso 
que, assim resolveu depositar uma boa 

parte da sua biblioteca, do seu acervo, 
da sua vida e do seu amor ao serviço 
de todos. O Porto e os seus cidadãos 
de todo o mundo devem-lhe um eter-
no agradecimento por este tesouro que 
nos entrega. Bem-haja, Germano Silva! 
Parabéns pelo seu 90.º Aniversário, 
pela Exposição na Casa do Infante e 
por tudo o que nos dá com tanta dedi-
cação, sensibilidade e carinho.
... Fim de pausa.]

Voltando às astutas buscas do espião, 
o referido documento era uma sepa-
rata de um jornal oficial que continha 
o acórdão do julgamento, em Lisboa, 
de uns quantos cabo-verdianos que 
foram presos e condenados à morte 
por enforcamento na praça do Rossio, 
por terem assassinado o Ouvidor-mor, 
na ilha de Santiago. Uma história cujo 
desfecho trágico despertou a atenção 
de todos naquela época, pois as ca-
beças dos condenados foram corta-
das e posteriormente enviadas para a 
mesma ilha, para serem espetadas em 
paus e exibidas em público. Em suma, 
tratava-se de um documento sobre um 
relato original cujo interesse se tornou 
mais relevante ao constatarmos, hoje, 
que este testemunho acabou por ser 
o mote para o célebre romance histó-
rico “A Morte do Ouvidor”, escrito por 
Germano Almeida, o mais importante 
escritor cabo-verdiano da época con-
temporânea. Tudo isto porque o outro 
Germano, o Silva, gentilmente e como 
é seu hábito (eu própria o presenciei e 
gozo do doce privilégio desta valiosa 
amizade), resolveu enviar para o outro 
Germano, agora o Almeida, o referido 
documento, ocorrendo-lhe que com 
este estaria em boas mãos e lhe po-
deria ser útil um dia. Que maravilha! 
Quem sabe, sabe! O Silva sabe e, neste 
caso, soube legar a semente que resul-
tou num livro recomendado, inclusiva-
mente, pelo Plano Nacional de Leitura.

Eis a história de um relato vivo (da épo-
ca actual) sobre um relato vivo (da épo-
ca do Marquês de Pombal e que, sem 
dúvida, foi relevante para Cabo Verde, 
porque este acontecimento histórico 
acabou por permitir a institucionali-
zação da Companhia de Grão Pará e 

Maranhão que foi de facto a passagem 
deste lugar a condição de colónia).

De Germano a Germano... o cruzamen-
to de histórias não acaba aqui...
Na altura, no envio por correio, Silva 
nunca imaginou que o desfecho daque-
la carta resultasse num livro, pois não 
se corresponderam mais a propósito 
deste assunto e, durante muito tempo, 
tudo acabou por ficar esquecido. As-
sim, foi com grande espanto e alegria 
que Silva recebeu, muito tempo mais 
tarde, dois exemplares do romance 
já editado e com o agradecimento e a 
dedicatória do Almeida (um de edição 
portuguesa e outro cabo-verdiana). Um 
gesto a selar uma amizade que cresceu 
e que fez com que, mais tarde, ambos se 
visitassem nas suas terras natal. Poste-
riormente, em 2018, Germano Almeida 
foi distinguido com o Prémio Camões, 
mas muitas pessoas acharam que era o 
Germano português o autor galardoado. 
Por tal foi Silva várias vezes felicitado, 
chegando mesmo a receber correspon-
dência no Jornal de Notícias, devido ao 
nome comum de ambos os escritores. 
Um acaso feliz que os faz rir ainda hoje. 
Mas o certo é que este tipo de coincidên-
cias continua a existir. Basta ver a parti-
da do destino que, no Festival Literário 
Escritaria deste ano, homenageia a vida 
e obra do Germano Almeida, em Pena-
fiel, contudo, este é o berço do Germano 
Silva e o próprio Auditório da Biblioteca 
Municipal onde decorrerão algumas ati-
vidades do programa tem o seu nome. 
Eu diria que justamente, pela pessoa 
distinta nascida na terra, mas também 
porque a esta cidade ele fez uma rele-
vante doação de livros e documentos 
históricos, deixando mais um impor-
tante legado salvaguardado.

Assim se pode escrever História: de 
Germano a Germano, uma história por 
de trás de outra história sobre dois su-
blimes contadores de estórias.
Parabéns aos Germanos!

FOTO: DR



27OUT’21

A arte da palavra
Amorim de Carvalho é personalida-
de ímpar da cultura de expressão 
portuguesa pela diversidade do seu 
pensamento: na beleza conceptual 
e formal da criação poética, na esté-
tica que desde cedo foi teorizando, 
e que foi fundamentando no siste-
ma filosόfico que ele construiu com 
originalidade. A estes domínios do 
conhecimento, estético e filosόfico 
se dedicou com intensidade fora do 
comum.
Posiciona-se entre os cinco maiores 
nomes da poesia de pensamento 
na literatura de expressão portu-
guesa: Camões, Antero, Junqueiro, 
Pascoaes e Amorim. Mas nessa li-
nha de superior continuidade reno-
vadora, Amorim apresenta-se-nos 
como aquele que mais densidade e 
força emotiva concedeu à poesia de 
pensamento onde a problemática fi-
losόfica está intimamente ligada ao 
amor sexual entre homem e mulher 
como sublimada afirmação e protes-
to perante o drama da existência. Ele 
o expressou, de certa forma, ao fina-
lizar a Comédia da morte em belos 
versos de ritmo recitativo: Porque o 
maior poeta do amor que em Portugal 
nasceu / e dos maiores que nasceram 
sob a roda do Sol, – fui eu!... George 
Le Gentil escreveu para Amorim de 
Carvalho: Vos poésies... me parais-
sent marquer une réaction nécessaire 
contre le subjectivisme étroit de l’éco-
le moderniste. Nous revenons, grâce 
à vous, à l’inspiration largement hu-
maine qui assure le succès permanent 
de l’Ecole de Coïmbre (29-5-1947). 
Vous ramenez la poésie à son vérita-
ble objet qui est de nous faire médi-
ter sur les grands problèmes... j’ai été 
vivement frappé de l’originalité de la 
forme qui, tout en étant classique par 
la pureté et la limpidité, s’affranchit 
des règles trop étroites, calque le ry-
thme sur le mouvement de la pensée... 
des images éclatantes et entièrement 
neuves... vous conciliez harmonieuse-
ment le respect (...) pour l’expression 
adéquate et pleinement intelligible 
avec les acquisitions les plus van-
tées du symbolisme et du modernis-
me (19-5-1949). Amorim de Carvalho 
reuniu em seis volumes a sua Obra 

Poética Escolhida: I Elegia herόica e 
outros poemas (2013), II A Erotíada e 
outros poemas (2004), III A Comédia 
da morte e outros poemas (1979), IV 
Il Poverello e outros poemas (a sair 
em 2021), V Com Deus ou sem Deus e 
outros poemas (2020), VI O Apόstolo 
e outros poemas.
A teoria da estética, onde Amorim 
de Carvalho chamou insistentemen-
te a atenção para os valores reais e a 
inteligibilidade, veio a redundar, afi-
nal, em vigorosa oposição ao chama-
do «modernismo». Não terá havido, 
naquele domínio do conhecimento, 
uma teorização tão sistematizada e 
fundamentada, científica e filoso-
ficamente, como a sua. Refiram-se 
ainda, a título de exemplos, em do-
mínios estéticos tão diversos, os seus 
notáveis estudos sobre perspectiva 
e metrificação, afirmando-se como 
o maior especialista mundial do rit-
mo verbal, elevando a versificação a 
nível de ciência, ao formular as leis 
da métrica e actualizando a termino-
logia relacionada com a técnica ver-
sificatόria. Para esta faceta da obra 
amoriniana, José Domínguez Capar-
rόs afirmou: El sistema construido 
por Amorim de Carvalho llama pode-
rosamente la atenciόn por su origina-
lidad... Detrás del tratadista se ve el 
filόsofo y el creador. No es frecuente 
encontrar (...) un grado tan alto de 
confluencia del tratadista de métrica 
con el filόsofo y el poeta... La obra de 
Amorim de Carvalho (...) tiene un va-
lor incalculable como teoría general. 
Amorim de Carvalho é, entre nόs, um 
escritor de extraordinários dotes, e 
sem dúvida o de maior envergadura 
crítica (Lopes de Oliveira para M.a 
Isabel Guerra Junqueiro, 5-5-1962).
No âmbito filosόfico propriamen-
te dito (e paralelamente àquela 
maior envergadura crítica), Amorim 
apresenta um pensamento positivo 
(fortemente fundamentado, pois, 
na ciência) aberto no entanto à pru-
dente hipόtese metafísica, numa 
interpretação do real como pro-
cesso monodialéctico dum mundo 
sem origem, se realizando (para a 
subjectividade ou consciência) por 
atracção finalista em esforço diate-

leolόgico opondo-se ao não-ser, à 
antítese do nada. Por esta constru-
ção filosόfica, e pela sistematiza-
ção duma ontologia muito prόpria 
(il ne saurait y en avoir de plus ab-
solument ontologique, diz Cassou 
referindo-se ao pensamento amo-
riniano que traduz a volonté même 
de s’identifier à la réalité à son ex-
trême d’être), posiciona-se Amorim 
de Carvalho como o mais notável 
filósofo de expressão portuguesa. A 
ontologia amoriniana não tem cor-
respondente na filosofia ocidental 
(Manuel Cândido Pimentel).

Júlio Amorim de Carvalho
administrador da Casa Amorim de Carvalho

FOTO: DR
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Do que gostas nesta vida? Se as coisas gostassem, de que gostariam? Apren-
de-se a gostar? Tem que não gostar para saber do que se gosta?
 
A nuvem gosta
de pousar na montanha.
E de coçar o peito
no cume.

Com gostares e não gostares, João Pedro Mésseder dá o tom de seu novo livro 
de poemas para o público infantil e juvenil, Coisas que gostam de coisas, lan-
çado em Setembro de 2021 pela Editorial Caminho. O livro é belissimamente 
ilustrado por Rachel Caiano, também parceira nos outros cinco livros da edi-
tora, de projeto semelhante: Pequeno livro das coisas (2012), Tudo é sempre 
outra coisa (2013), De umas coisas nascem outras (2016), Olhos tropeçando em 
nuvens e outras coisas: haicais ou quase (2017) e Canções do ar e das coisas 
altas (2018).
Os poemas provocam a imaginação do leitor e o desafiam com perguntas e 
com imagens, palavradamente, coloridamente:
 
Carregada de frutos em janeiro
a laranjeira gosta de desafiar
a frialdade do inverno,
docemente, alaranjadamente.

O poema acima, “Laranjeira”, convoca a imagem pela força da cor e da per-
cepção do calor que ela traz, em pleno inverno. Não há como não lembrar 
da grande Adélia Prado e seu poema, de cor e de “quentura” semelhantes, 
“Impressionista”:

Uma ocasião,
meu pai pintou a casa toda
de alaranjado brilhante.
Por muito tempo moramos numa casa,
como ele mesmo dizia,
constantemente amanhecendo.

(Adélia Prado, Poesia Reunida, Rio de Janeiro, Record, 2015, p. 34)
 
Em Coisas que gostam de coisas, Mésseder traz, como sempre, poesia com 
poesia (pode não parecer, mas há por aí muito poema sem poesia!), e tam-
bém com bom humor, com delicadeza, com provocação, e com história. O 
conjunto de poemas por si conta-nos uma outra e única história, a da impor-
tância de haver diferentes “gostares”, diferentes olhares.

A claraboia
gosta de sol
gosta da noite
gosta de estrelas
gosta da Lua
gosta de névoas
mas, mais que tudo,
gosta de chuva percutindo o vidro
como baquetas numa tarola.
É da música da chuva
que ela mais gosta,
pois assim todos dão conta
de que está ali, junto ao telhado, a claraboia.

João gosta de coisas 
que gostam de coisas

Jaqueline Conte
escritora e jornalista brasileira; bolseira da FCT

Ramiro Teixeira
crítico literário

Um ócio todo estendido
Há versos teimosos
Como raízes de árvores que levantam
A calçada
E te alteram todo o passeio

A curiosidade destes poemas tem como motivo maior a práti-
ca de imagens aforísticas subordinadas a um real que, pouco 
a pouco, se torna dialogante com o leitor. Não tratam de um 
real profundo, mas de um real ao nível de mera casualidade 
quotidiana, traduzindo uma relação onde o sujeito da enun-
ciação, excluindo alguns poemas de raiz amorosa, não se 
anuncia para além da condição de denunciante, de anotador 
de anacronismos, inscrevendo-se num processo irónico, de 
dupla natureza, pois tanto se ironiza a si próprio, do seu pro-
jecto descritivo que realiza nos poemas, quanto no que direc-
ciona para o leitor. Alguns exemplos:

Monóstico de carbono - ou como um só verso pode ser letal. 
(p.55);

Ensino básico - É quando olho para ti
Que finalmente entendo por que razão
A Física e a Química
Fazem parte da mesma matéria. (p.11);

Impasse de dança
O teu silêncio é música
O teu não adivinhado é música
O teu olhar
O teu impossível olhar é música
A tua voz é música
As tuas mãos música são
E bem assim o teu não.

Mas o teu corpo é orquestra
Nem me importo se ainda não é desta. (p.25);

Discos Perdidos
Estão a chegar as festas / as boas / põe-se um vinil à lareira 
/ e deixa-se tocar. // que seja uma coisa da época / que seja 
uma coisa intemporal // vira o disco e toca o mesmo / e já se 
passa pelas brasas. / (depois de farto repasto / vem mesmo 
a calhar) // volta-se à infância desde o início / pedindo-se de 
empréstimo olhos / às crianças deste tempo / e tudo volta a 
girar. // põe-se um vinil à lareira / e ouve-se o crepitar. // quem 
gosta dos discos antigos / não sabe explicar. / mas desconfio 
que é o abraço da agulha / traçando os sulcos que é mesmo / 
uma lareira a lembrar // põe-se um vinil à lareira / e tu voltas 
a estar. (p.49/50)

Eis-nos, pois, perante um peculiar universo imagístico, pouco 
tradicional, cujo propósito se me afigura revelar coisas obser-
vadas através duma poesia pouco inquietante.

