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A Europa Connosco!

D
ilustração

Gonçalo Viana

e Lisboa, onde concluiu o
curso de arquitectura, Gonçalo
Viana mudou-se para Macau
e aí assinou as suas primeiras
colaborações no âmbito da
ilustração editorial. Viveu
alguns anos em Londres,
trabalhando como arquitecto, sem
nunca perder de vista a ideia de tornar-se ilustrador, carreira que iniciou em
2002. Da formação em arquitectura
perdurou o vínculo à geometria, que
desde cedo lhe pontuou o trabalho
gráfico e continua a estruturar o
seu trabalho de ilustrador. Tendo já
publicado nos principais títulos da
imprensa portuguesa, as suas ilustrações
são também presença assídua em
publicações internacionais, incluindo o
prestigiado The New York Times.
O seu traço de pendor conceptual foi
reconhecido pela Society for News Design,
pela revista Creative Quarterly e pela
colectânea 200 Best Illustrators Worldwide,
da Lüerzer’s Archive.
Em 2008, ganhou o Prémio Stuart para
melhor ilustração e cartoon de imprensa.
Em 2011, as ilustrações para o livro
Esqueci-me Como Se Chama foram também
distinguidas pela revista 3x3 na selecção
anual de ilustração infantil.

P

ortugal, por várias vicissitudes históricas, expandiu-se,
após o século XVI, para fora da Europa. Ligou mundos
que não se conheciam ou não interagiam. Recebeu povos
que resultaram destas suas chegadas a vários continentes. Acrescentou às suas populações outras heranças, que
já tinham misturado várias origens magrebinas ou mediterrânicas, ou os povos das expansões bárbaras, ou das
movimentações cristãs, aquando das cruzadas. Os Portugueses
são hoje todas estas heranças.
Portugal, porém, é um País europeu, na sua geografia e na sua
matriz cultural. Regressamos a ela na Revolução de Abril, somos
europeus e seremos cada vez mais, como bem lembrava Eduardo Lourenço. Uma Europa feita de várias heranças, muitas vezes
dividida (como no protestantismo ou no comunismo), de várias
nações, mas com sínteses religiosas, políticas e filosóficas, onde
sempre estivemos e sempre nos envolvemos. A economia, por
sua vez, junta-nos e juntar-nos-á ainda mais.
Ultimamente, a experiência europeia única que tem constituída
a União Europeia, sendo capaz de criar consensos e liberdade
de mobilidade entre os europeus, tem sofrido grandes turbulências, sobretudo com a consolidação de movimentos nacionalistas
e xenófobos, precisamente o que, no passado, atolou a Europa de
conflitos mortíferos, ódios entre países e intolerâncias irracionais
entre nacionalidades. Por isso criada a Comunidade Económica
Europeia. A pandemia, pelo contrário, tem sido capaz de criar
estratégias comuns, cujo exemplo mais marcante é a gestão comum do processo de vacinação ou processos orçamentais com
responsabilidade comum.
Este número do Tempo Livre é precisamente dedicado a refletir sobre a nossa Europa. Vivemos tempos conturbados, em que
os muros ameaçam levantar-se entre as nações europeias, quando se pensaria que o derrube do Muro de Berlim seria o reforço
duma Europa democrática mais forte e amplamente reforçada.
Tudo isto quando Portugal inicia, em janeiro de 2021, precisamente, mais uma sua Presidência.
Desfrute assim de mais um Tempo Livre.
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Dep. Legal 41725/90 Registo de propriedade na ERC 114484 Preço 1 € Tiragem deste número 93.193 exemplares Membro da APCT – Associação Portuguesa para o Controlo
de Tiragem e Circulação | Estatuto editorial publicado em www.inatel.pt
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reportagem

Embaixadores da
Cultura Popular
Serão todos
responsáveis pelo país
que têm como casa.
Responsáveis pela
identidade, pelo que
foi, pelo que é, e pelo
que será. Quem hoje
nele habite decide
como amanhã os
outros nele viverão.
Que amanhã ainda se
toque, dance, cante,
viva a cultura popular

R

epresentam a cultura popular.
Foram, durante o século XX,
um dos primeiros recursos na
mobilização social e política, e
mostraram, que, como a FNAT
(hoje Fundação Inatel), não são
apenas “objeto” representativo
do autoritarismo, e reforçam que o 25 de
abril de 1974 não foi o seu fim, foi a sua
renovação.
O folclore engloba ideias, valores e atitudes que enaltecem a cultura popular e
as manifestações nelas inspiradas. Hoje
são mais do que um grupo de camponeses
que cantam numa feira no Funchal (como
aconteceu pela primeira vez em 1850); ou
“uma história não contada de um povo”.
Hoje o folclore é um fenómeno cultural
da modernidade, que tem como objetivo
representar a tradição de uma região, de
uma localidade, de uma nação.
Em 2020 existem mais de 1700 grupos
de folclore em Portugal, no ativo. Cada
grupo traz consigo um lugar, e a partir dos
trajes, das danças e cantares, representa a
história dessa gente. Gente que é nossa.
Portugueses. Conhece-se Portugal, pelas
suas atuações, pelos papéis que guardam

nos armários das associações, pelos recortes dos jornais do “bar” da Casa do Povo.
Conhece-se a imensidão de um país que
ficará para sempre “à beira-mar plantado”, “no canto da Europa”, mas com vontade de se fazer notar. Sempre o fez.
Portugal é “um paraíso à beira-mar plantado”, cheio de cultura, de cultura popular
que precisa, urgentemente, de ser relembrada e vivida. É hoje, como foi no passado, um agente de mudança, como referiu
Graça Fonseca, ministra da Cultura, em entrevista à Fundação Inatel, “cientes da necessidade de reforçar a consciencialização,
em particular das gerações jovens, para a
importância do património cultural imaterial e da sua salvaguarda, é nossa intenção
promovê-lo enquanto agente de mudança social na sociedade contemporânea e
estimular o interesse dos mais novos pelo
património através, nomeadamente, de experiências criativas”.
Experiências criativas, ou não, são necessárias, até obrigatórias, no ano em que
os festivais de folclore não aconteceram,
em que os ensaios são adiados todas as semanas e os trajes teimam em não sair para
a rua. Mas para Daniel Café, presidente