NOTA
Um ócio todo estendido.  
Paulo José Borges. AJHLP. 2019.
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A esperança no nada
“Grande es la angustia del hombre que 
adquiere conciencia de su soledad y que 
huye de su propria memoria.”1 Enorme 
é a consideração letárgica sobre os es-
combros do passado que se silenciam 
aquando da ruptura acontecimental 
de um futuro incerto, revolucionário, 
ultrapoderoso que inaugura o vazio 
da acção. Hermann Broch caracteri-
za assim, desta forma consciente, um 
crescente pessimismo radical espelha-
do pelos anos da primeira guerra mun-
dial, cuja aniquilação dos valores ins-
tituídos por uma sociedade hedonista, 
desenfreada pela valoração cultual 
do capital, da economia deificada nas 
suas mais variadas formas, tensões, 
desequilíbrios hierárquicos, provoca 
no tecido orgânico da comunidade um 
abalo abissal, que assombra, desvia, 
caotiza a vida numa amálgama frag-
mentária de despojos antepassados, 
desmoronamentos ontológicos deslo-
cados de uma vida lógica, racional. O 
que Broch constata nas linhas narrati-
vas, tanto heterogéneas como heteró-
clitas, reparte-se por uma angústia do 
desconhecido, por uma destruição dos 
postulados do sempiterno ocidental 
Logos, submerso pela degradação dos 
costumes, agora caducos, obsoletos, 
e uma depauperação aliada a uma in-
volução dos processamentos mentais, 
sociais, de uma vida que se regista na 
encruzilhada entre a história e o nada 
existencial. A História como ponto de 
suporte e de apoio que estabelece a 
ponte entre as culturas, as diferenças 
evolutivas de um pensamento, seja ele 
político, económico, seja ele estético, 
da ordem da vida das formas, pare-
ce sucumbir ao seu próprio peso, ao 
seu magnânimo dispositivo de poder 
opressivo, estabelecido entre as su-
cessivas gerações culturais que se vão 
sucedendo no desenrolar dos tempos 
assinalados, analisados, mediados 
pelos axiomas generalizados de um 
dado tempo, com as expansões e dis-
tensões dos costumes que vão sendo 
acrescentados à temporalidade do ser. 
O seu edifício acaba por ser desmante-
lado sucessivamente conforme os anos 
retratados na obra Os sonâmbulos, 
como um bloco de pedra, que vai sen-
do estratificado até parecer uma com-

posição divergente de linhas, sulcos, 
formas anónimas, deformadas, disfor-
mes, cuja narratividade composicional 
se torna incerta, desequilibrada, im-
provável no seu todo e problemática 
na recuperação da identidade perdida. 
Daí que as personagens que pululam 
no espaço narrativo que traça a his-
tória de uma sociedade (de expressão 
alemã) alicerçada pelos anos de 1888-
1918, sejam caracterizadas pelo autor 
como sonâmbulos: seres cuja vida se 
medeia entre a vida e a sua ausência, 
entre a realidade e uma realidade com-
possível. A vida sonâmbula representa 
o fechamento racional e a abertura ao 
desconhecimento como meio de repa-
ração emocional.
O espaço de representação destes seres 
insere-se numa ocupação real da natu-
reza que vai sendo distorcida, adultera-
da pela provocação constante da posse 
humana, cuja inquietação e modifica-
ção da harmonia infinita do absoluto 
acaba por enredá-los numa desordem 
sistemática de imprevisibilidade e de 
incerteza sobre a actuação equilibra-
da no território metafísico de si para o 
outro. Os sonâmbulos (von Pasenow; 
Esch; Huguenau, entre outros) gravi-
tam numa incontinência de acção rela-
tiva à realidade que os envolve, sem a 
existência de uma directriz planificada 
de como se desvelar perante uma outra 
entidade. Broch indica-nos ao longo 
da obra, que o sonambulismo radica 
na decadência e na usura destrutiva 
dos costumes de fim de século de uma 
sociedade alienada pelo seu consumis-
mo autofágico, numa ganância de ge-
rar desejo não-objectual, numa fonte 
de prazer inesgotável, que ao cortar a 
raiz da flor em vias de abertura lumíni-
ca, acaba por desmanchá-la em peque-
nos pedaços incapazes de se reformu-
lar numa evidência perfeita da nature-
za. É a personagem Lohberg, simples 
comerciante de tabaco, enredado nas 
perplexidades monótonas do seu em-
prego, que avisa que “hasta que los se-
res humanos no vuelvan a encontrar los 
caminos de la naturaleza, no dejarán de 
causarse daño unos a otros.”2 A nature-
za em Broch, não passa pela involução 
da caracterização filogenética recuada 
até aos primórdios orgânicos da fusão 

original do homem com o meio am-
biente, passa sim pela recuperação do 
encadeamento sustentado num orga-
nizado enquadramento relacional, e 
até quem sabe, em tempos seculares, 
no limiar da tragédia derradeira que 
acaba por tudo obliterar, seja a espera 
da vinda messiânica, que transporta o 
pesadelo diurno em suave melancolia 
da noite que embala e vela o sono dos 
atormentados, a possibilidade simbó-
lica de manifestação de natureza divi-
na. Porque a vida terrena, a existência 
mundana representa a figura máxima 
do finito, a alegoria do tempo que se 
escoa e como refere o autor “hasta qué 
extremos nos llevará la parábola infini-
tamente prolongada si no es a la muer-
te?”3 Finito e infinito traduzem o nada 
da existência, uma vez desamparados 
ou quando a solidão encobre o rosto 
da evidência. Contudo Broch, com a 
chegada do absoluto divino, prepara 
os trilhos partilháveis por toda a hu-
manidade, que uma vez atemorizada 
pelo fundo do abismo, pelas trevas da 
escuridão total, sente despertar no seio 
inconsciente a força redobrada de uma 
nostalgia perdida, de uma mensagem 
redentora instalada no ventre materno 
da vida, que lhe indicará o caminho, 
que servirá de guia que tape os ouvi-
dos à geração loquazmente estéril, que 
seja surda aos ruídos do mundo, trans-
portando-a pelas vias elevadas da luz, 
que edificará novamente a casa, o lu-
gar de refúgio e permanência segura, 
a fim de que a vida volte a renascer da 
morte, que o ressuscitado se erga do 
incompreensível dos tempos presen-
tes e através dos seus actos inaugure 
uma nova era. Em Broch, o milagre da 
novidade não se pretende elevar aci-
ma do mundo, faz parte integrante do 
universo terrenal, absolutizado como 
uma aproximação eterna de plenitude. 
Porque o homem traz consigo a intui-
ção e o pressentimento de um pequeno 
resplendor de unidade e comunidade, 
fonte de luz dos símbolos ontológicos 
infinitos, e por isso mesmo em tempos 
de indecisão e aniquilação, a voz do 
consolo e da esperança eleva-se acima 
do ruído da não-existência.

Rodrigo Magalhães
mestre em História da Arte

1 BROCH, Hermann. 
Trilogíade Los sonâmbulos. 
Penguin Random House, 
Barcelona. 2016, p.842.
2 Idem, p.272.
3 Idem, p.749.
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Este, As Portas da Noite, é o 16.º título 
do percurso poético de Mário Máximo. 
Poeta que de livro a livro se afirma 
como uma das vozes mais consisten-
tes e inquietas da nossa lírica actual. 
Há no seu discurso poético uma busca 
de sentido, de sentidos múltiplos, um 
olhar perscrutador sobre a realidade e 
atento ao pulsar do seu/nosso tempo, 
questionador dos absurdos existen-
ciais mas pleno de amor pelos seres, 
pela vida, por essa coisa estranha e 
absoluta que é estar vivo e cantar, 
como nos diz Ramos Rosa; esse apego 
às palavras tocadas de finas e subtis 
essências. Uma poética que descreve 
e inscreve no seu corpo orgânico uma 
inspiração crepuscular e o complexo 
ofício do olhar.
Esse olhar do poeta é, a um tempo, in-
quiridor e dúctil, rendido e distancia-
dor. Há nele, nesse modo de entrega, 
uma jactância e um temor, uma reser-
va e uma dádiva. Ou seja, o amor que 
atravessa estas páginas, o seu mais 
extenso clamor, é um amor desarma-
do, sempre atento ao outro e à sua res-
sonância. O autor sabe, nesse jogo de 
entrega e recusa, que os labirintos da 
paixão são sempre uma aventura, um 
caminho de assombros e de abismos, 
o mistério que se vai desvendando à 
medida que se consolida a relação com 
o ser amado, com a plenitude dos afec-
tos e do sexo. Contudo, a inquietude 
permanece como sinal de defesa, até à 
desilusão: Encerro esta minha incursão 
pelos mundos outrora nossos/e concluo 
em definitivo:/já não pertenço a nenhu-
ma das tuas orações.
É esta contínua dualidade, o amor e a 
recusa do amor, que torna a fala poéti-
ca de Mário Máximo singular no pano-
rama da nossa lírica hodierna. O poeta, 
mesmo quando o amor é um absoluto 
em que os sentidos ardem, não deixa 
de estar atento às ressonâncias que 
essa entrega terá na pessoa amada: ele 
exige retorno desse fluxo emocional, 
sem o qual a paixão se desmorona, 
dado que o poeta vive a inconsistência, 
atenta e lúcida, dessa entrega: O mis-
tério, nesse leito descobrirás o mistério/
que se há-de revelar/quando tudo o que 
houver a resolver em mim/for subita-

mente exposto/perante as chaves do 
teu universo. O poeta não está ainda 
preparado para esse embate – algum 
de nós estará? –, mesmo quando, num 
outro poema afirma: Ah, é verdade,/
nunca deixei de te procurar./ E quero 
que fique escrito,/nos livros que sempre 
me acompanham,/que fique escrito no 
éter onde gravitas,/para que chegue aos 
ouvidos do teu coração,/a mensagem 
de que, por ti,/estaria disponível para 
morrer, de novo,/todas as manhãs.
A isto, a este querer e não querer, ao 
ser e não ser nas relações amorosas, 
em que o discurso de Mário Máximo 
é pródigo, conduz-nos à cínica máxi-
ma pessoana: O poeta é um fingidor/
finge tão completamente/que chega 
a fingir que é dor/a dor que deveras 
sente. A ambivalência desta poética 
remete-nos para o que nela habita 
dos universos ambíguos de Pessoa: à 
contínua afirmação de uma narrativa 
poética do amor, ao seu fluxo cardíaco 
mais consonante, e à absoluta recusa 
desse estágio permanente: o Ser e o 
seu contrário. É preciso respirar, frear 
os sentidos e as emoções e pensar. Não 
estamos no romantismo, já não nos 
matamos por amor: o amor é bom en-
quanto dura, diz-nos esse apaixonado 
lúcido que foi Vinícius de Moraes.
Este As Portas da Noite, publicado no 
ano de todos os medos, da desconfian-
ça em relação ao Outro, porque o Outro 
poderia transmitir-nos o mal, a peste 
(vivemos esses meses como se estivés-
semos na Idade Média, emboscados 
nessa obsessiva atmosfera de A Peste, 
de Camus), recusando contactos, visi-
tas aos amigos, até nos proibirem de 
nos despedirmos dos mortos amados; 
estivemos no vórtice do absurdo, resis-
tindo nas nossas ameias, entre a sala, 
o quarto e a cozinha, vivendo sitiados 
o pavor de algo desconhecido que nos 
acossava, revelando os limites da nos-
sa imponderabilidade, sabendo-nos 
frágeis e desarmados perante esse 
medo que viajava no ar, na respiração 
do outro, na tosse do vizinho, suspen-
sos das notícias, dos sumários sinis-
tros de mortos sem nome, do número 
de contágios infindáveis: num poço de 
temores irracionais.

E foi nesse clima, nessa atmosfera opres-
siva, que se escreveram livros, uns, re-
velando a angústia do seu estado e dela 
tentando fazer, através do acto criativo, a 
catarse, indo da lei do terror libertando-
-se, outros, provavelmente muitos, para 
se manterem alheios ao contágio da lou-
cura que parecia tomar-nos de supetão 
e pavor, escrevendo livros que falavam 
da Vida, de emoções e de afectos. Livros 
como este de Mário Máximo.
Eis, pois, a noite e as suas múltiplas 
viagens, seus labirintos do efémero, a 
noite secreta a revelar-se, a noite trans-
portadora de enigmas e sortilégios, 
de mágoas e desalentos, a noite com 
o medo a esboroar-se entre dedos que 
anseiam a viagem, outra luz, outro de-
vir: a noite inconformada.
A noite não já como metáfora dos tem-
pos amargos que vivemos, essa longa 
noite de portas fechadas, de silêncios 
grudados nas paredes, de solidão ren-
dida. Noite apenas, na profusão in-
quieta do desvario colectivo, como se 
fossemos personagens de livros de Ray 
Bradbury, Asimov ou Pierre Boulle.
Este As Portas da Noite, datado desses 
dias de assombro e sobressalto, que 
fala da noite e lhe abre as portas, as 
sombras, os nódulos e os clamores, é 
um livro solar, de mel e dos caprichos 
de Eros, de celebrações, mesmo se per-
corrido por mistérios ancestrais, pelo 
lixo e pelo esplendor que a memória 
recolhe e retém.

Um livro nocturno e solar aberto ao ama  nhã

Domingos Lobo
escritor; programador cultural
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Um livro nocturno e solar aberto ao ama  nhã

As Portas da Noite está dividido, como 
se de um romance se tratasse, em qua-
tro capítulos (a poesia de Mário Má-
ximo é aqui muito mais descritiva, de 
uma intensidade narrativa que a apro-
xima da prosódia poética, veja-se, por 
exemplo, o longo poema O Império da 
Noite, que preenche o 4.º Capítulo e en-
cerra o livro), todos eles com epígrafes 
de sua autoria, que balizam, enunciam 
e tematizam organicamente os poemas 
desse conjunto.
Cada capítulo abre com ilustrações de 
vários autores, de Ernâni Oliveira, logo 
no preâmbulo, de Erika Jâmecê, Filipe 
Amaral, Carmo Pólvora e Luís Vieira-
-Baptista, ilustrações que prolongam e 
interpretam pictoricamente o que nas 
palavras do autor vai (in)revelado. Te-
mos, deste modo, um livro que não se 
atém apenas ao seu conteúdo discursi-
vo, e às palavras que a ele se atrelam, 
mas tenta que esse plano envolva ou-
tras interpretações, uma leitura outra, 
conjuntiva ou não, que a pintura infere 
e permite.
Se o 1.º Capítulo deste livro nos remete 
para o amor e a sua recusa, o 2.º Capí-
tulo diz-nos dos ilusórios sinais dessa 
busca e do efémero das paixões. É uma 
poética do arrebatamento, do corpo 
e da vertigem, onde Eros incide a sua 
lança: O mundo adormece./Vou acor-
dando o teu corpo com artes de ilusio-
nista/até o transformar em luxuriante 
paisagem/de movimento e prazer./

Nada será, porém, ilusão./Em tudo o 
que sentires e olhares e tocares/haverá 
realidade./A realidade que irá tomar-te 
por dentro/até aos limites/do que, um 
dia, julgaste ser mera… ilusão.
Mas é a noite que permanece como 
leitmotive dos líricos arrebatamentos 
que estes versos transportam, mes-
mo quando a noite, metaforicamente, 
pressagia o inevitável fim dos sonhos e 
a realidade sobreleva a poesia: A noi-
te adormeceu nas minhas mãos./Dava 
sinais de estar exangue./Fui buscar ao 
aparador mais próximo/um frasco de 
comprimidos.//Segurei a noite pelos 
ombros/Com doçura, entreguei a seus 
lábios/um cálice de absinto/e dois com-
primidos fortes foram pela garganta 
abaixo.//A boca da noite fechou-se./
Os seus olhos adormeceram./ Puxei-lhe 
os ombros sobre a almofada./Os versos 
saíram do quarto.
A Terceira parte do livro, com a epígra-
fe Havemos de plantar árvores de cio e 
flores de encanto, jamais negociaremos 
a raiz da paixão…, o poeta revela-nos o 
que existe para lá das Portas da Noite, 
que rumores, que gentes habitam esse 
enigma, fonte será de sortilégios, de 
palavras, de versos, de tempestades, 
de modos estranhos de habitar um 
tempo indecifrável como serão, diz-
-nos o autor, os caminhos nocturnos, 
dado que entramos no mundo dos olha-
res inesperados, de vidraças partidas, 
até ultrapassarmos os mundos fantás-
ticos da obscuridade, sabendo contudo 
que as portas da noite nunca se fecham. 
A noite, na poética de Mário Máximo, 
é lugar de desejo, de descobertas, de 
assombros, de lascívia, da liberdade 
livre de Rimbaud a sua noite nula, mas 
prenhe de clamores e vozes.
Os poemas deste Terceiro Capítulo são 
mais íntimos, mais reflexivos, há neles, 
neste modo mais contido da fala, uma 
outra progressão, um mais amplo sen-
tido questionador sobre o Eu, em que o 
outro é apenas objecto de análise e não 
já da paixão avassaladora que atraves-
sa os capítulos anteriores. O autor ra-
cionaliza o amor, os modos de entrega, 
aceitando, com displicência de voyeur, 
os teus olhos sobre mim, e a noite já não 
é enigmática, mas um palco em que o 

amante se exibe qual Adónis perdido 
nos seus próprios labirintos, confes-
sando ter perdido o norte e o lugar do 
sol, mas partindo pelo mundo em bus-
ca de outro livro, Outro corpo feminino, 
sabendo que nessa busca – a noite é 
imensa e as portas estão abertas –, Ou-
tro corpo feminino virá.
O Quarto e último Capítulo, sob a epí-
grafe A noite é essa dupla esperança de 
haver mistério e amanhã, é preenchido 
por um longo poema, O Império da 
Noite, poema que faz síntese de todos 
os outros capítulos, mas em que o dis-
curso poético balança entre o sol e as 
sombras, as luzes que adormecem e o 
destino como rendição. Solar quando 
o poeta afirma que Cada peito sente a 
noite como sua./Apenas sua./Porém os 
peitos femininos olham a noite de uma 
outra forma./Revestem as paisagens 
nocturnas de simbologias/que apren-
deram quando foi tempo de nascerem 
do feminino ventre./Nesse momento 
de iniciação/receberam todos os sinais 
de reconhecimento da vida./Mas terá, 
cada mulher, um segundo momento de 
iniciação:/quando, do seu ventre, uma 
vida surge a encantar o universo.
Temos, deste modo, a esperança e o 
futuro, ambos gerados no ventre da 
mulher. A mulher como continuidade, 
como completude da noite, de uma 
noite estelar que toca o coração das 
mulheres e dos homens.
Os poemas que constituem As Portas 
da Noite são poemas de uma grande 
constelação cósmica e libidinal, mas 
imbuídos de um sentido real, de vida 
latejando, da energia que emana dos 
corpos dos amantes, de transfigura-
ção, recusa e, no final, de esperança 
no devir da humanidade, da sua rege-
neração.
Uma poética que é, como escreveu 
Gabriel Bounure, «um lugar onde as 
energias do universo ascendem para 
a linguagem», ou seja, um livro a um 
tempo nocturno e solar, com todas as 
portadas abertas para o amanhã.
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NOTA
Texto de apresentação  
de As Portas da Noite,  
de Mário Máximo – UCCLA, 
8 de Outubro de 2021.
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Os primeiros tempos
Quando chegaram da lua de mel tinham 
muito pouca coisa e as poucas mobílias 
que possuíam estavam ainda embrulha-
das em jornais.
As salas do estúdio em que iam viver pa-
reciam grandes e vazias, mas tudo aquilo 
ficou cheio pois eles traziam o amor com 
eles.
Realmente o estúdio era pequeno. Tinha 
uma sala ampla na frente que dividiram 
em duas divisões, quarto e salinha e para 
as traseiras uma cozinha e quarto de ba-
nho.
Mas ficou agradável com uma alcatifa 
verde seco e um papel de parede bege de 
ramagens, tons verdes e beges a condizer.
Depois Carla trouxe uma arca para a sala 
e pô-la de um lado e Adriano uma outra 
que a mãe lhe tinha dado a fazer centro. 
Por cima de um pequeno sofá um enorme 
tronco prateleira que envernizaram; em 
que colocaram uma lamparina de porce-
lana que não acendia, mas era decorativa.
Do outro lado separava as duas divisões 
um grande armário de castanho de prate-
leiras. A sala do quarto.
O quarto possuía duas janelas sacadas 
grandes que davam para a rua onde as 
árvores folhosas da Avenida acolhiam os 
pardais à noite.
A Padaria ficava em frente do outro lado 
da rua – espreitando às janelas podia-se 
ver, madrugada alta, muitas pessoas vi-
rem à procura do pão quente com os olhos 
vermelhos de sono. Foi o princípio de 
uma vida em comum, de uma construção.
Carla dava aulas e Adriano arranjou tam-
bém umas enquanto acabava o estágio de 
advocacia.
Ganhavam pouco e contavam os tostões. 
Sentavam-se na beira da cama a avaliar 
quando era possível fazer uma despesa 
maior ou se era possível sair para fora a 
passear.
Foi assim que entre outros foram passar 
um fim de semana muito agradável a S. 
Pedro do Sul, visitando a Mata do Bussaco 
e o Luso e outro à Curia.
O pequeno estúdio revelou-se um bom 
e feliz refúgio. A porta da cozinha dava 
para uma parte de varanda e um terreiro 
que era usado a meias com o inquilino da 
cave e que constituía o grande reino de 
Serapião, um gato malhado que tinham e 
de que gostavam muito. Serapião era um 
gato amável, meigo e esperto que lhes fa-

zia companhia quando estavam a corrigir 
trabalhos.
A Avenida nessa altura ainda não era 
muito barulhenta. É verdade que quase 
na esquina fronteira já existia o café mas 
dir-se-ia que havia menos movimento e 
os carros fluíam melhor do que se tornou 
depois.
E além disso existiam os gostos comuns 
com que se alimentavam e partilhavam, 
como o gostarem os dois de coisas antigas. 
Isso levava-os às revendas e às feiras de 
antiguidades e ficavam contentes quando 
adquiriam alguma peça engraçada.
Foram juntando algumas.
Outro gosto comum era o de adorarem o 
mar. E assim criaram o hábito de irem a 
uma vila marinha perto e darem longos 
passeios à beira da praia. Apanhavam 
conchas e búzios e aproveitavam para 
passar na Lota e trazer para casa peixe 
fresco, peixe espada, badejo, carapaus, às 
vezes um polvo ou marisco.
Adriano gostava muito de falar com os 
pescadores e as peixeiras e aprender os 
termos típicos da faina do mar e as peixei-
ras adoptavam Carla e davam-lhe conse-
lhos. Às vezes ensinavam-na a preparar 
este ou aquele prato ou davam-lhe esta ou 
aquela receita.
Iam sempre se possível manhã cedo para 
ver e assistir à chegada dos barcos e apro-
veitar a frescura do peixe.
Era uma hora em que a vila se envolvia 
mais num cheiro a maresia e era bom 
deitar um olhar àquele conjunto de casas 
que formavam como que uma fila de meia 
roda em frente ao areal de Marinha Nova.
Chamava-se assim e realmente nas ma-
nhãs frescas parecia que tinha sempre 
qualquer coisa a estrear. Como se saísse 
das linhas entre o céu e o mar e fosse colo-
cada à beira da água. Marinha Nova.
Adriano travou lá uma grande amizade 
com um velho pescador, o Tio Cacildo 
da Âncora, de muita lide e muita faina e 
adorava ouvir-lhe contar histórias mesmo 
que estas fossem de arrepiar. Como eram 
as das vozes e das Almas do mar coalhado 
que segundo o velho às vezes prendiam os 
barcos. E já tinha havido, segundo a sua 
convicção, barco que lá ficasse.
- Quer saber? – dizia ele – Uma noite, nós 
tínhamos ido umas braças para lá do Cabo 
Ruivo. Afastámo-nos um pouco atrás de 
um grande cardume, uma manta de sar-

dinha. Tínhamos navegado um bom bo-
cado para além do local e começámos a 
ouvir vozes a soluçar e a lamentarem-se 
chamando por nós e pelos parentes e fa-
miliares deles na vila. Não sei como é que 
conheciam os nossos nomes, mas falavam 
várias vezes no do mestre da traineira, no 
meu e no do Chico Poveiro que é um rapaz 
de Varzim. A água do mar naquele ponto e 
em volta parecia que estava a ferver, com 
bolhas e fumos. O barco não se mexia nem 
para a frente nem para trás nem com toda 
a força do motor. Estávamos prisioneiros 
das almas do mar coalhado. Estivemos ali 
muito tempo a ouvir aquelas vozes e lamú-
rias sem conseguir sair. Até que de repente 
o Manuel Barrigas lembrou-se de dizer: - 
Eu já ouvi estas histórias à Joana Benta.
A Joana Benta era uma mulher de virtu-
de que vivia num lugar retirado da praia. 
Diziam que era bruxa e que tinha pode-
res e remédios que ela própria fazia com 
as coisas que apanhava na praia e o mar 
trazia para o areal. Não sei. O que sei é 
que ao ouvirem aquele nome da Joana 
Benta, as vozes e os lamentos calaram-se 
todos como que por encanto. A água do 
mar parou de ferver e voltou ao normal. O 
mestre experimentou o motor da traineira 
e funcionava e conseguimos sair dali, e 
lá fomos atrás da nossa manta de sardi-
nhas. E nesse dia a pesca rendeu como 
em nenhum outro. Podemos dizer que já 
atravessámos o tal de mar coalhado e que 
sobrevivemos. Foi a menção do nome da 
Joana Benta que nos salvou. São histórias, 
mas… – deixava no ar o pescador.
Adriano ficava a olhá-lo com respeito.
- Eu vivia-as – concluiu Tio Cacildo da Ân-
cora – e nunca menti.
Estas e outras ouvia Adriano que muito 
gostava de escutá-las.

Depois ele e Carla regressavam ao seu 
cantinho do estúdio sentindo-se satis-
feitos. Nesse tempo contentavam-se com 
pouco, a vida dir-se-ia mais simples e eles 
dois e o Serapião gozavam da paz no seu 
cantinho na Avenida. O gato ainda durou 
muitos anos e eles continuaram sempre 
amigos um do outro.

(Do livro a publicar
«Os primeiros Tempos»).

Inácio Nuno Pignatelli
escritor
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Sobre o arquitecto Campos Matos

Escrevi acerca de uma obra do seu 
filho Rui, há anos atrás, de Nova Ior-
que, onde continuo a viver e a traba-
lhar num atelier de arquitectura, um 
dos maiores do estado, retomando a 
pena para escrever sobre o Pai, o mais 
prolífero ensaísta que conheço acer-
ca de Eça de Queiroz sendo um dos 
seus maiores especialistas contem-
porâneos. Suponho poder dizer que, 
ultimamente, tem abandonado Eça 
para se dedicar a Camilo e a António 
Sérgio, de quem é profundo conhece-
dor e apaixonado, tendo publicado a 
sua bibliografia, recentemente actua-
lizada, precedida por notável notícia 
crítica de Vasco de Magalhães-Vilhe-
na, segundo Campos Matos o maior 
estudioso de Sérgio, cuja visão crítica 
é despida de preconceitos, muito em-
bora Magalhães-Vilhena professasse 
uma visão marxista da História. A 
sua obra acerca de Sérgio – António 
Sérgio, O Idealismo Crítico e a Crise 
da Ideologia Burguesa (1964) –, pro-
vocou nas letras pátrias um enorme 
reboliço que jamais se extinguirá, 
quer-nos parecer. O último trabalho 
de Campos Matos, que deverá ser in-
tegrado numa obra mais vasta, é de-
dicado à vida de um seu primo direi-
to, o dr. Fernando de Campos Matos 
Moreira, radiologista, que teve um 
fim infeliz, apanhado que foi por um 
golpe de vento frio, na neve, na Ser-
ra da Estrela, sua paixão de sempre, 
deixando entre os seus a recordação 
inesquecível e singular de uma natu-
reza muito amável e atenta.
Encontrei-me com o arquitecto Cam-
pos Matos uma vez que fui a Lisboa, 
por dever de gratidão, pois envia-me 
todos os trabalhos que faz e que eu 
devoro, muito interessadamente, o 
que aconteceu ainda este ano. A sua 
biblioteca tem crescido ultimamente 
de um modo deveras espantoso, e 
possui uma secção especial dedica-
da a obras acerca da Segunda Guer-
ra Mundial. Como obras de língua 
estrangeira predomina o francês. A 
sua paixão pelos instrumentos de 
escrita, de que já teve uma colecção 

famosa, é contínua, tendo à cabeça 
a caneta de 1924, Mont Blanc, «Mer-
testruck». Para escrever, prefere, 
contudo, diz ele, a Parker 51, ainda 
que observe que o seu depósito seja 
limitativo. Normalmente, como me 
contou, começa a escrever um novo 
texto à mão, passando depois para 
o computador que, frequentemente, 
lhe prega partidas enormes, fazendo 
desaparecer os textos. Esta é a arrelia 
maior com que tem de lidar, embora 
os textos lá permaneçam, não se su-
mindo como parece à primeira vista.
A música continua a ser uma das 
suas paixões, acompanhando con-
tinuamente o seu tempo de escrita. 
Bach, Mozart e Prokofief são os seus 
favoritos e tem-nos na íntegra, com 
as interpretações de Glen Gould, cuja 
obra figura por inteiro na sua colec-
ção, inclusivamente as suas obras 
escritas, que são para ele de grande 
sabor e também por vezes de gran-
de dificuldade. Últimas obras que 
adquiriu: De Stefan Zweig – Lettres, 
D’Amérique 1940-1942; Chroniques 
du Temps de la Guerra (1941-1943), 
de George Orwell; de Edgar Morin – 
Culture et Barbarie Européennes – e 
de Arthur Koestler – Le Cheval dans 
la Locomotive.Le Paradoxe Humain. 
Assim é. Os livros entram quase que 
diariamente por portas adentro e não 

há nada a fazer senão aceitá-los e, é 
claro, lê-los! Daquela montanha de 
obras sei que, recentemente, sobres-
sai na sua secretária uma pequena 
capa discreta com o título de Casa 
Velha. É seu autor o grande Machado 
de Assis. Diz Campos Matos, contu-
do, que não se procure nada de inte-
ressante nos seus textos de ensaísmo 
literário pois a sua prosa é aí de uma 
pobreza e desinteresse que fazem dó.
A sua última crónica intitula-se «Ain-
da e Sempre Camilo». Data de 16 de 
Junho de 2021, e foi publicada na fo-
lha literária As Artes entre As Letras, 
do Porto. Mas porque não escreve ele 
no JL, jornal de maior prestígio? Tan-
to lhe faz, que se limite agora a publi-
car os seus textos numa folha de su-
porte menos expansível. Ao fim e ao 
cabo, deve pensar que o que importa 
é publicar, para depois reunir esses 
textos em livro de ensaios.
O que é de certo modo espantoso é 
que, com 93 anos, ainda conduz a sua 
viatura galhardamente, tendo nisso 
um imenso prazer. Diz a família que 
ele ouve mal, o que representa um 
perigo, mas ele insiste em que esse 
pequeno defeito não assume foros de 
importância. Diz ainda que os filhos 
a partir de uma certa idade dos pais 
se sentem no direito de comandar o 
seu comportamento e acham isso ar-
razoado. É um facto indesmentível. 
Há, contudo, pais mais relutantes em 
aceitar essa tutela.
Uma obra de monta tem em prepara-
ção, com o título de Reminiscências, 
que os filhos neste momento se en-
contram a rever. É uma obra de fôle-
go, que abrange uma variedade enor-
me de temas.
A última aquisição de livros que fez, 
em edições francesas, comporta toda 
a obra de Sartre, e, através da Nausée 
se apercebeu porque razão chama-
ram a Vergílio Ferreira o «Sartre de 
Fontanelas», sem que isto, ao que lhe 
parece, possa diminuir a sua grande-
za de escritor que é imensa.

«La barbarie nést pas seulement un élement qui acompagne la civilization, elle en fait partie intégrante.» 
Edgar Morin, Culture et Barbarie Européennes

Pedro Larsen
arquitecto
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Isto da praia, oh meus amigos, da 
época balnear, tem mais que se lhe 
diga do que à primeira vista se pode-
ria imaginar. Já não basta um homem 
ter de se levantar cedo – e logo num 
domingo, em que sabe bem descansar 
um pouco mais, recuperar da escas-
sez do sono que normalmente nos é 
permitido durante a maior parte da 
semana – mas ainda tem de se sujeitar 
aos condicionalismos quase imprevi-
síveis do trânsito. Ora este umas vezes 
flui com relativa ligeireza, ora oca-
siões há em que o IC19 mais parece o 
movimento das artérias citadinas em 
dias úteis, à dita hora de ponta.
Depois a praia cansa, a brisa do mar 
decerto acelera os metabolismos de 
que somos feitos – é um regalo ver as 
crianças com mais apetite, incansá-
veis nas suas brincadeiras, no meio 
dum pinhal imaginando-se rainhas 
e princesas. Têm um ar saudável, o 
oxigénio circula-lhes à flor da pele, é 
visível sob o tom acastanhado que a 
exposição aos raios solares lhes em-
prestou. Além do mais, a experiência 
de todos os pais vai no sentido dessa 
temporada próximo do mar acautelar 
a passagem do Inverno com a menos 
provável necessidade de idas repenti-
nas ao médico.
Tudo bem, pois. Mas a praia cansa, e 
à chegada não nos é permitido o des-
canso que ao corpo apetece. É preciso 
arrumar a tralha do semi-campismo 
que todos mais ou menos fazemos, 
lavar as toalhas e os fatos de banho, 
pôr em sítio seguro – se não queremos 
complicações adicionais, algumas 
bem previsíveis – os brinquedos das 
crianças, tomar banho (e dar banho 
aos mais novos). Mudar de roupa e 
preparar o jantar. Não é um dia des-
cansado, não, o domingo em que as-
sim se vai à praia.
Do ponto de vista feminino, a quem 
por tradição e especial competência 
incumbe preparar o almoço, a situa-

ção não é mais favorável. Ainda que 
algumas componentes possam ter 
sido preparadas de véspera, é sempre 
necessário cozinhar no próprio dia – o 
que implica levantar-se cedo e ir pi-
lotar o fogão antes de vestir o fato de 
banho. Enfim… claro que esta é a si-
tuação de quem tem filhos pequenos 
e não nada em dinheiro. 
As crianças hão-de crescer, e crescer 
em exigências, naturalmente. A ca-
pacidade de natação, nesse meio pe-
cuniário, é que é capaz de não se ex-
pandir por aí além. Mas ganhar-se-á 
em comodidade, talvez. Por enquan-
to, no entanto, é o que temos – uma 
excursão ocasional, dominical, até 
uma praia das redondezas.
Não é um dia descansado, não, des-
culpem-me a repetição, mas estou 
perto do fim, não é um dia tranquilo 
aquele em que de manhã se vai para a 
praia acompanhado do almoço. E de-
pois, como se tudo isto não bastasse 
– já é tempo de chegarmos ao ponto 
culminante da história! –, ainda há 
o imprevisto do tempo que nenhuma 
meteorologia prévia consegue ante-
cipar satisfatoriamente. Aos domin-
gos costumo e gosto de frequentar as 
praias próximo de Sintra (a Adraga, 
uma ou outra vez a Praia das Maçãs), 
já que meter-me nas filas da Caparica 
ou nas balbúrdias da Linha não é co-
migo. São mais frescas, é certo, mas 
estou mais à vontade.
O pior é se, em vez de fresco fica mes-
mo frio. Como hoje. Não chovia, mas o 
nevoeiro era mais que muito. Ao meio 
dia desisti – e vim descobrir onde fi-
caria esta Casa-Museu Leal da Câmara 
de que já várias vezes ouvira falar. Em 
outro dia, com mais vagar – e também 
com outra disposição de espírito – a 
visitarei. Dificilmente isso acontecerá 
como componente de programa de 
uma manhã de praia, ao domingo. 
Mas valerá a pena, estou convencido. 
Por agora fica a intenção.