da Federação de Folclore Português, há
aqui, no meio do caos, uma oportunidade.
“Surgiu aqui uma oportunidade de renovação. Os grupos que são mais fora da caixa têm conseguido fazer atividades muito
interessantes. Isto, porque não é apenas o
festival folclore que um grupo pode fazer,
há muitas outras atividades que podem
ser criadas, como debates, exposições, espetáculo de canto tradicional, e que não
envolvem a temática da dança, que é o
grande problema aqui. Também temos
vindo a incentivar os associados para repensarem a ação do grupo e pensarem em
reinventar um espetáculo. Temos que inovar sem estragar.”
Sem estragar. Sendo fiéis “à Carta de
princípios do folclore português, e à nossa
deontologia, e orientação de ação enquanto movimento associativo. A máscara está
para nós, como estão as unhas e as tatuagens. É assim tão premente que os grupos
saiam à rua para dançar e fazer atuações,
em que grande parte dos grupos faz parte do grupo de risco?”, interrogou Daniel
quando confrontando com a possibilidade de os grupos se adaptarem a 2020 com
o uso de máscara durante as atuações.
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O folclore
engloba ideias,
valores e
atitudes que
enaltecem a
cultura popular

Amabélio, presidente do Grupo de Folclore de Faro não exclui, mas hoje, não.
Não vão usar a máscara no traje. “Usar
máscara não está nos nossos planos. Poderá haver outras coisas que se possam fazer
com a máscara, mas a atuação tradicional,
a dança em si, neste momento, não é uma
hipótese em cima da mesa.”
Fazem parte dos grupos fora da caixa,
fazem parte dos resilientes. Reinventaram-se e criaram o treino do Folclore.
“Normalmente recomeçamos os ensaios
em outubro. Não era possível o ensaio,
mas era possível o treino. Treinos de folclore. Individualmente com os tocadores
e bailadores, até 24 pessoas, com as máscaras. Estamos a pôr o grupo nas agendas
das pessoas às segundas à noite. Tem que
haver vontade da direção. Saber liderar e
mostrar que estão vivos sem pôr em causa
a saúde de ninguém.”
São muitos os que querem e continuam
a encontrar uma solução para que não
surja a pergunta “será que ainda tenho
grupo”. A esses, aos resilientes, a ministra
trabalha para que sejam chamados a público, “sabemos da especial resiliência dos
milhares de mulheres e homens que, de
forma abnegada e voluntária, integram o
setor associativo e continuam fortemente
empenhados em fazer face aos constrangimentos impostos por razões de saúde
pública. Iremos continuar a desenvolver
um trabalho de articulação e diálogo entre os programas de política pública e as
diversas atividades desenvolvidas pelas
coletividades e associações”.
Desde o primeiro momento que a ministra da Cultura tem estado em contacto com
a Federação Folclore Português com o objetivo de conhecer e de encontrar respostas às dificuldades encontradas pelos grupos de folclore e pelo mundo associativo.
“A ministra da cultura está a criar uma
rede nacional para o património material
e imaterial, e dessa rede, a FFP, enquanto
organização não-governamental acreditada pela Unesco, está nessa rede, e estamos

a construir uma estratégia nacional de
salvaguarda desse mesmo património. E
vamos alargar a rede, e património passa
pelos grupos de folclore”, explicou o presidente da FFP, depois de confidenciar que
foi uma conquista conseguir a atenção do
ministério da Cultura no que à cultura popular diz respeito.
A Cultura Popular está na agenda do
ministério, e a criação de redes já está em
marcha, não só com a Federação, mas com
outros órgãos e associações como deixa
claro a ministra da Cultura: “O trabalho
em rede e o desenvolvimento de parcerias
constituem instrumentos fundamentais
para o acesso à cultura pelos cidadãos,
para a agilização de novas dinâmicas programáticas e para a promoção da coesão
territorial e social. Dou como exemplo alguns projetos em curso: a Rede de Teatros
e Cineteatros Portugueses, uma rede de
circulação, de acolhimento, de residências artísticas, que permitirá um intercâmbio entre as estruturas nela integradas,
bem como o reforço da coesão territorial.

Graça Fonseca, ministra da Cultura

Outro programa de política pública em
desenvolvimento para estas áreas é a Estratégia Nacional do Saber Fazer Português, vocacionado para as artes e ofícios
tradicionais, com vista à salvaguarda, continuidade, inovação e desenvolvimento
sustentável. Esta estratégia será concebida
em articulação com o projeto de relançamento do Museu de Arte Popular enquanto espaço privilegiado para apresentação,
divulgação e aprendizagem das práticas
tradicionais que se desenvolvem pelo
país, estimulando, desta forma, o interesse pelo contacto destes processos “in loco”
através de rotas específicas pensadas em
todo o país para o efeito.”
Daniel Café, enquanto presidente da
FFP, destaca a Inatel como uma das redes
mais importantes na divulgação da Cultura Popular, dos cantares, das tradições.
“A Fundação Inatel é uma parceira incontornável na nossa ação. O presidente da
Fundação Inatel, Francisco Madelino é
uma pessoa apaixonada pelo folclore, e
isto é importantíssimo, estas redes são

importantíssimas para o crescimento.”
2021 ainda é para todos um conjunto de
“ses”. Se a vacina; se não piorar; se os grupos não tiverem medo; se conseguirmos
fazer com menos gente. Mas para Daniel
Café há já uma perspetiva do que pode ser
2021: “Até julho acredito que vamos estar
parados, mas com a vacina (em março e
abril), a partir de agosto, acredito que já podemos pensar em entrar numa certa normalidade. O desfile do traje, que acontece
normalmente em setembro, queremos que
aconteça em 2021. Já estava acordada com
a câmara municipal da Covilhã, e se assim
continuar o interesse é lá que vai acontecer,
se por algum motivo a câmara não conseguir abraçar o projeto, não faltarão outras
câmaras interessadas. Queremos fazer também a nossa procissão a Fátima, mas mais
tarde, no primeiro domingo do advento.
Começarmos este tempo de advento com
esperança. Não teremos pressa. Não vamos pôr em perigo a saúde das pessoas.”
Sem pressa, mas sem parar. O trabalho
com as associações em contexto de pandemia está a ser desenvolvido. Desde o
primeiro momento, segundo a ministra
da Cultura, foi criado um grupo de trabalho informal, com elementos do gabinete
e membros da Confederação Portuguesa
das Coletividades, e todos, sem exceção,
terão que reinventar novas formas de
projetar e conferir maior sustentabilidade
económica em cada coletividade/associação, num trabalho que será sempre em
rede para que todos consigam beneficiar
do melhor de cada estratégia, cada ideia, o
melhor de uma nova realidade. Os que se
reinventam, os que acreditam, acreditam
num bem maior.
“Temos todos o dever de trabalhar para
preservarmos a nossa História, as nossas
gentes e comunidades, neste território
que é nosso, onde existe um património
vastíssimo, único e singular. Todos somos
embaixadores na preservação do que é
nosso”, palavras da ministra da Cultura,
Graça Fonseca. Maria João Costa
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Museu Nacional do Azulejo
Visita com o olhar
do mestre Cargaleiro
Pelos olhos inquietos do mestre Manuel Cargaleiro, de 93 anos, compreendemos melhor pedaços da
nossa História, idiossincrasias que abrem para o outro e para o diferente, imperfeições nas pequenas
grandes coisas que tornam os portugueses um nobre povo