Da praia,  
algumas considerações
(27 DE JULHO DE 1986, PRAIA DAS MAÇÃS)

Lurdes Neves
PHD, docente universitária UP

Desafios da Escola
A identidade profissional docente – Ser professor 
no século XXI – em homenagem ao dia do professor 
– 5/10/2021

Parte II

Por um lado, é preciso recuperar o prestígio e a impor-
tância da figura do professor a nível social, perante os 
alunos e encarregados de educação. Por outro lado, é de 
extrema relevância melhorar a formação de professores 
ao nível das suas competências pessoais e interpessoais, 
nomeadamente de liderança, gestão da inteligência emo-
cional, mediação de conflitos, coaching. Assume cada 
vez maior necessidade o acréscimo ou modificação dos 
critérios de selecção docente, dando mais importância à 
atitude, estilos de comunicação, competências pessoais, 
sociais e interpessoais do que tem vindo a ser valorizado. 
Também se torna cada vez mais premente redefinir por 
completo as metodologias de ensino de modo a que estas 
se adaptem ao desenvolvimento de competências previs-
tas para o perfil do aluno do século XXI.
A preocupação de definir um perfil, sobretudo com todos 
os desafios inerentes ao quadro que todos possam par-
tilhar e que incentive e cultive a qualidade, torna-se im-
portante para serem criadas as condições de equilíbrio 
entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o 
sentido crítico num mundo de cada vez maior diversida-
de e incerteza.
Numa sociedade humana imperfeita de desigualdades, 
não se pretende desenvolver uma fórmula perfeita, mas 
sim promover a complementaridade e o enriquecimento 
mútuo e a formação de pessoas autónomas, pró-ativas e 
responsáveis. Pretende-se a necessária flexibilidade no 
aprender a conhecer, no aprender a fazer, e no apren-
der a viver juntos e a viver com os outros. Isto obriga a 
colocar a educação durante toda a vida como um pilar 
necessário da sociedade – pela compreensão das múlti-
plas tensões que condicionam a evolução humana. Tudo 
nos obriga à recusa de receitas iguais para todos ou de 
rigidez de estratégias diárias aplicada às práticas e a um 
apelo incessante a pensar e a criar um destino comum 
humanamente de complementaridade.
“É neste contexto que a Escola, enquanto um ambiente 
propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de com-
petências, possa constituir um ligar pleno de valores, 
afetos e princípios em que os alunos poderão adquirir as 
múltiplas literacias que precisam de mobilizar, e conse-
guirem responder às exigências destes tempos de impre-
visibilidade e de mudanças aceleradas.
Finalmente, importa cada vez mais estreitar e fortalecer 
o estabelecimento de sinergias entre professores, através 
de trabalho verdadeiramente colaborativo e práticas de 
aula supervisionada, entre a escola e outras instituições, 
tais como empresas, universidades, fundações educa-
cionais, municípios, etc.”. Neves, 2019, Ser Professor, A 
Alquimia do Conhecimento e Emoção, Legis Editora).
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A estátua de D. Afonso Henriques, 
oferecida pelo distrito do Porto a Lisboa
A ideia de uma estátua a D. Afonso 
Henriques para Lisboa partiu de Antó-
nio de Oliveira Salazar, nos primórdios 
do seu longo consulado, em 1933. A 13 
de Janeiro seguinte, Águedo de Olivei-
ra, subsecretário de Estado das Finan-
ças, instalava a comissão encarregada 
de fazer os estudos e elaborar as bases 
do concurso para o monumento. Com-
punham-na (sem nenhum escultor), 
para além do pintor António Soares e 
do arquitecto Cristino da Silva, o então 
ainda vice-almirante Gago Coutinho, 
Gustavo Matos Sequeira, Joaquim Lei-
tão, Joaquim Manso, José de Figueire-
do, Júlio Dantas e Reynaldo dos Santos. 
É de salientar, a curiosa filosofia subja-
cente à feitura da estátua, divulgada 
então por Águedo de Oliveira: “Em 
breve, Lisboa, mercê do aturado estudo 
de V. Exas., possuirá um monumento 
à altura dos créditos de que dispõe e 
da obra formidável de ressurgimento 
em que estamos empenhados, todos 
os bons portugueses. (…) Além destas 
razões (…), levantando o monumento, 
pretende-se ajudar o problema do de-
semprego e coloca-se no seu verdadei-
ro pé o das relações da arte com o Esta-
do”. Júlio Dantas, que se inclinava pelo 
morro do Castelo de São Jorge como 
local de implantação do memorial ao 
primeiro rei, também usou da palavra 
na cerimónia da tomada de posse da 
comissão, sugerindo que deveriam ser 
demolidos os “edifícios do século XVII 
superjacentes às muralhas” e reinte-
gradas as “antigas ruínas, porventura 
em parte mascaradas por essas más 
construções”. Certo é que apesar de o 
coronel Pais Mamede ainda se referir a 
ele na “Ilustração” de 16 de Fevereiro, 
tal como a portaria que em 21 de De-
zembro de 1935 criava a comissão do 
falhado monumento a Mouzinho de Al-
buquerque para Lisboa, este “D. Afon-
so Henriques” foi esquecido.
Cerca de dez anos após, a 6 de Agosto 
de 1945, no “Diário Popular” fazia-se 
eco de leitores que consideravam que 
se deveria erguer uma estátua ao Rei 
Fundador durante as festas da cidade 
de 1947, data em que se comemora-

riam os oitocentos anos da “sua” toma-
da da cidade aos mouros. Essa estátua 
– que será motivo de futuro artigo nes-
ta página –, da mão de Leopoldo de Al-
meida, bem como outra de D. João I da 
mesma autoria, foram colocadas em 31 
de Dezembro de 1952 em nichos exis-
tentes no átrio do edifício dos Paços do 
Concelho de Lisboa e ali se quedaram 
até ao incêndio de 1996. A 31 e Agosto 
de 1997 foram reinauguradas em novo 
local, no topo do Campo Grande (Jar-
dim Mário Soares), frente ao Museu 
da Cidade, mais ou menos onde antes 
estivera uma estátua do Presidente da 
República, Óscar Carmona.
Ora voltando a 1947, anunciava-se, 
no “Diário Popular” de 7 de Outubro, 
para a manhã do dia 25, uma parada 
com 10.000 homens na Avenida da Li-
berdade e que de tarde se inauguraria 
no Castelo de São Jorge a estátua de D. 
Afonso Henriques, réplica da modela-
da por Soares do Reis (1847, V. N. Gaia 
- 1889, V. N. Gaia), oferta do distrito do 
Porto à cidade de Lisboa. A ideia partiu 
do governador civil nortenho, coronel 
Joviano Lopes, e foi concretizada por 
subscrição pública1. A 15, dizia-se que 
na noite anterior se desmontara a está-
tua (supostamente, da fundição) e que 
ela e os blocos de pedra do pedestal 
haviam sido acondicionados em qua-
tro camiões militares que parariam em 
Leiria, para seguirem no dia seguinte 
para Lisboa2, onde afinal só chegaram 
depois de uma viagem “a marcha re-
duzida e muito cautelosa” na manhã 
de dia 18, altura em que começaram 
a ser montados3. Apesar dos cuidados 
havidos, a espada acabou por partir-
-se, mas foi reparada de imediato. A re-
ceber a peça, estavam três vereadores 
designados pelo presidente da Câmara 
Municipal: major Reis, António Maria 
Pereira e Francisco Marques4. Os traba-
lhos de colocação foram dirigidos pelo 
arq. Vaz Martins e pelo agente técnico 
Alberto Correia, da Direcção-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais. 
Participaram também nos trabalhos, o 
eng. Almeida Garrett e o construtor ci-
vil José de Sousa Camarinhas. As fun-

dações em que o conjunto assenta têm 
5,30m de fundo por 4m de diâmetro.
Entre as muitas individualidades pre-
sentes no acto de inauguração, incluin-
do o Chefe do Estado, salientamos a 
delegação portuense, constituída pelo 
presidente da Câmara Municipal, prof. 
Luís de Pina, governador civil Joviano 
Lopes, bispo do Porto, general coman-
dante da 1.ª Região Militar, presidente 
da comissão distrital da União Nacio-
nal, 17 presidentes de câmaras munici-
pais do distrito, 15 presidentes das jun-
tas de freguesia do concelho do Porto, 
delegações da Mocidade Portuguesa 
masculina e feminina e directores dos 
jornais diários da Invicta.
Para finalizar, podemos dizer que, 
quando a 25 de Outubro de 1947, se 
descerrou na esplanada do Castelo de 
São Jorge o bronze de D. Afonso Hen-
riques, réplica do de Guimarães, o 
distrito do Porto e a sua cidade não só 
ofereciam a Lisboa uma excelente es-
cultura (embora oitocentista…), como 
de certo modo enterravam para sem-
pre a destrambelhada ideia de Júlio 
Dantas de colocar uma homenagem ao 
rei primevo na encosta do castelo, com 
consequente destruição de casario an-
tigo. Caso para dizer que aqui houve 
um bem que veio mesmo… por bem. E 
isso deve ter parecido igualmente aos 
que nessa noite, entre as 22 e as 24 ho-
ras viram a luz formada pelos 35 pro-
jectores militares que de Almada e do 
Alto do Duque iluminaram o castelo 
e a estátua daquele que o conquistou 
aos sarracenos.

Joaquim Saial
historiador da arte, escritor

1 “Diário de Lisboa”, 25.10.1947, p. 7.
2 “Diário Popular”, 15.10.1947, p. 7.
3 “Diário Popular”, 18.10.1947, p. 1. 
 Aqui, dizia-se que a estátua fora 
 transportada em seis camiões…
4 “Diário Popular”, 16.10.1947, p. 1.
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A Universidade do Porto (UP) apre-
senta «José Rodrigues, o Guardador 
do Sol», uma exposição inclusiva, 
nos 85 anos do nascimento do pin-
tor e escultor, falecido há cinco 
anos, pouco mais de um mês antes 
de completar oito décadas de vida. 
É uma viagem de 30 anos pela vida 
e obra do antigo aluno e docente da 
Faculdade de Belas Artes da Uni-

versidade do Porto (FBAUP). Com 
destaque para o período em que 
esteve na Guerra Colonial, esta ex-
posição retrospectiva honra a von-
tade de José Rodrigues de tornar a 
arte acessível a todos. Para tactear, 
ouvir e ver até 30 de Dezembro, nas 
galerias da Casa Comum, ao edifício 
da Reitoria da UP, com entrada livre.
“Artista plástico com vasta obra nas 
áreas do desenho, escultura, gravu-
ra, ilustração, cenografia e medal-
hística, José Rodrigues, nascido em 
Luanda (1936), veio estudar para 
Portugal aos 16 anos. Tinha 25 anos 
quando regressou a Angola, convo-
cado para lutar contra aqueles com 
quem tinha vivido até à adolescên-
cia. A mostra «José Rodrigues, o 
Guardador do Sol» revela excertos 
da correspondência que manteve du-
rante o ano de 1961”.
Tornar as obras acessíveis a todos 
os públicos sempre foi uma preocu-
pação de José Rodrigues, conforme 
recorda João Belchior, director do 

Departamento de Acção Social da 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, 
parceira deste projecto. Neste sentido, 
«José Rodrigues, o Guardador do Sol» 
procura proporcionar “soluções difer-
entes, para problemas sensoriais e de 
inclusão diferentes”. Os cegos podem 
aceder à áudio-descrição de algumas 
peças e tocar em esculturas e repro-
duções tridimensionais dos quadros, 
tornando a mostra um “pequeno 
oásis”, afirma João Belchior, consci-
ente do tanto que ainda há por fazer 
no combate ao “deserto inclusivo”. 
Também a vice-reitora da UP Fátima 
Vieira enalteceu o facto de a mostra 
“promover a inclusão e a democra-
tização no acesso à arte e à cultura, 
pilares fundamentais da missão que 
defendemos e pela qual orientamos 
os nossos projetos”. Este trabalho de 
adaptação para a inclusão resulta ain-
da de um projecto colaborativo com a 
Faculdade de Engenharia da UP.

«JOSÉ RODRIGUES,  
O GUARDADOR DO SOL»

Ser… humano!
Ser… artista!
Ser… parte do todo!
Ser… o próprio e o outro!
Ser… traços, sonhos e realidade!
«Ser» é a exposição que o artista 
Pedro Moreira inaugura no próximo 
dia 29 (sexta-feira), pelas 21h30, no 
Castelo de Santa Maria da Feira.
Patente ao público de 30 a 14 de No-
vembro, a mostra fará uma retrospec-
tiva do percurso do autor ao longo dos 
últimos 20 anos – data da última ex-
posição que realizou neste castelo.
A inauguração será acompanhada 
de um espectáculo musical com Lí-
gia Castro na voz e David Silva ao 
piano e de uma performance de dan-
ça com os bailarinos Ernesto Acosta, 

Paula Loureiro e Ricardo Sousa. “A 
performance permitirá uma leitura 
personalizada das obras, com uma 
fusão artística inesquecível”.
Carla Marques apresentou «Um 
olhar» sobre a obra de Pedro Morei-
ra:
“A arte do Pedro é complexamente 
simples. É uma obra para pessoas, 
com pessoas por dentro; um mar de 
luz, onde as sombras nos questio-
nam e nos obrigam a caminhar ao 
seu lado. E nessa metamorfose entre 
o artista e a sua obra sentimos que 
somos – enquanto observadores – a 
parte em falta nesse triângulo per-
feito (Arte, artista, público). Isso 
obriga-nos a despir essa confortável 
roupagem de meros observadores 
e a sermos atores de corpo, alma e 
emoções.
Essa é a grande vitória destes qua-
dros: a capacidade de nos surpreen-
derem até à exaustão, de falarem 

de sentimentos, ou melhor, de nos 
provocarem esses sentimentos. São 
obras que falam, que gritam, que 
provocam. O convite é que soltem os 
vossos sentidos e entrem nesta dan-
ça que promete o céu e a terra numa 
infinita palete de cores.
Deixem-se conquistar!”.

“UMA EXPOSIÇÃO 
QUE NOS CONVIDA A ‘SER’!”

FOTO: U. PORTO

Escultura em ferro
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É possível ver ou rever a exposição de 
escultura «9 sorrisos de Pedra», de He-
lena Amaral, patente na Associação de 
Jornalistas e Homens de Letras do Porto 
até à próxima sexta-feira (29 de Outu-
bro, entre as 14 e as 18 horas). A mostra é 
composta por nove esculturas – peque-
nas faces femininas – esculpidas com 
uma rebarbadora em pedras basálticas.

«9 SORRISOS DE PEDRA»

A Galeria de Arte do Casino Esto-
ril inaugura, no próximo sábado 
(30 de Outubro), o XXXV Salão 
de Outono. Trata-se de mais 
uma edição desta emblemática 
mostra colectiva de Pintura e 
de Escultura, onde se pode-
rão encontrar alguns dos mais 
conceituados artistas plásticos 
contemporâneos. A sessão de 
inauguração é livre e tem início 
às 17 horas. A entrada na colec-
tiva, que fica patente até 23 de 
Novembro, é gratuita.

XXXV SALÃO  
DE OUTONO

Obra de  
Fernando Gaspar

Obra de  
Júlio Resende

«PAUSA»
A Casa-Museu Bissaya Barreto, em 
Coimbra, acolhe a exposição colecti-
va «Pausa», realizada pelo recém-for-
mado colectivo Porto Art Weekend, 
constituído pelas galerias de arte 
Pedro Oliveira, Quadrado Azul e 
Kubik Gallery. “«Pausa» agrega um 
conjunto de obras de 17 artistas crite-
riosamente seleccionados”; a visitar 
até 14 de Dezembro.

O Lugar do Desenho – Fundação 
Júlio Resende, em Valbom - Gon-
domar, tem novas exposições. 
Até 8 de Outubro de 2022, na 
Sala do Acervo, está patente 
«Júlio Resende – O secreto à 
distância dos olhos e da mão – 
Aguarelas do Brasil». 
A Sala3 Hiscox acolhe Carla Cruz 
com a mostra «Documentação 
da Performance Ser Artista em 
Portugal é um Acto de Fé!, 30 
Agosto 2003»; a visitar até 15 de 
Janeiro de 2022. Também até esta 
data, pode ser visitada, na Sala 
de Exposições Temporárias do 
Lugar do Desenho, «Amândio 
Silva – Douro – Desenho e Agua-
relas».

O Gabinete de Desenho na Casa 
Guerra Junqueiro, no Porto, tem 
patente a exposição de Tomás 
Cunha Ferreira «Desdesenho».  
Com entrada gratuita e curado-
ria do Núcleo de Programação 
do Museu da Cidade, a mostra 
pode ser visitada até 2 de Janei-
ro de 2022.

NOVAS EXPOSIÇÕES 
NO LUGAR DO DESENHO

«DESDESENHO»

Eugénia de Carvalho vai expor no 
Centro Cultural de Macedo de 
Cavaleiros desenhos em grafite, 
escultura em bronze e gesso pati-
nado e pintura em tinta-da-china 
sobre papel, num total de 30 obras. 
A exposição, sob o título «Rostos e 
Atitudes», inclui também trabalhos 
em cerâmica. A individual pode ser 
visitada até 6 de Dezembro.

O Museu Nacional de Machado 
de Castro (MNMC), em Coim-
bra, apresenta a exposição «O 
Vinho» de Paula Rego, integrada 
na programação de «O Mundo 
do Vinho» 2021. A exposição é 
composta por uma série de nove 
litografias de Paula Rego, que 
ilustram – embora sem referên-
cias directas à história – o conto 
«O Vinho», escrito por João de 
Melo e traduzido por Paula Rego 
e Anthony Rudolf. Com entrada 
gratuita, a mostra está patente 
até 5 de Dezembro.

«ROSTOS E ATITUDES»

«O VINHO»
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Este ano a associação Amigos do Solar 
Condes de Resende – Confraria Queiro-
siana esteve presente na Feira do Livro 
do Porto pela primeira vez. Produzindo 
e publicando diversos títulos escritos 
pelos seus associados e confrades, e 
a Revista de Portugal, quis assim ir ao 
encontro de um público mais vasto e 
diversificado. Sendo também herdeira 
do Gabinete de História e Arqueologia 
de Vila Nova de Gaia, fundado na Facul-
dade de Letras da Universidade do Por-
to em 1982, e da Cooperativa Afons’eiro 
(1987), que também publicaram diversas 
edições ainda hoje procuradas, como a 
revista Gaya e o Al-manak de Gaia, além 
de outras raridades, a continuação das 
edições exige a procura de novas opor-
tunidades de divulgação, até porque o 
mercado livreiro mudou muito. Esta pre-
sença, para além da venda das edições 
referidas, teve também como objetivo 
a divulgação da associação, das suas 
atividades e dos seus propósitos a um 
público mais vasto, entre eles a vida, 
obra e consequentes reflexões de Eça de 
Queirós e da sua época, e dar a conhecer 
o Solar Condes de Resende como casa 
queirosiana internacional, congregan-
do os interessados nestas problemáticas 
que ainda hoje nos rodeiam a estabele-
cerem uma rede institucional que a elas 
se dedique no mundo lusófono e inter-
nacional, contribuindo na medida das 
suas possibilidades para o apoio aos que 
as estudam, produzem textos e oportu-
nidades para, compreendendo o pas-
sado, querem modernizar a sociedade 
pondo fim às suas misérias ancestrais.
Durante a feira, a direção organizou 
a sua presença através de turnos de 
atendimento com membros dos corpos 
sociais e investigadores dos seus pro-
jetos para atenderem os clientes e esta-
belecerem contactos, não apenas com 
o público em geral, mas também com 
profissionais da História e da escrita em 
geral, da imagem, das artes cénicas, edi-
tores e agentes culturais. Na duração dos 
seus quinze dias foi assim o que as feiras 
costumam ser: um local de convívio, de 
oportunidade de negócios, neste caso de 
edições raras ou recentes, mas também 
de acumulação de ideias para o que virá 
a seguir. Os jardins do Palácio de Cris-
tal são um ótimo local para este evento 

organizado pela Câmara Municipal do 
Porto, que atraiu milhares de pessoas, 
tendo a organização sido eficiente. Já o 
mesmo não poderemos dizer do enqua-
dramento dito cultural, sobretudo por 
falta de compreensão do que é, ou deve 
ser, uma feira, um local de festa, de ale-
gria, de divertimento, de perspetivas de 
futuro. A programação foi entregue a 
uma empresa que deve ter uma estranha 
e deprimente ideia do que tal deve ser: 
começando logo pelo programa distri-
buído à entrada, impresso a prata sobre 
fundo vermelhão, o calendário de ativi-
dades era ilegível porque alguém deixou 
os designers à solta a fazerem coisas para 
a satisfação do seu ego. Depois, na maior 
parte do tempo, uma música ambiente 
experimental, mais adequada para uma 
visita de estudo noturna ao Cemitério da 
Lapa, mas não para uma ocasião destas. 
Quando muito apenas nas horas previs-
tas para alguns criadores nos informa-
rem da sua criatividade.
Livros e suportes de texto e imagem ha-
via-os para todos os gostos e bolsas, des-
de os livros raros e os clássicos, aos in-
dispensáveis, os que fazem falta, os para 
ter, para ler e para trabalhar, mas tam-
bém muito desabafo pessoal, memórias, 
versos e literatura de supermercado. Al-
guns autores presentes e apresentações 
na Capela de Carlos Alberto, excelente 
cenário para tal pelo seu intimismo, e 
uma extensa fila de gente com um livro 
da autoria de uma menina que tem um 
blogue de banalidades que certo público 
gosta muito, e que ali perto do lago dava 
autógrafos.
No meio de tudo isto a cereja em cima 
de qualquer coisa que ainda está a ser 
digerida, a reabertura do Museu Român-
tico com o desaparecimento de cena dos 
seus objetos alusivos à denominação 
e a sua substituição por um conjunto 
d’“aquilos”. Este museu tem estado 
amaldiçoado em anos recentes: não vai 
há muito tempo que lá foi filmada uma 
sessão de culinária, não na cozinha a ser 
confecionada, ou numa sala de jantar a 
ser servida, como seria de esperar, mas 
numa sala com reposteiros, quadros e 
bibelots a assistirem ao refogado numa 
panela sobre um fogão ladeada por um 
chefe de cozinha e um presidente da Câ-
mara. Não acreditam? Vejam nos arqui-

vos, que deve lá estar. Depois gastaram 
um dinheirão a refrescar a museografia 
daquele atordoado cenário. Mas agora 
chegou a suprema ousadia performa-
tiva de quase só lá deixar uma folha de 
loureiro do herbário de Júlio Dinis, con-
dimento insuficiente para os 150 anos 
do seu Romantismo tardio. Parece que 
só quatro tipos de público gostaram da 
gracinha: os que a encomendaram, os 
que a conceberam e uns sujeitos que 
sempre aparecem nestas circunstâncias 
a engraxar aos promotores para um dia 
mais tarde também terem a sua oportu-
nidade para exibirem as suas bizarrias 
de efémero efeito destinadas ao fracas-
so. Mas o problema maior não é serem 
“avançados”, mas sim avençados.
Mas então isto fica assim? Fica, pois já 
nem sabemos mimoseá-los com uma 
boa gargalhada. Já Eça o lamentava no 
seu tempo: «Eu ainda me recordo de ter 
ouvido, na minha infância e na minha 
terra, a gargalhada – a antiga garga-
lhada, genuína, livre, franca, ressoan-
te, cristalina!... Vinha da alma, abalava 
todas as vidraças duma casa, e só pelo 
seu toque puro, como o do ouro puro, 
provava a força, a saúde, a paz, a simpli-
cidade, a liberdade!
Nunca mais a tornei a ouvir, esta gar-
galhada magnífica da minha infância. 
O que hoje se escuta, às vezes, é uma 
casquinada ou uma cascalhada (por ter 
o som do cascalho que rola), seca, dura, 
áspera, curta, que vem através de uma 
resistência como arrancada por cócegas 
e que bruscamente morre, deixando as 
faces mudas e frias. Eis a risada do nosso 
século!» (Eça de Queirós, Notas Contem-
porâneas). A deste é pior, pois é quase só 
um esgar e um encolher de ombros.
Para o ano deveremos voltar à Feira 
do Livro do Porto, um excelente local e 
acontecimento que continua com po-
tencialidades para ser um grande fórum 
cultural.

Na Feira do Livro do Porto

J.A. Gonçalves Guimarães
secretário da Direcção da Confraria Queirosiana
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Para uma biblioteca teatral - n.º 12
A estranha recorrência a textos con-
temporâneos que já foram uma e 
muitas vezes apresentados em Por-
tugal – a mais das vezes com atra-
so significativo em relação às suas 
estreias europeias –, de par com o 
interesse que a literatura dramáti-
ca suscita em si, são a razão desta 
incursão na área de apresentação 
da dramaturgia desconhecida, ou 
menos conhecida dentro de portas, 
mesmo se e quando destacada ‘lá 
fora’; ou, melhor ainda (embora esta 
difícil porque se não publica), se por-
tuguesa ou, ao menos, de língua por-
tuguesa. Avisa-se, porém, que não há 
qualquer intenção de organização 
regular, mas tão só um desfilar de es-
colhas, à maneira de uma carteleira 
(imaginária) num jornal.

“TRIÁLOGO”
Título Original: “TRIÁLOGO”
Autor: Ruben A.
Nacionalidade: portuguesa.
Língua: português.
Edição: Edição Assírio e Alvim 
(com o apoio do Ministério da Cultu-
ra, através do Instituto Português 
do Livro e das Bibliotecas), 2007.

Enquadramento: Ruben A., reco-
nhecido como um escritor marcan-
te da Literatura Portuguesa do Sé-
culo XX, não foi tido, nem achado 
na nossa Dramaturgia, pecha que 
não é novidade, pois nem mesmo 
os dramaturgos de principal voca-
ção o têm sido, tirando excepções, 
muitas vezes ao arrepio da demais 
qualidade que existe, mas se des-

conhece. Todavia, o teatro, para 
Ruben A. – e desde muito cedo – 
terá sido um desejo, um impulso 
e, acima de tudo, um destino que 
gostaria de ter seguido como sua 
principal escrita. E se esta, no cam-
po em apreço, não atinge foros de 
grande fôlego, como o autor atinge 
no romance, por uma leitura atenta 
percebe-se bem que se tivesse tido o 
fim a que se dispõe – a cena – have-
ria, muito provavelmente, de ter re-
sultado de forma excelente. Desde 
logo quando o escritor (não neste 
texto, mas em outro) o oferece para 
que o encenador reveja didascálias, 
corte, altere… Sem o ter por uma 
‘amputação’, o que é mal de muitos 
de seu tempo, que julgam o teatro 
como mera secção da literatura.
De clara inspiração pirandelliana 
tardia (o texto é de 1951), é de precoce 
leve anúncio do género que domina-
ria a cena europeia na segunda meta-
de do Século XX: o Teatro do Absur-
do, aqui entendido como uma escola 
de estilo, que não se estendem, como 
outros fazem de forma muito abran-
gente, nem a Albee, nem a Camus, 
por exemplo. Falamos de uma ca-
nónica que, mais do que a essência 
do tema, perpassa pela forma, dife-
renciadamente no plano subjectivo, 
de um Ionesco, de um Beckett, de um 
Tardieu ou de um Adamov e, vá lá, 
de um Mrozeck também (ou algum 
Mrozcek).
Pelo mais, insinua-se, como apaná-
gio de alguns da geração a que Ruben 
A. pertence, no texto em causa uma 
espécie de herança modernista con-
seguida e de uma aproximação ao fu-
turismo (e ao cubismo) mais em con-
creto, que, essa, nos parece falhada.
Todavia – e como mais adiante se 
escreverá – é um texto desejável e 
‘útil’, com qualidade, para algo que 
tem apenas pouco mais de 20 anos 
em certas tendências europeias do 
teatro.

Sinopse: Numa estranha secção de 
natureza administrativo-burocrática, 
ao mesmo tempo situada na época 
da escrota do texto e anacrónica (ou 
atemporal) pela presença das perso-

nagens, encontram-se em ‘triálogo’, 
Luís de Camões, uma Lady Inglesa, 
supostamente com Camões envolvi-
da afectivamene, e o próprio Ruben 
A., aparentemente o chefe da secção, 
apesar da fina ironia que o autor atri-
bui a toda a ‘leitura burocrática’ da li-
teratura. Num diálogo sem conflitua-
lidade directa entre as personagens 
(antes projectada para o exterior com 
que os três conflituam), a obra é um 
exercício dramático desafiante para 
os que entendendo existir um teatro 
pós-dramático, neste texto podem 
encontrar pistas para, a partir dele – 
da sua breve extensão – desenvolve-
rem um teatro de movimento (cujas 
formas geométricas propostas para 
os figurantes potenciam), cruzando, 
inclusive, teatro e dança, quiçá as 
instâncias performativas do teatro 
com as artes plásticas. 

Personagens: Luís de Camões, 
uma Lady Inglesa e Ruben A. (de 
idades indiferenciadas); um gru-
po de figurantes (maior ou menor 
consoante o encenador opte); (tal-
vez) uma personagem ausente, cuja 
pode, se assim se quiser, tornar o 
protagonista invisível.

Comentário: Não sendo da minha 
preferência a tendência contemporâ-
nea do ‘mainstream’ intelectual que 
domina e tem o favor principal dos 
apoios (político-económicos dos sub-
sídios) e da comunicação social – na-
quilo a que designo pejorativamente 
e assumidamente os nossos pós-pós-
-modernistas, incluso numa espécie 
de neojadnovismo de neoliberalismo, 
encontro neste texto a curiosida-
de bastante para ser realizado com 
elegância e substância por aqueles 
(poucos) que nessa família artística 
se incluem e sabem da poda e não 
apenas do ‘papagaismo de moda’, 
um belíssimo desafio. Razão por que 
eu – e justamente porque não sou ja-
dnovista de qualquer tipo – o incluo e 
recomendo nesta Biblioteca Teatral.

Forma de aquisição:  Wook.
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Breve história do rock - 3.ª Parte

Entramos nos anos sessenta, onde a 
era de ouro é de alguma forma circuns-
crita entre os anos 1963 e 1974. Com o 
aparecimento do trad jazz (um género 
de jazz que se tornou popular no Rei-
no Unido, com base no Dixieland e no  
Ragtime), existe um movimento signi-
ficativo dos artistas de blues a visita-
rem o país e com influência do tema 
“Rock Island Line” de Lonnie Donegan, 
desenvolveu-se outra tendência musi-
cal – skiffle (música folk com influên-
cias nos blues e no jazz que se tornou 
popular entre a juventude britânica).
Cliff Richard, com o tema “Move It”, dá 
um primeiro passo na criação do rock 
britânico. Os sucessos musicais dos 
“The Shadows” são um bom exemplo 
disso, um dos seus grupos de apoio. 
Inicialmente os “The Beatles” tocavam 
temas de soul music, rhythm & blues e 
surf music e só mais tarde introduziram 
as suas composições originais que os 
tornaram tão conhecidos mundialmen-
te. Em 1962, influenciados pelos blues, 
da mesma forma que os Animals e os 
Yardbirds, os Rolling Stones criaram 
o seu estilo tão peculiar que se man-
tém até aos dias de hoje. The Kinks,  
The Pretty Things e os The Who sur-
gem dois anos mais tarde. Esta invasão 
britânica gerou obviamente uma onda 
de imitadores que realizaram grava-
ções baratas para audiências locais e 
daí surgiu o rock de garagem (Garage 
Rock) que ainda é uma das bases das 
criações de novas bandas musicais.
O Power Pop surgiu da influência dos 
Beatles, Beach Boys e dos The Who 
que vieram a influenciar bandas como: 
Big Star, Raspberries, Badfinger e  
Emitt Rhodes. Com a influência da 
folk music e dos blues, Woody Guthrie 
pode ser considerado o pioneiro deste 
estilo intitulado folk rock. Bob Dylan 

é um dos seus exponentes, onde a 
canção de protesto toma força entre 
as camadas mais jovens. Outros no-
mes importantes deste género musical 
são: Simon & Garfunkel, Joan Baez,  
Joni Mitchell, The Band e The Mamas & 
The Papas, sem nos esquecermos dos 
Fairport Convention (um dos primeiros 
grupos a adaptar o folk a técnicas de 
rock britânico).
Com a introdução de características 
da música indiana (pedais e ragas), 
surgiu o Rock Psicadélio, onde flo-
resceram as bandas: Grateful Dead,  
The Holding Company, Jefferson  
Airplane e Big Brother. Um dos  
expoentes máximos desta cultura 
foram e são os Pink Floyd. O cantor  
Donovan, gravou provavelmente a pri-
meira canção psicadélica “Sunshine 
Superman”. Enquanto os Beatles lan-
çaram o álbum “Revolver” onde esta 
influência também se manifesta, o LP 
“Pet Sounds” dos Beach Boys é a “res-
posta” do outro lado do oceano (EUA).
1969, o maior festival de rock de todos 
os tempos: Woodstock é o maior mar-
co histórico do rock e da sua influência 
na sociedade mundial. Com a cultura 
hippie a personificar a paz e o amor, 
milhões de pessoas juntaram-se para 
vivenciarem momentos únicos e insu-
peráveis.
Participaram entre outros: Richie  
Havens, Joan Baez, Santana, Grade-
full Dead, Credence Clearwater Revi-
val, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker, 
Tem Years After, Blood Sweat & Tears,  
Crosby Stills Nash & Young, Jimi  
Hendrix (a sua versão inovadora do 
hino americano na guitarra elétrica 
foi memorável). Curiosamente, a lista 
de convidados que não participaram 
por inúmeras e diversificadas razões é 
que é notável: Beatles, Rolling Stones,  
The Doors, Led Zeppelin, Jethro Tull, 
Chicago, The Moody Blues e Procol  
Harum entre tantos outros. Imaginem 
se estas bandas não tivessem declina-
do o convite?...
O museu de Bethel Woods possui fil-
mes e exposições interactivas onde 
poderemos entender o significado des-
te evento culminante da década de 60 
que mudou radicalmente toda uma es-
trutura cultural e social.