R

efrescante acompanhar quem,
por detrás da provecta idade,
continua a abrir-se ao espanto pelo belo e bom. A elevar-se
para lá do visível. A deixar-se
emocionar pelo que os sentidos
conseguem absorver, enquanto
passeia, placidamente, os olhos por fragmentos que contam histórias da nossa
História.
Preso agora ao chão por uma bengala,
este artista português que foi para França,
no auge do vigor físico, à procura de transpor fronteiras para a criatividade, voa para
lugares longínquos quando contempla placas finas de cerâmica que dizem coisas sobre nós, portugueses, no Museu Nacional
do Azulejo (MNAz), em Lisboa. Enquanto
os nossos pés se dirigem para o espaço que
ele nos quer mostrar, o mestre, que é um
contador de histórias, vai salpicando, aqui
e ali, reminiscências que ajudam a compreender um certo espírito lusitano: “Um
artista que foi para Paris, como eu há 60
anos, se fosse fazer o mesmo que os artistas franceses, não interessava. Levei para lá
uma coisa que eles não sabiam fazer, que é
a estética do azulejo, um estilo de arte que
não conheciam.”
Manuel Cargaleiro considera que “a
grande força da arte em Portugal, que teve
sempre evolução desde o início da nacionalidade até agora, é o azulejo, a cerâmica.
É fabuloso!” Os adjetivos e os superlativos
são frequentes durante esta visita guiada,
junto das peças que lhe despertam sentimentos: “Isto é uma maravilha”, “este é
lindíssimo”. O que falará o azulejo sobre
o nosso povo? “Para mim é uma riqueza
de imaginação. Podem pôr todos os defeitos aos portugueses, mas há uma coisa
que eles têm, que é muita imaginação. Os
painéis que estão nas igrejas, nos palácios,
com temas religiosos, com temas pagãos,
integram-se dentro da construção. Os portugueses inventam da maneira mais engraçada. Por exemplo, os azulejos a azul e
branco são um espetáculo! Os portugueses
exploraram isso a copiar os chineses, mas
fizeram de outra forma. Há uma frase lindíssima que não sei de quem é e que diz:
deve fazer-se sempre a mesma coisa, mas
de outra maneira.”

Felicidade na arte
Entretanto, chegamos ao lugar onde o mestre nos queria levar. Paramos alguns minu-

Fotos: Joshua Pratas

caram-lhes que tinha sido um artista português que mora em Paris”, conta, divertido.
O caminho prossegue, mais uns passos
adiante, e ele atira: “Sabe quais são os azulejos que estão aqui e que eu gosto muito?”
Não espera pela resposta e avança para o
Painel de azulejos enxaquetados, faiança
a azul e branco, Lisboa, 1600-1625: “É fabuloso, maravilhoso, lindíssimo!” Trata-se
de uma obra onde existe o contraste entre
geometrias pela justaposição. Um mínimo
de elementos cria um máximo de efeitos
aos sentidos. “A partir destas coisas, podemos imaginar tudo. Depois, o que é preciso é criar em nós uma situação onde nos
sintamos felizes por ter isto à frente dos
olhos. A mim cria-me uma impressão muito mais feliz do que ter outra coisa mais
complicada.”
Os olhos estão mais brilhantes. Deixa-se iluminar por quase tudo o que vê no
MNAz: “Eu entro aqui e acho isto de uma
felicidade… É uma maravilha! Gosto muito disto, disto e disto”, aponta para várias
obras que identifica como sendo “sinceras”,
que o deixam tranquilo e lhe dão paz. Diz
que a cerâmica é para mexer [embora não
seja possível no museu]. Como uma criança curiosa, passa a mão pela Composição
com azulejos de motivos islâmicos, técnica
de corda seca e aresta, Sevilha, 1500-1550.
“Vir aqui é como ir a uma escola. Basta
olhar. Não é por acaso que os monumentos, as casas religiosas têm a ver com isto,
porque quer-se tocar nos sentimentos mais
profundos das pessoas.”

Criação, segundo os portugueses

O mestre Cargaleiro junto de uma das suas obras expostas no Museu Nacional do Azulejo

tos diante do Painel de azulejos de padrão
Ponta de Diamante, faiança policroma,
Lisboa, 1608-1939. “Este painel de azulejos
foi dos primeiros desenhos a ser feito pelos
portugueses depois dos hispano-árabes.
Havia azulejos feitos sobretudo em Sevilha
e apareceram estes feitos pelos portugueses, que têm uma certa influência árabe.”