Quando as bandas começaram a mes-
clar a música clássica com música 
electrónica, experimental e jazz, nas-
ceu o Rock Progressivo. A experi-
mentação de novos instrumentos e de 
diferentes formas musicais, um legado 
que bandas como Pink Floyd, Doors, 
Moody Blues, Procol Harum e até mes-
mo os Beatles, foram as principais in-
fluências para os King Crimson, Yes,  
Marilion, Supertramp e Genesis.
Influenciado pelas cenas psicadé-
licas e o art rock (usa mais teclado 
que guitarra e temas filosóficos nas  
suas letras) surge o Glam Rock. As-
sociados aos nomes de David Bowie, 
Alice Cooper, Elton John e Roxy Music.
O Hard Rock está a chegar na meta-
de da década de 70 e os seus percus-
sores são: Nazareth, Led Zeppelin, 
Kiss, Deep Purple, Queen, Status Quo,  
Uriah Heep e Black Sabbath (para 
muitos os pais do Metal). Não nos po-
demos ainda esquecer que da Austrá-
lia vieram os AC/DC, da Alemanha os 
Scorpions e do Canadá os Rush.
Quando este estilo Glam entrou em 
ascensão, outras bandas surgiram: 
Iron Maiden, Def Leppard, Metallica, 
Anthrax e Megadeth. E assim surgiu o 
Heavy Metal!!!
Mais tarde as bandas de rock come-
çaram a actuar em grandes arenas e 
estádios, designou-se chamar-lhe – 
Arena Rock. Criado por Boston, Styx, 
Foreigner, Journey, Queen, Kansas e 
Peter Frampton. Um estilo que ainda 
se mantém na actualidade.
Quando as letras se tornaram mais con-
flituosas e de uma abertura total do 
pensamento (sem segundas intenções), 
onde se abordam questões sociais e 
políticas, surge o Punk Rock. Canções 
como “Career Opportunities” dos Clash e  
“Right to Work” dos Chelsea foram o 
pontapé de saída para o aparecimento 
dos Sex Pistols, Ramones, The Cash,  
The Damned Buzzcocks, entre outros. 
Este estilo musical não teve o sucesso 
comercial esperado, assim como as exe-
cuções na rádio foram escasseando. Na-
turalmente foi criado o Pós-Punk, onde 
as bandas Joy Division, Psychedelic, Furs 
e mais tarde Siouxsie & The Banshees, 
The Fall, Talkinh Reads e, provavelmente 
a mais conhecida, os irlandeses dos U2.

António Ferro
músico
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A Química ao Pé da Letra
A Editora da Universidade do Porto, 
com a marca «U. Porto Press», acaba 
de publicar, na sua colecção «Trans-
versal», o livro Química ao pé da letra, 
de um colectivo de seis autores: João 
Carlos Paiva, Carla Morais, Martinho 
Soares, José Araújo, Hugo Viera e Lu-
ciano Moreira. Os dois primeiros são 
professores no Departamento de Quí-
mica e Bioquímica e investigadores 
da Unidade de Ensino das Ciências da 
Faculdade de Ciências daquela Uni-
versidade. O terceiro é investigador 
em Estudos Clássicos e Humanísticos 
e docente na Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. O quarto e 
quinto estão ligados, pela formação e 
pela prática, ao Ensino e Divulgação 
das Ciências, em especial as Ciências 
Físico-Químicas. E o último, mestre 
em Psicologia, é docente na Faculda-
de de Engenharia da Universidade do 
Porto. Fica, pela variedade da forma-
ção dos autores, desde logo justifica-
da a inclusão do livro numa colecção 
que se reclama da transversalidade.
O título da obra sugere que se trata de 
juntar a química e a linguagem. Cada 
ciência tem a sua linguagem própria, 
não fugindo a química a essa regra 
geral, embora haja alguma linguagem 
comum na ciência (a palavra «Labo-
ratório», por exemplo). A epígrafe do 
livro remete para o uso da palavra 
“palavras” em poemas de António 
Gedeão, que foi o pseudónimo literá-
rio do professor de Física e Química 
Rómulo de Carvalho (“Por que, sem 
escolha, me entrego/ nas palavras es-
colhidas,/ sementes evoluídas/ cum-
prindo um destino cego»).
Na Introdução os autores explicitam o 
objectivo da obra:
«As palavras da química são descritas 
nesta obra de forma breve e de acordo 
com uma estrutura tripartida: a con-
textualização da palavra, onde se pro-
cura enfatizar a sua relevância social 
e, sempre que oportuno, as suas rela-
ções com outras áreas científicas, com 
a tecnologia e com o ambiente. Segue-
-se depois a sua definição científica, 
pautada pelo compromisso equilibra-
do entre o rigor e a simplicidade. Por 
último, procede-se à exemplificação 
que se traduz na apresentação de 

aplicações concretas do termo, em si-
tuações do nosso dia a dia.»
Os autores dão logo a seguir exemplos 
elucidativos:
«Estas palavras da química, catego-
rizadas e apresentadas por ordem al-
fabética, são como que desmontadas, 
nas suas raízes etimológicas. (…) Tal-
vez ajude saber que ‘molécula’ pode 
ter a ver com ‘muito pequeno’ e, daí, 
voltar a esse agregado com distância 
típica entre átomos da centena de 
picómetros. Talvez ajude saber que 
‘substância’, uma palavra tão crucial 
em química, se pode ligar, no seu filão 
etimológico, a ‘estar na base de’, ‘que 
subsiste’, ‘que está dentro’.»
O livro divide-se em quatro capítulos: 
«Química: a História e o Lugar», que 
discute só três palavras («Alquimia», 
«Química» e «Laboratório»); «Concei-
tos e Entidades Químicas» (o maior, 
com 105 páginas, um verdadeiro dicio-
nário de química, que vai de «ácido» a 
«volátil»); «Técnicas laboratoriais» (de 
novo vale a ordem alfabética, existindo 
entradas que vão de «Centrifugação» 
a «Titulação»); e, por último, «Instru-
mentos e Material de Laboratório» (a ló-
gica é a mesma, com palavras que vão 
de «Almofariz» a «Vidro de relógio».
No posfácio subintitulado «Das raízes 
das palavras às rotas da química», que 
começa com o poema de Eugénio de 
Andrade «As palavras» (“São como um 
cristal,/ as palavras./  Algumas, um pu-
nhal/ um incêndio./ Outras,/ orvalho 
apenas.»), os autores sumariam a arte 
de usar as palavras na ciência química.
Quem não souber poderá neste livro 
aprender que «átomo» é a justaposição 
dos elementos gregos a, que significa 
negação, e tomo, que significa corte. 
Portanto, «átomos» são entidades que 
não admitem cortes, isto é, indivisíveis: 
de facto, para os antigos gregos, os áto-
mos eram as partículas que não se po-
diam dividir. A diferença entre os quí-
micos e os físicos é que, hoje em dia, os 
primeiros tratam dos agrupamentos de 
átomos, que se pode fazer das formas 
mais variadas, embora obedecendo 
a certas leis, ao passo que os segundo 
tratam dos constituintes fundamentais 
dos átomos e das suas interacções. Hoje 
continuamos a usar a palavra «átomo», 

apesar de sabermos que eles se dividem 
em núcleos atómicos e electrões, os nú-
cleos atómicos em protões e neutrões, e 
estes em quarks, uma palavra retirada 
à literatura (surge em Finnegan’s Wake, 
de James Joyce).
Outra palavra da química: catálise. 
Resulta do prefixo kata (para baixo, 
sobre, contra), e lya (desligar, soltar, 
libertar), pelo que a ideia  subjacente 
é «dissolver, destruir». O Prémio No-
bel da Química deste ano foi atribuído 
a investigadores que desenvolveram 
uma nova forma de catálise (a «bio-
catálise assimétrica»): Benjamin List, 
alemão, professor da Universidade de 
Colónia activo no Instituto Max Planck 
para a Pesquisa com Carvão, em Mü-
lheim an der Ruhr, e David MacMilan, 
norte-americano de origem escocesa, 
professor da Universidade de Prince-
ton, colocaram à disposição dos quí-
micos uma nova ferramenta que per-
mite acelerar reacções químicas.
Um outro exemplo do muito que se 
pode aprender neste livro é a origem da 
palavra «colóide». Vem do grego kola 
(cola) + eidos (forma, aparência, seme-
lhança), pelo que colóide significa «se-
melhante a cola». De facto, a cola é uma 
substância coloidal. Colóides em geral 
são misturas de materiais cujos compo-
nentes têm dimensões minúsculas. Os 
aerosóis, as espumas, as emulsões, os 
sóis e os géis são todos eles colóides.
Estamos, como se vê, em presença de 
uma excelente obra onde podemos 
aprender química sabendo línguas ou 
aprender línguas sabendo química. O 
conhecimento pode e deve ser trans-
versal.
No final da Introdução, os autores 
salientam a metáfora entre átomos e 
palavras:
«Regista-se uma cumplicidade analó-
gica entre a química e a palavra, que 
merece aqui ser sublinhada. Há corpús-
culos a que chamamos átomos (quais 
letras), que se podem agrupar em mo-
léculas e outros agregados (quais pa-
lavras), que no seu conjunto originam 
estruturas mais complexas (quais fra-
ses e textos), que constituem a matéria 
(quais livros), que se transforma e dá 
vida. E depois há o fascínio de como as 
coisas são… como há na poesia!»
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Obrigado 
Armanda 
Passos (1944-2021)

A Sala Armanda Passos no Museu do 
Douro, dedicado à artista plástica nas-
cida em Peso da Régua, a 17 de fevereiro 
de 1944, e falecida no Porto a 19 de ou-
tubro de 2021, abriu no Museu do Douro 
no dia 17 de Fevereiro de 2021, dia do 
seu aniversário.
A criação deste novo espaço dentro do cir-
cuito de visita do Museu do Douro obrigou 
a reimaginar as salas do Museu. No dia 18 
de Maio de 2021 a Sala Armanda Passos 
transformou-se no novo Espaço Armanda 
Passos composto por um corredor e duas 
salas onde hoje se pode contemplar a co-
leção doada pela pintora, composta por 
84 obras, entre desenhos a tinta-da-chi-
na, guaches, óleos, gravuras e serigrafias. 
A pintora Armanda Passos participou, 
passo a passo, na conceção destes novos 
espaços, desde a localização das obras, a 
sua disposição, assim como a escolha da 
cor para as paredes.
É uma nova ala expositiva, permanente, 
que permite ao visitante fazer um percur-
so pela diversidade de obras e diferentes 
técnicas usadas pela artista plástica, e fi-
car a conhecer melhor a sua arte. Destaca-
-se, por exemplo, a coleção de serigrafias, 
que foi editada com uma técnica muito 
particular e pela própria Armanda Passos, 
constituída na sua maioria por provas de 
artista. O trabalho de Armanda Passos tem 
a mulher configurada como eixo principal, 
onde não existe qualquer questionamento 
social. O Espaço Armanda Passos é assim 
uma homenagem à Mulher duriense e à 
obra emblemática desta artista, uma das 
grandes referências nacionais e interna-
cionais ao nível das artes plásticas.
Armanda Passos é também desde 18 de 
maio deste ano, Dia Internacional dos 
Museus, o nome de um espaço na zona 
ribeirinha do Cais da Régua, o Parque 
Armanda Passos, onde, futuramente, 
estarão expostos elementos escultóri-
cos, já aprovados pela artista, reprodu-
zindo em grande escala as figuras mais 
marcantes da obra da pintora, como as 
grandes mulheres, os animais, os pás-
saros, inspiradas na sua obra. Um pro-
jeto em parceria com o Museu do Douro, 
a Câmara Municipal do Peso da Régua, 
a Faculdade de Belas Artes do Porto e 
a Administração dos Portos do Douro, 
Leixões e Viana do Castelo.

Museu do Douro

Morreu Armanda Passos, uma das 
maiores e mais reconhecidas artistas 
plásticas  portuguesa. Morreu aos 77 
anos, durante a madrugada.
Em comunicado, assinado pelo rei-
tor, António de Sousa Pereira, a Uni-
versidade do Porto (UP) assinalou 
que, “com este triste desaparecimen-
to, o país perde uma das suas mais 
notáveis artistas plásticas e a Univer-
sidade do Porto uma das suas prin-
cipais referências estéticas”. O reitor 
manifestou “o reconhecimento” da 
instituição que dirige “pela admirá-
vel carreira e extraordinária obra” 
da artista. Lembrou que Armanda 
Passos manteve com a “comunida-
de académica uma ligação estreita e 
continuada, ao longo de mais de 40 
anos”. Armanda Passos nasceu em 
1944, no Peso da Régua, e licenciou-
-se em Artes Plásticas na Escola Su-
perior de Belas Artes do Porto.
A sua obra está representada em co-
lecções como a do Museu Nacional 
de Arte Contemporânea, da Funda-
ção Calouste Gulbenkian, da Fun-
dação Oriente, Fundação Champali-
maud, do Museu de Serralves, ou do 
Museu Amadeo de Souza-Cardoso.
Numa entrevista à RTP, em 2004, 
recordava que chegou tarde às artes 
plásticas, licenciando-se na Esco-
la Superior de Belas Artes do Porto 
quando já tinha formado família e 
tinha filhos. Afirmava ainda que o 
dom artístico “foi-se manifestando 
devagar”.
A obra da artista, marcada por figu-
ras femininas e pelo desenvolvimen-
to de uma técnica relacionada com 
serigrafia, está presente em várias 
colecções, nomeadamente do Museu 
Nacional de Arte Contemporânea, do 
Centro de Arte Moderna da Fundação 
Calouste Gulbenkian, na Fundação 
de Serralves e no Museu Amadeo de 
Souza-Cardoso. É possível ver gran-
de parte do seu trabalho artístico no 
Museu do Douro, no Peso da Régua, 
fruto de uma doação de 83 obras que 
a pintora fez e que estão expostas em 
permanência desde Maio.

Membro do grupo «Série Artistas Im-
pressores», Armanda Passos fez ain-
da parte de exposições colectivas em 
países como Espanha, Bélgica, Fran-
ça e Alemanha. Em 1993, ilustrou as 
histórias de Jorge Listopad para a 
infância, reunidas em «Meio Conto», 
com uma série inédita de 25 guaches.
A par do percurso artístico, inicia-
do nos anos 1970, Armanda Passos 
foi professora de Tecnologia da Se-
rigrafia no Centro de Reabilitação 
Vocacional da Granja e monitora de 
Tecnologia da Gravura na Escola Su-
perior de Belas Artes.
Entre as distinções que recebeu des-
taca-se o prémio do Ministério da 
Cultura (1984) e a atribuição da Co-
menda da Ordem de Mérito (2012) da 
República Portuguesa.
Em 2011, quando doou duas obras 
ao Museu da Quinta de Santiago, 
em Matosinhos, Armanda Passos 
afirmou que o objectivo era deixar os 
seus trabalhos a locais e pessoas que 
significam alguma coisa na sua vida. 
“Se gostarem do meu trabalho, gos-
tam de mim”, disse a artista plástica 
na altura.

Imortal o mundo  
feminino de Armanda
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Paulina Chiziane  
é Prémio Camões 2021
O júri, em reunião coordenada pela 
Fundação da Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, decidiu por unanimi-
dade atribuir o Prémio Camões 2021 
à escritora moçambicana Paulina 
Chiziane, destacando a sua vasta pro-
dução e recepção crítica, bem como 
o reconhecimento académico e ins-
titucional da sua obra. O júri referiu 
também a importância que dedica nos 
seus livros aos problemas da mulher 
moçambicana e africana. O júri subli-
nhou também o seu trabalho recente 
de aproximação aos jovens, nomeada-
mente na construção de pontes entre 
a Literatura e outras artes. Paulina 
Chiziane está traduzida em muitos 
países, e é hoje uma das vozes da fic-
ção africana mais conhecidas interna-
cionalmente, tendo já recebido vários 
prémios e condecorações. Nasceu em 
Manjacaze, Moçambique, em 1955. 
Estudou Linguística em Maputo. Fic-
cionista, publicou vários contos na 
imprensa; publicou o seu primeiro 
romance, «Balada de Amor ao Vento», 
depois da independência (1990), que 
é também o primeiro romance de uma 
mulher moçambicana. «Ventos do 
Apocalipse», concluído em 1991, saiu 
em Maputo em 1995 como edição da 
autora e foi publicado pela Caminho 
em 1999. Alguns dos seus livros foram 
publicados em Portugal e no Brasil, e 
estão traduzidos em inglês, alemão, 
italiano, espanhol, francês, sérvio, 
croata. O Prémio Camões, instituído 
por Portugal e pelo Brasil em 1989, é 
o maior prémio de prestígio da Língua 
Portuguesa. Com a sua atribuição é 
prestada anualmente uma homena-
gem à Literatura em Português, recain-
do a escolha num escritor cuja obra 
contribua para a projecção e reconhe-
cimento da Língua Portuguesa. O júri 
da 33.ª edição do Prémio Camões foi 
constituído por Ana Martinho, profes-
sora universitária (Portugal); Carlos 
Mendes de Sousa, professor universi-
tário (Portugal); Jorge Alves de Lima, 
escritor e investigador (Brasil); Raul 
César Fernandes, professor universi-
tário (Brasil); Tony Tcheka, escritor 
(Guiné-Bissau); Teresa Manjate (Mo-
çambique).

Apresentação de  
«Alice e os Abutres»
A Unicepe recebe hoje (27 de Ou-
tubro) a apresentação do novo 
livro de Beatriz Pacheco Pereira, 
«Alice e os Abutres», cuja apre-
sentação está a cargo de Danyel 
Guerra. A sessão na Cooperativa 
Livreira de Estudantes do Porto 
tem início às 18 horas.

O Prémio Nacional de Bioética 
2021 será atribuído ao vice-al-
mirante Gouveia e Melo, numa 
cerimónia a realizar-se no dia 3 
de Novembro (quarta-feira), às 11 
horas, no Auditório do Centro de 
Investigação Médica da Faculda-
de de Medicina da Universidade 
do Porto. O Prémio Nacional de 
Bioética, iniciativa conjunta da 
Associação Portuguesa de Bioé-
tica e da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, desti-
na-se a distinguir personalidade 
de elevada idoneidade e integri-
dade pessoal, nacional ou estran-
geira, que se tenha distinguido no 
mundo académico, científico ou 
na sociedade em geral.

Mário Máximo  
recebe Bolsa Literária
Mário Máximo, autor de uma diversa 
obra em vários estilos literários e que 
acabou de lançar o livro de poesia 
«As Portas da Noite» [ver páginas 8 
e 9], recebeu uma Bolsa Literária, na 
Área da Ficção/Romance. Atribuída 
pelo Ministério da Cultura, através da 
Direcção-Geral do Livro, dos Arqui-
vos e das Bibliotecas, a bolsa esten-
de-se até Julho de 2022.

«Com os Pés  
Gastos na Terra»
A editora Letras&Coisas lançou 
recentemente o livro «Com os 
Pés Gastos na Terra», que surge 
como prolongamento editorial 
de uma exposição que os artistas 
João Paulo Lima e Marco Fidalgo 
apresentaram. “A edição é bilingue 
(Português e Inglês) e propõe uma 
entrevista e um conjunto de textos 
e imagens que contextualizam e 
ajudam a enquadrar as motiva-
ções dos autores, documentando 
a experiência vivida, assim como 
as obras que se apresentam. A 
entrevista foi realizada por Nuno 
Higino, que assina outros textos 
juntamente com Samuel Silva e os 
dois artistas.

«Ensaios sobre  
Fotografia»  
no Livros no Mira
«Ensaios sobre Fotografia», de 
Susan Sontag, é o livro da sessão 
de 9 de Novembro do projecto Li-
vros no Mira – que o Mira Forum, 
do Porto, organiza mensalmente 
para uma conversa à volta de um 
livro proposto antecipadamen-
te. A sessão mantém-se online 
disponível através nas redes 
sociais do espaço cultural e tem 
início às 21h30. A proposta de 
leitura deste clássico integra-se 
no MIP - Mês da Imagem do Porto 
e “será uma oportunidade para 
sabermos da actualidade destes 
ensaios publicado em 1977”.

Traga-Mundos  
presencial e online
Amanhã (28 de Outubro), pelas 21 
horas, é dia de nova «TL - tertúlia 
de leituras» da Traga-Mundos com a 
livraria Gatafunho; a sessão #45 será 
realizada online. No sábado (30 de 
Outubro), também pelas 21 horas, 
a Livraria Traga-Mundos receberá a 
apresentação de «Chá Para o Nevoei-
ro», de José Pinto, e durante Novem-
bro e Dezembro, será palco de uma 
exposição de Sofia da Mata. No dia 4 
de Novembro (quinta-feira), realizar-
-se-á a tertúlia de leituras #46, desta 
feita na própria Traga-Mundos, a 
partir das 21 horas.

Prémio Nacional de 
Bioética 2021 distingue 
vice-almirante  
Gouveia e Melo
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Homenagem a Olga Prats em Sintra
A pianista Olga Prats, que morreu no passado dia 30 de Julho, vai ser homenageada 
por colegas e amigos através de um concerto que se realizará no Centro Cultural 
Olga Cadaval, em Sintra, no próximo dia 3 de Novembro (quarta-feira), véspera do 
dia em que completaria 83 anos. Artur Pizarro, António Victorino d’Almeida, Jorge 
Palma, Quarteto Lopes-Graça, Irene Lima, Luís Madureira, Diana Botelho Vieira, Sér-
gio Azevedo, Pedro Ribeiro, Alejandro Erlich-Oliva, Maria do Céu Guerra e Sara Vaz 
são os intérpretes do concerto que se inicia às 21 horas. A iniciativa partiu do musi-
cólogo Bernardo Mariano, e conta com a colaboração de Paula Prats e do composi-
tor Sérgio Azevedo, autor da obra «Olga Prats. Um Piano Singular» (2007). De referir 
que “os intérpretes tiveram todos uma ligação muito próxima e longa com Olga 
Prats e foram convidados a escolher uma (ou mais) breve(s) peça(s) que, para eles, 
tenha uma ligação muito evidente com a artista. Haverá recurso a pequenos vídeos 
projectados numa tela em fundo de palco, assim como uma câmara frente à boca 
de cena que irá projectar para o fundo de palco imagens em tempo real”.
Pianista e figura de referência no âmbito da música de câmara em Portugal, Olga 
Prats leccionou no Conservatório Nacional e na Escola Superior de Música de Lis-
boa. Fundou o grupo musical Opus Ensemble. Colaboradora próxima do maestro 
Lopes-Graça, de quem gravou grande parte da obra pianística, participou no concer-
to de homenagem ao compositor pelo seu centenário, realizado em 2006, na Festa 
do Avante! Manteve relações e artísticas e pessoais, entre tantos outros, com Fer-
nando Lopes-Graça, António Victorino d’Almeida e Constança Capdeville. Participou 
na formação de vários agrupamentos musicais, entre os quais o Opus Ensemble.
Maria Olga Douwens Prats nasceu em Lisboa, a 4 de Novembro de 1938, fez o Curso 
Superior de Piano no Conservatório Nacional e prosseguiu os estudos em Colónia, 
na Alemanha. Começou a tocar piano aos seis anos, tendo sido aluna particular de 
João Maria Abreu e Motta, e deu o seu primeiro recital aos 14 anos, no Teatro Muni-
cipal de S. Luiz, em Lisboa.

FOTO: DR

Tributo a  
José Mário Branco
Cramol, Pedro Branco, El Sur, 
Marco Oliveira, Jakilson Pereira 
e Flávio Almada são os partici-
pantes do concerto-tributo a José 
Mário Branco que terá lugar no 
Fórum Lisboa em Novembro, nos 
dias 20 (sábado), às 21h30, e 21 
(domingo), às 17h30. Organizado 
pela Associação José Afonso, 
o evento conta com o apoio de 
várias entidades. Os bilhetes já 
estão à venda (ajaconcertos@
gmail.com).

CAM em Movimento
Enquanto o edifício do Centro 
de Arte Moderna (Lisboa) se 
encontra encerrado para obras 
de remodelação, a Fundação 
Calouste Gulbenkian preparou 
uma programação para levar a 
arte a toda a área metropolitana 
de Lisboa. «CAM em Movimen-
to» é uma programação fora de 
portas que envolve, entre outros 
aspectos, mostras com obras 
da colecção, como é o caso da 
exposição «Colecção de Arte 
Britânica do CAM», a decorrer na 
Casa das Histórias Paula Rego, 
em Cascais, até 30 de Janeiro de 
2022 [https://gulbenkian.pt/cam/
em-movimento/].

FBAC continua a apostar 
na formação
A Fundação Bienal de Arte de Cer-
veira (FBAC), dando continuidade à 
sua estratégia de desenvolvimento de 
públicos e qualificação dos profissio-
nais do sector da cultura e educação, 
apresentou um ciclo de acções de 
formação certificadas em 2021/2022. 
As sessões decorrem exclusivamente 
em formato digital e a sua participação 
é gratuita, limitada e sujeita a inscrição. 
A iniciativa destina-se a profissionais 
do sector da cultura e da educação, 
mas alarga-se ao público em geral. “O 
objectivo consiste em capacitar os par-
ticipantes de conhecimentos técnicos 
e ferramentas orientadas em estraté-
gias de mediação e comunicação com 
os públicos”. As sessões têm a duração 
de seis horas e a certificação será 
outorgada pela FBAC e, no caso dos 
docentes, pelo Centro de Formação 
do Vale do Minho. A próxima sessão 
está agendada para 13 de Novembro, 
sob o tema «Os Direitos de Autor nas 
organizações culturais».

Candidaturas  
abertas ao prémio  
Luis Sepúlveda
Estão a decorrer, até 10 de Janeiro 
de 2022, as candidaturas ao prémio 
que, desde 2008, era designado por 
Prémio Conto Infantil Ilustrado Cor-
rentes D’Escritas | Porto Editora e 
que a partir desta edição se chamará 
Prémio Literário Luis Sepúlveda. Pro-
movido pela Porto Editora e pela Câ-
mara Municipal da Póvoa de Varzim, 
o prémio destina-se às turmas do 4.º 
ano de escolaridade do 1.º ciclo do 
Ensino Básico de todo o país. Escre-
ver e ilustrar um conto infantil sobre 
a amizade, a solidariedade social, a 
liberdade, o respeito pelo outro e/
ou a defesa do ambiente – as princi-
pais ideias deixadas na obra de Luis 
Sepúlveda, o escritor chileno que 
dá nome ao prémio – é o desafio do 
concurso. Os vencedores serão anun-
ciados na próxima edição do festival 
Correntes d’Escritas, que acontecerá 
de 22 a 26 de Fevereiro de 2022, na Pó-
voa de Varzim.

Aberto Programa de 
Apoio em Parceria 
 - Arte e Ambiente
Estão abertas candidaturas a 
projectos artísticos que promo-
vam uma cidadania ambiental 
inclusiva no âmbito do Programa 
de Apoio em Parceria - Arte e 
Ambiente. Com uma dotação fi-
nanceira de trezentos e cinquen-
ta mil euros, este programa tem 
como principal objectivo apoiar 
a implementação de projectos 
que fomentem a sustentabilidade 
ambiental, contribuindo, através 
das artes, para uma transição 
climática justa e equitativa. As 
candidaturas estão abertas até 5 
de Novembro.
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Festivais de Outono’21 
passam pelo CAA
A “mulher na música” é o tema central 
dos Festivais de Outono de 2021 da Uni-
versidade de Aveiro que está a decorrer 
até 28 de Novembro (teve início a 24 de 
Outubro) com actividades em Aveiro, 
Águeda, Ílhavo e Oliveira de Azeméis. 
Compositoras, investigadoras e intér-
pretes femininas terão um espaço pri-
vilegiado para apresentar trabalhos 
recentes e discutir percursos, ausências 
e disparidades no meio musical portu-
guês. Sempre com mulheres como pro-
tagonistas, o programa prevê pluralida-
de de estilos e obras em estreia absoluta. 
Ao Centro de Artes de Águeda, o evento 
chega ainda em Outubro, no dia 30 (sá-
bado), às 21 horas. Com entrada gratuita 
e para maiores de seis anos, será no au-
ditório que os Operatória – um ensem-
ble português destinado à produção e 
realização de concertos de música eru-
dita – sobem ao palco. [https://www.
ua.pt/pt/festivaisdeoutono].

«O Lugar  
Desconhecido»  
sobe ao palco
A companhia Pé de Vento leva à cena 
nos dois próximos fins-de-semana (30 
e 31 de Outubro; 6 e 7 de Novembro) 
a sua mais recente criação, «O Lugar 
Desconhecido», de Álvaro Magalhães, 
numa nova versão deste conto de «A 
Mata dos Medos», cuja estreia absolu-
ta teve lugar no Teatro da Vilarinha em 
Março de 2015. «O Lugar Desconheci-
do» é um dos contos de «A Mata dos 
Medos», livro que Álvaro Magalhães 
começou a escrever quando decidiu 
relatar as aventuras de uma comuni-
dade de pequenos animais – o ouriço, 
o coelho, a toupeira, o chapim, o ca-
racol – entre outros habitantes dessa 
misteriosa “mata dos medos”. O es-
pectáculo, para todo o público a partir 
dos quatro anos, estará em cena no 
palco da Associação Recreativa Auro-
ra da Liberdade, em Matosinhos (Rua 
do Godinho), sempre às 16 horas.

Rota das Árvores  
2021-2022
A 3.ª edição da Rota das Árvores 
do Porto vai dar a conhecer alguns 
dos tesouros do património natural 
da cidade. Ao longo de 10 meses 
(Outubro - Julho) serão 10 passeios, 
acompanhados pelo arquitecto 
paisagista João Almeida. Os passeios 
realizam-se aos sábados (das 14h30 
às 17 horas) e o próximo, no dia 13 de 
Novembro, é ao Parque das Virtu-
des; segue-se o Parque da Pasteleira, 
no dia 11 de Dezembro. 2022 inicia-se 
com o passeio ao Jardim S. Lázaro, 
Praça da Alegria e Cemitério Prado 
do Repouso, a 22 de Janeiro; em Fe-
vereiro, o passeio é no dia 19 ao Par-
que Ocidental da Cidade. O Parque 
do Covelo será a visita do dia do pai, 
19 de Março, e o Parque Oriental da 
Cidade e Viveiro Municipal estão 
previstos para 23 de Abril. No dia 21 
de Maio, a sessão é dedicada ao Mu-
seu da Cidade - Casa Marta Ortigão 
Sampaio, Praça Mouzinho de Albu-
querque e Cemitério de Agramonte; 
a 18 de Junho, a visita é ao Passeio 
Alegre; e a 3.ª edição termina, a 9 de 
Julho, no Parque de S. Roque. A par-
ticipação nos passeios está sujeita a 
inscrição, que, para cada rota, acon-
tece oito dias antes da data marcada 
[https://www.100milarvores.pt/
porto-rota-das-arvores-2021-2022]. 
A Rota das Árvores do Porto enqua-
dra-se no projecto Florestas Urbanas 
Nativas no Porto – FUN Porto – que 
tem como objectivo expandir a área 
verde nativa no Porto e promover a 
ligação dos munícipes a estes recur-
sos vitais para a sustentabilidade da 
cidade.