Em cada paragem há espaço para outra
história que vem à tona e que lhe evoca, de
alguma forma, aquele painel: “Eu fiz um
painel muito grande de azulejos para a entrada da Caixa Geral de Depósitos (CGD),
em Paris. E os operários marroquinos pensavam que tinha sido feito por um tipo de
Marrocos. Os funcionários da CGD expli-

Enquanto nos dirige para outra paragem,
conta outra história “pequenina” que o
ajudou a compreender mais os portugueses: “Comecei a colecionar cerca de 300 ou
400 peças de faiança de Delft, para onde
iam coisas da Índia, da China. Ao mesmo
tempo, arranjei uma coleção de peças de
faiança da mesma época feita pelos portugueses. Para quê? Foi com sentido didático para comparar. Os portugueses são
muito barrocos, copiavam mal, faziam de
qualquer maneira – e é uma maravilha!
Os holandeses de Delft são perfeitíssimos
e copiavam diretamente dos chineses. Os
portugueses não quiseram saber, é [fazer]
mais ou menos. O meu divertimento é pôr
ao lado umas e outras. É um espanto!”
Ainda há tempo, durante o percurso,
para se falar sobre o sentido das coisas,
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sobre o sentido da vida, sobre o sentido
da arte. “Quando eu era jovem, ia muito
à Sociedade Nacional de Belas Artes, em
Lisboa. Fui assistir a conferências de Almada Negreiros em que ele discutia qual
era a razão da existência da obra de arte.
E a conclusão era o sentido do Homem
se eternizar. Da mesma maneira como
havia uns homenzinhos que viviam nas
cavernas, que matavam os bichos para
comer, e faziam uns desenhos na parede
para mostrar a força, sendo heróis porque conseguiram fazer aquilo, também
nós queremos deixar marcas aos outros.
Aquilo que somos, nós transmitimos para
o azulejo.”
Para o mestre Cargaleiro, “houve muitas expressões, mas o azulejo foi a que
mais marcou a arte em Portugal”. Talvez
reflita o apreço que os portugueses têm
pelo brilho e pela luz. Os azulejos são
visíveis no interior e exterior de muitos
edifícios, de naturezas distintas: “Os portugueses dão-se bem com o azulejo, está
de acordo com a nossa maneira de viver.
O azulejo tem todas as vantagens da luz
e da higiene. O azulejo resiste ao tempo.
Mas, para mim, o que mais me interessa
no azulejo é a estética. O azulejo é fantástico!” O entusiasmo é o tom da visita em
cada escala. Entramos de seguida na sala
dos frontais de altar. Os olhos dirigem-se,
de imediato, para a Alegoria Eucarística,
Lisboa, 1660. O artista fica em contemplação. “Isto é lindo! Fabuloso!” Aqueles painéis ali resultam do encontro das culturas, com inspiração em têxteis da Índia e
porcelana da China. Cargaleiro deixa-se
surpreender, uma e outra vez, pelos anjos que estão diante de si. “É genial esta
invenção dos anjos!”

A diretora e o conservador
do MNAz diante do Grande
Panorama de Lisboa, um
painel com 23 metros de
comprimento com mais
de um milhar de azulejos

colas podem ter uma função muito grande
na renovação”.

Identidade da cultura portuguesa
O MNAz, instalado no antigo convento
da Madre de Deus fundado pela rainha D.
Leonor, tem muitas mais obras para conhecer. Oitenta e cinco por cento dos visitantes
daquele espaço são estrangeiros. “Este museu é o que faz a diferença entre Portugal
e o resto do mundo. Mistura duas manifestações artísticas que combinam perfei-

tamente: a azulejaria e a talha dourada. O
azulejo é identitário da cultura portuguesa
e foi assim que fizemos afirmar internacionalmente o MNAz. Este é, talvez, o museu
português mais internacional”, afirma a diretora Maria Antónia Pinto de Matos.
As peças que veremos de seguida abrem-nos para mais mundos. “Costumamos dizer que a pessoa compra um bilhete e recebe um bónus. Tem duas visitas numa só.
Compra-se o bilhete para o MNAz e tem o
brinde de ver o antigo convento da Madre

Ouro sobre azul

Humor na azulejaria
Segue-se o voo para um novo espaço. Seguimos para o piso superior. Enquanto caminhamos, o mestre continua a dar mais
vida a esta visita, evocando o despertar
para a arte. “A minha história começa na escola primária. Pegada a ela havia uma olaria. Eu achava que era um milagre o oleiro
pegar numa bola de argila, metê-la no torno e fazer uma jarra. Ele dava-me uma bola
de argila e eu ia para casa modelar, a fazer
bonecos.” Foi a brincar no barro que descobriu os dons que partilhou com o mundo.
Estamos agora fronte à obra de Jorge
Barradas: Os Reis Magos, Fábrica Cerâmica
Viúva Lamego, 1945. “Isto é interessantíssimo! Ele exagerou tudo, fazendo esta mistura de cores, e é uma maravilha!” O artista
conta que Barradas se influenciou pelas
florestas de São Tomé. Acrescenta, ainda,
que no painel cerâmico relevado, Alegoria
da Escultura e da Pintura, 1954, o mestre
Cargaleiro ainda deu uma mão a Jorge Barradas: “Ajudei a pôr o barro no taipal para
modelar isso.”
Depois, aproxima-se de uma obra que
pensou e criou em 1985, “há uns anitos”,
graceja. O humor do mestre é notório também na peça intitulada Composição explicada na primeira pessoa: “Este painelzinho
existe assim porque há uma coisa que toda
a gente faz e ninguém tem a coragem de
mostrar. Eu fiz uma coisa que ainda ninguém tinha feito – não é mau [risos]. Tive
a sorte de fazer isto que é o que se escreve atrás dos painéis antes de irem para o
forno.” Manuel Cargaleiro pôs à frente o
que fica escondido, aplicando o esponjado. O homem que marcou a cerâmica pela
estética e não pela técnica, como gosta de
sublinhar, sente-se interpelado pela riqueza que vê “no azulejo” e anseia que “os jovens, não só artistas, estudem e integrem
o azulejo na arquitetura de agora”. Realça
que “acredita muito nos jovens e que as es-

de Deus”, conta Alexandre Pais, conservador do museu.
O Presépio da Madre de Deus, atribuído
a Dionísio e António Ferreira, 1700-1730,
constituído por várias esculturas, onde
cada uma tem valor por si só, é um aconchego para o sentido da visão. O conservador do museu explica “que os presépios
portugueses não têm paralelo com outros
países, porque são pensados para cada um
dos espaços para os quais são feitos – como
o azulejo”.