Chega ao fim  
o Festival Teatro 
Construção
O Auditório do Centro Cultural 
da Juventude de Joane (concelho 
de Vila Nova de Famalicão), na 
Associação Teatro Construção – 
entidade organizadora do evento 
–, é palco do XXXIV Festival Teatro 
Construção Joane, que termina no 
fim-de-semana de 30 e 31 de Outu-
bro. A programação foi pensada em 
duas grandes dimensões: aos sába-
dos, às 21h30, espectáculos para o 
público em geral e aos domingos, às 
17h30, espectáculos para as crian-
ças e para as famílias. Com entrada 
grátis para as crianças na compra 
de um bilhete, «Fardo», pelo Peripé-
cia Teatro (sábado), e «Os grandes 
não têm grandes ideias», pelo Fértil 
Cultural (domingo), são os últimos 
espectáculos desta edição.

Toda a família  
cabe no TMJB
«Verdi que te quero verdi», com música 
de Giuseppe Verdi, e com encenação de 
Teresa Gafeira, é a proposta da Compa-
nhia de Teatro de Almada (CTA) para o 
último fim-de-semana de Outubro no 
Teatro Municipal Joaquim Benite (TMJB). 
O espectáculo para toda a família estará 
em cena na Sala de Ensaios, no sábado, 
dia 30, às 16 horas, e no domingo, dia 31, 
às 11 horas.  Também da CTA, o teatro 
de Almada recebe «Nem come nem 
deixa comer», de Lope de Vega, com 
encenação de Ignacio García. Espectá-
culo inserido na Mostra Espanha 2021, 
é a próxima estreia da Companhia de 
Teatro de Almada e vai estar em cena 
na Sala Principal, de 5 de Novembro a 5 
de Dezembro. As habituais «Conversas 
com o Público», realizam-se nos sába-
dos, dias 6, 13, 20 e 27 de Novembro, 
e 4 de Dezembro, sempre às 18 horas, 
no foyer do TMJB. A coordenação é da 
professora Maria João Brilhante que 
terá como convidados Ignacio García e 
José Gabriel Antuñano, Juana Escabias, 
Ângela Fernandes, Júlio Vélez Sainz, e na 
última conversa, Nuno Júdice. O TMJB 
acolhe ainda, nos dias 4, 6 e 7 de No-
vembro, «Um, dois, três!», uma comédia 
do dramaturgo húngaro Ferenc Molnár, 
com encenação de António Pires, pelo 
Teatro do Bairro.

O regresso d’«O Meu 
Primeiro FITEI»
«O Meu Primeiro FITEI» volta ao Porto 
para uma segunda edição que acon-
tece, de 29 de Outubro (sexta-feira) 
a 2 de Novembro (terça-feira), em 
vários espaços da cidade, com sete 
espectáculos para o público infanto-
-juvenil. Segundo a organização, esta 
será “uma edição reforçada, depois 
do sucesso de uma primeira edição 
experimental condicionada pela pan-
demia”. O programa inclui “propostas 
multifacetadas que desafiam a infân-
cia, a juventude e as famílias a encon-
trarem-se com o teatro e a reflectirem 
sobre diferentes temas, relevantes em 
todas as idades”.
Durante cinco dias, serão apresenta-
dos sete espectáculos no Teatro He-
lena Sá e Costa, Coliseu Porto Ageas, 
MAR Shopping e Espaço Formiga. O 
FITEI acolhe também o primeiro en-
contro presencial do «ConnectUP», o 
projecto da Europa Criativa ao qual 
também pertence. A pensar na aces-
sibilidade e no alcance democrático 
das obras, objectivos principais do 
festival, «O Meu Primeiro FITEI» conta-
rá, ainda, com uma extensão no FITEI 
Digital, a plataforma de streaming 
dedicada ao teatro, lançada em Maio, 
durante o 44.º FITEI - Festival Interna-
cional de Teatro de Expressão Ibérica 
[Programa: http://www.fitei.com/pt/
sobre-o-festival/edicoes-anteriores/
fitei-o-meu-primeiro-fitei/].



«Quem se chama  
José Saramago»
A Quinta da Caverneira, em Águas 
Santas, Maia, recebe, no próximo 
dia 3 de Novembro (quarta-feira), o 
espectáculo «Quem se chama José 
Saramago», que visita a vida e obra 
de José Saramago. Uma co-produção 
Teatro das Beiras e Karlik Danza Tea-
tro (PT/ES), sobe ao palco às 21h30.

Halloween regressa 
a Vilar de Perdizes
A mística aldeia de Vilar de Perdi-
zes, concelho de Montalegre, volta 
a celebrar o Halloween no último 
dia deste mês. Uma noite diferente 
que reforça a oferta turística do 
concelho ao mesmo tempo que 
promove a gastronomia local. Este 
cartaz – apoiado pelo município de 
Montalegre e pela junta de fregue-
sia local – é organizado pela Asso-
ciação de Defesa do Património de 
Vilar de Perdizes.

Inscrições abertas pa-
ra o colóquio  
Caminhos de Santiago
Depois da realização dos Coló-
quios Internacionais «Caminhos de 
Santiago», a Junta de Freguesia de S. 
Pedro de Rates, com a colaboração 
da Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim e da S. A. de Xestion do Plan 
Xacobeo – Santiago de Composte-
la, Turismo de Portugal e Turismo 
Porto e Norte de Portugal, realiza, 
nos dias 19 e 20 de Novembro, em 
S. Pedro de Rates, o VII Colóquio 
Internacional Os Caminhos de San-
tiago «Alminhas, Relíquias e Relicá-
rios». As inscrições para assistir ao 
encontro estão a decorrer até ao 
dia 10 de Novembro. [Inscrições:
junta.frates@gmail.com].

Famalicão abre candidaturas 
a bolsas de estudo
Estão a decorrer, até 15 de Novembro, as candidaturas 
às bolsas de estudo do ensino superior do município 
de Vila Nova de Famalicão. As bolsas destinam-se aos 
alunos famalicenses que frequentam o ensino superior 
(licenciatura e mestrado), público ou privado. Há mais de 
dez anos que a autarquia famalicense, através do Pelou-
ro da Juventude, atribui anualmente bolsas de estudo 
aos alunos do concelho que frequentam as universida-
des. As candidaturas devem ser formalizadas através da 
plataforma http://bolsas.famalicao.pt/. Para mais infor-
mações os jovens famalicenses devem contactar a Casa 
da Juventude [bolsasestudo@famalicao.pt; 252314582].

Estreia em Idanha- 
-a-Nova «Fogo-fátuo»
«Fogo-fátuo» é um espectáculo de 
teatro que tem como estímulo de 
pensamento e criação o contrabando 
de café na raia ibérica e o início da 
exploração cafeeira no Brasil. Exer-
citando a elasticidade de cicatrizes 
seculares, convoca a música, o ritual e 
o movimento físico-verbal em dança 
oscilante e vertiginosa entre o profano 
e o divino. Estreia no dia 29 de Ou-
tubro no Centro Cultural Raiano, em 
Idanha-a-Nova, no âmbito do Festival 
«12 em Rede das Aldeias Históricas», a 
decorrer até 6 de Novembro [https://al-
deiashistoricasdeportugal.com/12-em-
-rede21/].
Patrícia Moreira é a responsável pela 
criação, cuja interpretação está a cargo 
de Anabela Ribeiro, Brais Iriarte Alonso 
e Pedro Baptista. Uma produção da 
Tremor Teatro em co-produção com 
Limiar Teatro, CIA Teatral Boccaccione 
e Município de Idanha-a-Nova.
Depois da estreia, segue-se a apresen-
tação do vídeo do espectáculo na al-
deia de Monsanto, no dia 6 de Novem-
bro. Nos dias 12, 13 e 14 de Novembro 
parte rumo à Sala Ártika, em Vigo, e em 
Fevereiro de 2022, de 22 a 24, chega ao 
Centro de Artes de Lisboa, a penúltima 
paragem de um caminhar que culmina-
rá, no mês seguinte, no Festival Março 
Jovem, no Seixal.

Novo Festival de 
Teatro para Crianças 
e Jovens
De 4 a 14 de Novembro decorre, 
em Faro, a 1.ª edição do Mochila 
- Festival de Teatro para Crianças 
e Jovens, que integra projectos de 
companhias e criadores nacionais 
de referência, como Teatro Praga, 
UMCOLETIVO, Madalena Victori-
no e Bestiário. Mochila é o novo 
Festival de Teatro para Crianças e 
Jovens, organizado pela companhia 
LAMA Teatro, que levará 11 espectá-
culos e actividades a cinco espaços 
culturais da cidade de Faro, bem 
como a diversos locais ao ar livre.

Festival de Teatro de 
Viana do Castelo
A quinta edição do Festival de Teatro 
de Viana do Castelo, uma organização 
do Teatro do Noroeste - Centro Dra-
mático de Viana e da Câmara Municipal 
de Viana do Castelo, decorre de 10 a 20 
de Novembro, no Teatro Municipal Sá 
de Miranda, em Viana do Castelo. “Uma 
selecção de espectáculos de diferen-
tes estéticas que é apresentada ao 
longo de 11 dias dedicados a celebrar a 
diversidade e a excelência da criação 
artística contemporânea. Uma festa do 
Teatro em que a participação é mesmo 
o que mais importa e em que a acessi-
bilidade, a educação e a inclusão de no-
vos públicos” são objectivos do Serviço 
Educativo da autarquia [informações: 
967 552 988; geral@tmsm.pt].
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Nos 80 anos de Adriano Cor-
reia de Oliveira
Concertos, exposições, banda desenhada, tertú-
lias, debates, uma serigrafia e depoimentos. Um 
programa intenso e diversificado, não fechado, 
para recordar Adriano Correia de Oliveira ao longo 
de 2022, ano em que se assinalam 80 anos do seu 
nascimento. E mais além. As comemorações vão 
até 2023. Recordá-lo durante um ano e perpetuar 
a sua vida e obra no futuro. Com este propósito 
nasceu o projecto «Adriano80». A ideia nasceu 
no Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano 
Correia de Oliveira (CACDACO), mas o seu desen-
volvimento deve-se a muitas vontades e apoios 
vindos de fora; um pouco de todo o país tem che-
gado a vontade de receber o projecto. Mas tam-
bém além-fronteiras… Apresentado em conferên-
cia de imprensa, «Adriano80» dá conta de uma 
primeira data: 10 de Abril de 2022. Dia em que a 
Casa da Música receberá um conjunto alargado 
de músicos que se juntarão para lembrar Adriano. 
Concerto que reunirá em palco amigos do Adria-
no, colegas, admiradores, de várias gerações. Mas 
ainda em Março deverá ser inaugurada a exposi-
ção itinerante sobre a vida de Adriano Correia de 
Oliveira, que o centro prevê e deseja que seja na 
Assembleia da República e que estará na Casa da 
Música no dia do concerto. São 15 painéis e um 
vídeo explicativo; e para que viaje o mais possí-
vel, estão a ser feitas seis réplicas do material ex-
positivo. Do programa faz parte a edição de dois 
livros. «Adriano, um canto em forma de Abril – 80 
anos», que reúne textos de diversas personali-
dades ligadas à cultura, ao desporto, à política e 
amigos, contará com capa da autoria do arquitec-
to Siza Vieira e deverá ter apresentação em Abril, 
em Vila Nova de Gaia. «O perigoso pacifista - his-
tórias de Adriano Correia de Oliveira» é um livro 
de Banda Desenhada, com desenhos de João Mas-
carenhas e textos de Paulo Vaz de Carvalho, e será 
lançado em Coimbra Editada foi já uma serigrafia 
com a imagem do mural dedicado ao cantor, da 
autoria de António Carmo, situado na entrada do 
Parque Biológico, em Avintes. E ainda este ano, 
em Novembro, será lançada uma petição para 
protecção da obra do músico, que nasceu no Porto 
e foi viver para Avintes (Vila Nova de Gaia) ainda 
muito criança. Outras iniciativas estão ainda em 
desenvolvimento, cujo agendamento poderá ser 
acompanhado no sítio na internet do CACDACO: 
adrianocorreiadeoliveira.org.
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Depois de um ano de hibernação força-
da, à qual apenas o mundo digital em-
prestava alguma vida, a Tertúlia João 
de Araújo Correia regressou às suas 
atividades com redobrada energia.
De momento tem em mãos a realiza-
ção do VII Fórum João de Araújo 
Correia. Terá lugar no próximo dia 6 
de novembro, na Escola Secundária 
que leva o nome do escritor, em Peso 
da Régua. É dedicado ao tema “Li-
teratura e ruralidade”. A conferên-
cia inaugural está a cargo de Isabel 
Ponce de Leão, que discorrerá sobre 
“Literatura, ruralidade e nova rura-
lidade”. À apresentação da reedição 
de Montes pintados, seguir-se-á um 
painel com os pintores Emerenciano, 
Chi Pardelinha e Odete Marília, auto-
res de “Retratos para João de Araújo 
Correia”. Depois, a obra do contista 
duriense será o foco das intervenções 

de Ana Lavrador e de Paulo Samuel. 
Da parte da tarde, Teresa Sanches, 
António França e João Paulo Braga 
centrar-se-ão nas ligações entre li-
teratura e ruralidade em alguns dos 
prosadores que Araújo Correia muito 
prezava, designadamente, Trindade 
Coelho, Júlio Dinis e Camilo Castelo 
Branco. Este encontro está aberto a 
todos os interessados, tendo como 
único limite as restrições necessárias 
à salvaguarda da saúde de todos.

Mas a atividade da Tertúlia começou 
já muito antes, quando meteu pés à 
estrada para realizar uma das suas 
atividades que é já um clássico: o 
famoso “Roteirinho”. Desta vez, a 
geografia afetiva do escritor duriense 
conduziu os passos da Tertúlia até 
Ovar, origem dos “principais povoa-
dores da minha terra”, como ele diz 

em Horas mortas. Foi também nes-
ta cidade que, em tempos, visitou a 
casa onde Júlio Dinis, um dos seus 
escritores de eleição, viveu “os mais 
belos quatro meses da sua vida efé-
mera de tuberculoso”. Aí se ouviram 
proveitosas explicações sobre a vida 
do romancista naquela “casinha de 
porta e janela” e sobre o seu impacto 
na obra do escritor oitocentista.

Por esta altura andava já o júri do 
Prémio Nacional de Conto João de 
Araújo Correia a ler os 448 contos 
apresentados a concurso. À seme-
lhança da edição inaugural, esta se-
gunda edição foi bastante disputada 
por candidatos oriundos não só de 
vários pontos do nosso país, mas 
também do Brasil, de França, da Suí-
ça, da Bulgária e de Itália. O prémio 
foi atribuído por unanimidade ao 
conto intitulado “chuva”, de Alfredo 
Jorge Martins Lourenço, narrativa 
que, nas palavras do júri, “se desta-
ca pela maneira original como frag-
mentos do passado e do presente se 
entrelaçam no discurso interior do 
narrador, pela diversidade de regis-
tos utilizada e pelas referências inter-
textuais, recursos estes que constan-
temente solicitam o leitor”. De acor-
do com o regulamento do prémio, 
foram distinguidos com uma menção 
honrosa dois contos: “A última ata do 
notário Leitão”, de Nuno Abreu Lima, 
e “Onde desagua o rio”, assinado por 
Rui Miguel Cerqueira Coelho.

Em parceria com a Câmara Municipal 
de Peso da Régua, a Tertúlia João de 
Araújo Correia levou ainda a cabo 
um projeto de longa data, a agenda 
intemporal “Diariamente Douro”. 
Nas suas páginas, as palavras ins-
piradas do contista guiam-nos pelo 
seu “pátrio Douro”, aliadas a foto-
grafias de António Pinto e pinturas 
de Armanda Passos, Jaime Silva e 
Gracinda Marques. Esta agenda esta-
rá disponível para todos os sócios e 
participantes do Fórum.
Até novembro, à vista dos montes 
pintados!

Ana Ribeiro,
Direção da Tertúlia João de Araújo Correia

Tertúlia João de Araújo Correia:  
um fórum e algo mais

FOTO: DR
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À VENDA: PORTO  //  Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes, Museu  
Nacional Soares dos Reis, Árvore, Unicepe, Tabacaria Batalha (Praça da Batalha, 
151), Tabacaria Maria Margarida (Rua Antero de Quental, 472), Tabacaria O Papelão  
(Rua da Contituição, 15) GONDOMAR  //  Papelaria Juvenil (Rua Route Crasto, 71/75)  
GAIA  //  El Corte Inglês, Livraria Velhotes (Rua Gil Eanes) V. N. FAMALICÃO  //  
Pipes bazar (Av. 25 de Abril, 124)  PÓVOA DE VARZIM  //  Tabacaria Kip 4 u  
(Praça Marquês do Pombal)  VILA REAL  //  Livraria Traga-Mundos

Para assinar online:
www.artesentreasletras.com.pt
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