Painel de azulejos de padrão Ponta de
Diamante, Lisboa, 1608-1639

Presépio da Madre de Deus, atribuído a
Dionísio e António Ferreira, 1700-1730

Retábulo de Nossa Senhora da Vida, oficina
de João de Góis, Lisboa, c. 1580

Painel de azulejos enxaquetados, faiança a
azul e branco, Lisboa, 1600-1625

A igreja, com uma escala intimista, é um
espaço cuja beleza ocupa todo o perímetro do nosso olhar e o que está para lá do
tangível. Descansa-se entre a talha dourada e os azulejos a azul e branco, é ouro sobre azul, a tal busca da perfeição. No coro
há painéis a revestir as janelas. Quase passam despercebidos entre as pinturas e a
profusão da talha: “Estes azulejos, modestamente colocados aqui, sublinham o discurso da casa. Representavam para as freiras um momento de reflexão sobre cada
uma das qualidades subjacentes à Virgem
e que deveriam copiar a estas mulheres do
Antigo Testamento. É esta discrição e humildade que, de certa maneira, nos caracteriza enquanto povo. O povo português
é humilde, mas tem presença, memória,
História”, afirma Alexandre Pais.
Há muitas outras peças que são um hino
à beleza, umas mais destacadas pelo mundo fora e outras menos conhecidas até no
retângulo português, mas todas falam de
segmentos da História que nos trouxe ao
presente e nos leva ao futuro. É o caso do
Retábulo de Nossa Senhora da Vida, oficina de João de Góis, c. 1580, proveniente da
Igreja de Santo André, Lisboa. A diretora
do museu realça-o como sendo “a obra-prima da azulejaria portuguesa”. A peça pode
ficar associada à missão de cada um dos visitantes para conservar o património. “Este
painel tem a riqueza de uma outra mensagem que liga a arte ao nosso papel para
a preservarmos. Um zelador da Igreja de
Santo André (demolida no século XIX) escreveu a alguém dizendo que sentiria pena
se se perdessem os painéis ali presentes.
Havia dois painéis na igreja e optou-se por
se salvar este. Se hoje estamos a ver estes
azulejos que foram preservados é porque
houve um homem que sentiu que tinha de
fazer a diferença – não era o Estado nem
os outros”, nota Alexandre Pais. É com este
episódio que os nossos anfitriões lançam
o apelo: “Quem visita o MNAz passa a ser
responsável pela preservação do azulejo
em Portugal.” Sílvia Júlio
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Viajando com livros

2021 UM OUTRO MUNDO
Tudo depende da vacina prodigiosa para resistirmos ao vírus que provoca o número galopante
de infetados e de mortos. Não vai haver o fim do mundo, vaticinado pelos profetas
e astrólogos, mas vamos ser confrontados com o fim deste mundo, tal como nós o herdamos,
tal como nós o conhecemos e estamos habituados a viver Por António Valdemar

A

o voltar a página do calendário no passado 31 de dezembro, de 2020, começou mais
um novo ano. Desta vez, associado a uma epidemia que se
espalhou nos mais diferentes
países. Será o início de mais
um ciclo na história da Humanidade?
Profetas, videntes e astrólogos, no exercício de uma das mais rendosas profissões,
vão acentuar o sentimento de pânico.
Existe sempre motivo para isso. Por todo
o lado, mas, nuns sítios mais do que outros, assiste-se ao desconcerto do mundo.
Daí os manipuladores de crises políticas,
de angústias metafísicas, de sentimentos
mórbidos, que se aproveitam do clima de
incerteza, a fim de proclamarem o espectro do terrorismo, a iminência de mais
guerras, o avolumar da fome e, ainda, o
recrudescimento desta e de outras epidemias.
Está, de facto, escrito no Apocalipse:
os céus desaparecerão com um grande
estrondo; os elementos serão desfeitos
pelo calor e a terra e tudo o que nela há,
será destruído. A partir destas palavras
sibilinas intensificaram-se os receios e
nunca mais acabaram as mais aterradoras conjeturas. Um dos primeiros, salvo
erro, a manifestar-se de forma persuasiva e com os mais fulminantes vaticínios
foi um monge da Liebana. A história e a
tradição atribuem-lhe o nome de Beatus.
Proclamou que o mundo se extinguiria,
na sexta idade, no ano 800 do nascimento de Cristo. Tudo ficou na mesma, mas
as antevisões renovaram-se à medida
que se aproximava o primeiro milénio. O
medo que dominou a Península Ibérica
encontra-se referido nas crónicas do bispo Julião de Toledo e de Afonso III. Afinal
nada disto aconteceu.
Seguiu-se o clamor do alquimista Michel de Nostredame (1503-1566), oriundo
da Provença e que passaria à posteridade
com a tradução latina do seu nome para
Nostradamus, autor da enigmática obra
Centúrias onde cada linha, cada palavra
e cada vírgula se encontram repletas de
todos os pesadelos e de todas as superstições. Trata-se de um conjunto de 4800
versos; 969 quadras agrupadas em centenas; mais 58 sextilhas e 141 presságios.
Astrólogo, conselheiro e médico dos reis
Henrique II e Carlos IX, Nostradamus
registou nas Centúrias o seu testemunho
dos séculos XV e XVI, época marcada por
sucessivas batalhas e, em especial, pela
ferocidade das tropas que tudo devastavam na sua passagem. Com o decorrer
dos tempos algumas previsões coincidiram com acontecimentos que abalaram o
mundo. Pela forma como estão redigidas

dr

As profecias permitem
especulações absurdas, hipóteses
delirantes, fantasias espantosas.
Quase sempre os intérpretes
(de Nostradamus, de São Malaquias
ou de quem quer que seja) leem
os acontecimentos de acordo
com a sua ideologia, as suas
motivações religiosas

as Centúrias de Nostradamus (as Trovas
do Bandarra e quaisquer outras profecias) prestam-se a que cada um as interprete como souber ou lhe apetecer.
Mais próximo de nós, Jean-Charles
Fontbrune publicou, em França, Nostradamus, Historien et Prophète. Foi, na altura,
um dos maiores êxitos de livraria. Anunciou, para breve (estávamos em 1981) a
restauração da dinastia dos Bourbons, a
chefiar o Mundo. O rei ficaria instalado
em Avinhão visto que Paris mergulhara
no caos. Os edifícios destruídos, as mulheres violadas. Tudo devastado. Não ficaria vivo nenhum dos habitantes. Afinal,
mais uma vez, nada se concretizou. Também anunciou que o Vaticano deixaria de
existir. Decifrando sempre as Centúrias de
Nostradamus, Jean-Charles Fontbrune
foi ainda mais categórico ao garantir, e
com a mais grave circunspeção, a data do
fim do mundo em julho de 1999. E mais
outra vez nada aconteceu.
As profecias permitem especulações
absurdas, hipóteses delirantes, fantasias
espantosas. Quase sempre os intérpretes
(de Nostradamus, de São Malaquias ou
de quem quer que seja) leem os acontecimentos de acordo com a sua ideologia,
as suas motivações religiosas. Sejamos
claros: orientam a leitura segundo as
conveniências do momento histórico e
da conjuntura política.
Uma coisa, porém, é certa. Ao terminar cada ano transitamos para mais uma
nova etapa. Nada mais evidente: o homem nunca se vê nas mesmas águas do
rio. Um novo ano traz o mais imprevisível dos cenários. Que nos reserva o futuro? Sem dúvida, aquisições da ciência,
avanços do progresso e, simultaneamente, convulsões sociais, crises económicas,
descalabros financeiros, conflitos entre
nações, guerras entre povos, catástrofes
naturais e outras calamidades. Personalidades de renome universal, como é
óbvio, atingidas pela morte, vítimas de
acidentes ou de atentados.
E o que será de nós – e não se sabe até
quando? – com a multiplicação desta fatalidade? Não vai ser fácil a distribuição
da vacina anti-covid-19. Até agora as autoridades de saúde em Portugal já mudaram, várias vezes, de opinião. Tudo, no
entanto, vai depender da prodigiosa vacina – seja qual for o nome e o laboratório
– para resistir à propagação do vírus que
intensifica o número galopante de infetados e de mortos. Não vai haver o fim
do mundo vaticinado pelos profetas e os
astrólogos. Mas vamos ser confrontados
com o fim deste mundo, tal como nós o
herdamos, tal como nós o conhecemos e
estamos habituados a viver.
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A Casa na árvore
A Schotia afra no
Jardim Botânico da
Ajuda, em Lisboa.
Este espécime
tem mais de 180
anos, 5,5 metros de
altura, 4,7 metros
de perímetro do
tronco e 24,3
metros de diâmetro
de copa.
Foto em baixo:
Duas vagens de
Schotia afra, uma
seca e outra ainda
verde.

A desconhecida famosa

Finalista do concurso europeu “Árvore do Ano 2021”, a monumental Schotia afra, que vive no Jardim
Botânico da Ajuda há mais de 180 anos, manda literalmente à fava quem não a celebra Por Susana Neves

A

maravilhosa e longeva vitalidade da Schotia afra (ou Schotia
speciosa) do Jardim Botânico da
Ajuda, cuja densa copa de mais
de 24 metros de diâmetro, sustentada por um caramanchão
de ferro, lhe dá um aspecto de
cogumelo verde gigante ou de ovni estacionado com licença de residente, é a prova de como esta árvore de crescimento
lento, nativa da África do Sul, se adaptou
perfeitamente às difíceis condições do
patamar superior do jardim, muitíssimo
soalheiro e atingido pela aragem ribeirinha. Possuindo um sistema radicular que
não altera o chão, sem incómodo poderia
esta espécie arbórea ser plantada noutros
locais e jardins do país, proporcionando,
caso a deixassem crescer, uma sombra
descomunal e favas! Favas? Sim, o leitor
leu bem.
Carl Peter Thunberg, considerado o “pai
da botânica da África do Sul” por ter sido
pioneiro no levantamento e sistematização da flora sul-africana, num trabalho
resultante da sua estadia em Table Bay, na
Cidade do Cabo (1771 a 1775), explicou
claramente que os cóis, ou seja, um grupo
étnico de caçadores colectores sul-africanos, tinham o costume de comer as favas
(vagens) da Schotia afra, conhecida então
entre os botânicos como Guaiacum afrum L.
e Schotia speciosa e entre os colonos holandeses, que também a comiam, por Karoo
boer-bean (literalmente: feijão dos colonos
holandeses da região de Karoo).
A introdução da Schotia afra no jardim
histórico lisboeta, muito possivelmente
durante o tempo em que o botânico italiano Domingos Vandelli, a convite de Marquês de Pombal, assumiu a sua concepção
(1768) e direcção (1771-1810) incrementando a recepção de sementes e espécimes provenientes de vários continentes,
não resultará exclusivamente do seu potencial alimentício, embora, por certo,
constituísse uma curiosidade botânica a
não menosprezar.
A par do Arbusto elefante (Portulacaria
afra) e do Aloé-candelabro (Aloes arborescens), a Schotia afra era uma das espécies

vegetais que muitos viajantes do séculos
XVIII e XIX (entre eles, David Livingstone, missionário e explorador britânico que
se aventurou por regiões desconhecidas
do interior de África mas teria sucumbido

Schotia speciosa ou Schotia afra,
desenhada pelo soldado e artista alemão
Clemenz Heinrich Wehdemann, em 1817,
durante a sua estadia na Cidade do Cabo,
África do Sul (https://hollisarchives.lib.
harvard.edu)

a severas hemorragias hemorroidárias) faziam questão de mencionar nos seus relatos de viagem, não escapando igualmente
aos ilustradores botânicos, como Marianne North que deu a volta ao mundo sozinha, numa altura em que nem sequer se
permitia a uma mulher falar nas reuniões
da Sociedade de Botânica londrina.
Teriam esses viajantes e artistas intrépidos, por simples curiosidade, provado
as vagens cozidas ou as sementes torradas da Schotia afra guardando para sempre a memória de um alimento que faz
as delícias da lagarta da Borboleta playboy
castanha? Ou por extrema necessidade, teriam sido obrigados a saciar a fome com
tal manjar silvestre? Sobre essa possível
aventura alimentar vivida ao atravessar o
belo e arriscado solo sul-africano, que tanto acolhe o poderoso bramir do elefante
(cujas fezes contribuem para disseminar
as sementes desta árvore) como o insistente som nocturno do gafanhoto (Pneumora)
de estômago transparente? Não temos
qualquer notícia. Porém, o que a maioria
destes viajantes não deixa de registar é
a beleza da Schotia afra em flor. De facto,
durante os meses de Fevereiro a Março,
no país nativo, e em Portugal, em Junho
e Julho, a sua copa de folhas persistentes
muito verdes enche-se de abundantes e

inesquecíveis cachos de flores vermelhas
e cor-de-rosa que lembram os brincos-de-princesa (Fuchsia) e atraem abelhas, borboletas e pássaros.
A importância ornamental desta espécie arbórea sul-africana (que talvez os
nautas portugueses tenham visto ao passarem o Cabo das Tormentas no século
XV mas dado o então lusitano desinteresse pela dendrologia não cunharam o
seu nome) foi de tal maneira reconhecida
no século XVIII que o botânico holandês
Nikolaus Joseph von Jacquin querendo
prestar homenagem a Richard Van der
Schot, director dos Jardins Imperiais de
Schönbrunn, em Viena, a capital do Império Austro-Húngaro, usou o apelido
“Schot” para em 1787, nomear o género
Schotia, até hoje usado.
A árvore que vemos no belíssimo Jardim
Botânico da Ajuda é uma raríssima sobrevivente desse tempo, quando as nações
imperiais ostentavam as jóias (incluindo
naturalmente também as plantas) provenientes das suas possessões e, segundo
o Botanic Garden Conservation International (BGCI), uma charity sediada em Kew
(Londres), já não existe em mais nenhum
jardim botânico europeu nem com a dimensão major do espécime lisboeta, nem
com a forma minor de bonsai.
A Schotia afra que pode ser topiada (podada na copa de maneira a se obter uma
determinada forma ornamental) tem ainda uma outra particularidade semelhante
a outras espécies do seu género (como a
Schotia brachypetala ou Coração verde africano): se ninguém comer as suas vagens
verdes (com cerca de 3 cm de largura, enquanto as da Schotia brachypetala atingem
15 cm) uma vez secas, na árvore, estas explodem catapultando as sementes a uns
metros de distância. Depois dessa explosão benigna, o que resta na copa, muitas
vezes, são somente os “aros” das vagens,
uma espécie de “monóculos” lenhosos de
cor castanha, dando a impressão a quem
os observa de que não é ele o observador,
mas sim a “cousa” observada.
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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MEMÓRIAS DE JÚLIO ISIDRO

SODADE, SODADE
dr

C

esária Évora, a Diva dos pés
descalços de Cabo Verde partiu
no dia 18 de Dezembro de 2011.
A música do “Arquipélago das
Maravilhas” ficou de luto, mas
a herança estava lá. As mornas,
as coladeiras e tantas expressões
musicais cabo-verdianas iriam merecer o
legado da Diva.
No mesmo dia de Dezembro, quase dez
anos depois, Celina Pereira acenava-nos
com um adeus, até sempre.
A princesa dos olhos cor do mar, embaixadora da cultura de Cabo Verde, partia
no mesmo dia de Cesária, decerto sua inspiração e exemplo.
Coincidência? Estava escrito nas estrelas que duas luminosas luas se iriam
encontrar na via láctea onde habitam
aqueles que fazem da vida uma forma de
eternidade.
Encontrei a Celina em 1979, no restaurante e baile do meu enorme amigo Bana,
o Monte Cara.
Era o lançamento do primeiro disco de
uma jovem que quando hospedeira da
TAP, devia transmitir aos passageiros a

alegria de voar, ao lado de uma beleza tão
original, cativante e sedutora até na voz
macia com que falava.
O disco produzido pela editora do próprio Bana chamava-se “Bobista, nha terra”
e claro que referia a ilha da Boavista onde
Celina nasceu.
Ali não cresceu muito, porque aos 6 anos
mudava para S. Vicente e aos 8 já cantava
no coro da igreja local, protestante.
Fiquei colado aos olhos de Celina naquele fim de tarde e no dia seguinte já o
seu primeiro disco rodava no gira-discos
da minha rádio.
A ex-hospedeira estava agora no ar com
a sua música, num começo de carreira que
cativava sem excessos de exibicionismo,
apenas melodia, palavras redondas e a
classe de saber estar na vida, nem sempre
por outros ou outras praticada.
Esperou tranquilamente 7 anos até editar o seu primeiro álbum, “Força di Crechéu” o que quer dizer do amor.
Celina cantava por amor à música, à sua
terra, aos outros e à memória da cultura
de onde tinha vindo.
A educadora, escritora, contadora de es-

tórias e cantora esteve sempre comigo, ao
menos à distância de um telefonema.
E foi com um contacto de … está lá Júlio, tenho um disco novo… que a convidei
para se estrear em televisão no programa
Arroz Doce para apresentar em primeira
mão, a canção “Mar Azul-Cantá Mudgers”
apresentada no Festival Vozes femininas
da Cidade da Praia.
Passaram os anos, a Celina cantava, fazia duetos com Raúl Indipwo, Carlos Zel
e Martinho da Vila e escrevia livros para
contar aos mais jovens como eram os meninos da sua terra, a amada “Bobista”.
Na sua voz estava a alma de um povo e
com o seu entusiasmo militante, a morna

foi elevada a património mundial da humanidade.
Na última vez que estivemos juntos
em televisão, apresentou-me o seu áudio-disco “Estória, estória, do tambor a
Bulimundo”.
Tinha muitos mais projectos no olhar,
naquele dia um pouco triste.
A doença tinha chegado, como sempre
traiçoeira e fora de tempo.
Este enorme tesouro de Cabo Verde
teve, o ano passado, um concerto de homenagem no B’Leza com um enorme grupo de artistas da sua terra que cantaram
para lhe dizer… obrigado.
Agora Celina Pereira dos olhos cor do
mar, partiu para parte certa… junto de
Cesária e tantos outros músicos de Cabo
Verde para um concerto na via láctea onde
se canta e dança até às tantas.
Um dia a princesa dos olhos cor do mar
cantou: Oh mar, oh mar sem fundo, sem
fim… oh mar das túrbidas vagas. Que mal
te fiz, oh mar que ao ver-me, pões-te a arfar, a arfar.
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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entrevista Adriano Moreira

“O que já existe
é um ‘futuro inseguro’
num ‘século sem bússola’”
Do alto dos seus 98 anos, o professor emérito da Universidade Técnica de Lisboa, antigo político
e estudioso de política internacional, considera que o desafio que se impõe à União Europeia,
em tempo pandémico, “é a partilha do avanço científico, a partilha equitativa dos métodos de resposta
à doença e suas consequências, mesmo às sociais e económicas, enfim, a regra da ONU
de que é o ‘mundo único’ e ‘a terra casa comum dos homens’”

O

presidente do Instituto de
Altos Estudos da Academia
das Ciências de Lisboa já
acompanhou quase um século
de mudanças no mundo.
Nasceu em Grijó de Vale
Benfeito, no concelho de
Macedo de Cavaleiros, Trás-os-Montes,
em 1922. Foi ministro do Ultramar
durante o Estado Novo, presidiu ao
partido político Centro Democrático
Social (CDS), advogado, docente
universitário e homem atento aos sinais
dos tempos em permanente mutação.
O professor continua a escrever à mão.
E mantém-se atualizado sobre o que se
passa no mundo.
A presidência portuguesa do Conselho
da União Europeia, entre 1 de janeiro e
30 de junho de 2021, foi o mote para esta
entrevista enviada por escrito. Adriano
Moreira faz parte do grupo de risco para
o novo coronavírus e não gosta de dar
entrevistas por telefone. Muito mais
haveria para perguntar numa conversa
de viva voz. Mesmo assim do que
escreveu há palavras que ecoam num
momento desafiante para todos: “Nesta
época o mais exigente é a solidariedade
ao combate à covid-19, às exigências
ambientais, à gravidade das decadências
do globo, e à irresponsabilidade de
qualquer potência que viole o direito ou a
justiça internacional.”
O professor Adriano Moreira atravessou
o período da II Guerra Mundial e o
processo da construção dos valores
europeus no pós-guerra. Os valores da
União Europeia assentam na inclusão,
tolerância, justiça, solidariedade e não
discriminação. Que retrato atual faz da
identidade europeia?
Infelizmente a identidade da Europa,
ligada a antiquíssimos projetos e
definições, incluindo Camões quando
considerou Portugal “cabeça da Europa
toda”, depois do fim da II Guerra
Mundial, foi cortada por metades: Duas
meias Europas, duas meias cidades de
Berlim, a primeira visando a democracia,
a segunda o regime soviético. O Muro
de Berlim foi por meio século o mais
evidente sinal dos projetos, de tal modo

que, findo o sovietismo, a metade que
abandonava tinha como contraponto
local conseguir a soberania antiga, e
naturalmente a democracia tinha maior
distância. É possível que as dificuldades
com a Hungria e Polónia tenham
nesta circunstância o ponto de partida
da atitude sobre a organização do
financiamento pela Comissão Europeia,
neste tempo de pandemia.
Importa recordar que, tal como ontem,
nenhum Estado europeu hoje tem
capacidade para responder isolado aos
desafios do mundo. A solidariedade é
fundamental…
O problema da criação de uma União
Europeia foi objeto de estudo e busca
de soluções, por várias instituições
de iniciativa privada, ainda que
houvesse eventualmente apoio de
instituições públicas. Fui presidente
duma organização chamada CEDI
(Centro Europeu de Informação e
Documentação), mas também membro
do Instituto de Estudos Políticos de
Vaduz, e do antigo Instituto criado
antes da guerra de 1939-1945 por
Coudenhove-Kalergi. O fim desta
guerra implicou que a ONU adotasse
o fim do Império Colonial Europeu,
decisão que foi causa de várias guerras
(França, Inglaterra, Bélgica, Portugal)
que acabaram pela independência
das antigas colónias. Cada antiga
soberania procurou criar relações suas,
mas Portugal foi o único que conduziu
à criação da CPLP, todos falando a
língua portuguesa, todos marítimos.
Quando acabou a guerra colonial
portuguesa, a adesão à Europa era ainda
mais indispensável, sendo evidente
que nenhum Estado europeu tinha
capacidade para responder isolado
aos desafios do mundo, económico
ou militar, ou da Natureza em crise,
como hoje acontece com a ofensiva da
covid-19. O novo conceito estratégico
nacional teve e tem de ser articulado,
no modelo convencionado, com a
União Europeia. É exemplo europeu
global, depois que a Grã-Bretanha
adotou o Brexit, e logo a Comissão
Europeia invocou o interesse europeu

“Portugal tem
ali um direito
igual, e o que
necessita, como
tem demonstrado,
é a capacidade
diplomática
respeitável
para conduzir o
Conselho. Até hoje
não tenho visto
qualquer crítica
ao exercício e
competência em
qualquer dos
vários cargos
ocupados por
portugueses”

exigindo uma defesa própria. Temos
de acompanhar. Com respeito pela
nossa capacidade, em todos os aspetos
estratégicos, económicos, da natureza,
culturais, a solidariedade tem de estar a
orientar a decisão geral aprovada, sem
diferenças privilegiadas por qualquer
Estado-membro, mas com exigências
diferentes reconhecidas pelo respeito
devido a cada leal Estado nacional.
O que Portugal tem de demonstrar
nesta presidência do Conselho da União
Europeia no primeiro semestre de 2021?
É um dos defeitos do estatuto da ONU
ter uma diferenciação aristocrática entre
países com exclusivo “direito de veto”
(EUA, Reino Unido, França, Alemanha,
China), agora com inconvenientes
visíveis na recusa atual dos EUA em
aceitar a cooperação global. Não se espera
que isso possa acontecer na solidariedade
europeia, Portugal tem ali um direito
igual, e o que necessita, como tem
demonstrado, é a capacidade diplomática
respeitável para conduzir o Conselho. Até
hoje não tenho visto qualquer crítica ao
exercício e competência em qualquer dos
vários cargos ocupados por portugueses.
Que exigências e desafios têm pela
frente os cidadãos europeus?
A igualdade de direitos não é sempre
conseguida sem apoios prévios às
diferenças, por exemplo incêndios,
inundações, terramotos, ataques à
integridade e segurança, crises técnicas,
crises científicas, ou noutros casos,
sempre procurando manter sem
responsabilidade nas causas. Nesta
época o mais exigente é a solidariedade
ao combate à covid-19, às exigências
ambientais, à gravidade das decadências
do globo, e à irresponsabilidade de
qualquer potência que viole o direito ou a
justiça internacional.
A dimensão social da Europa é
primordial nos tempos que aí vêm. O
que os 27 Estados-membros têm de saber
resolver doravante?
A partilha do avanço científico, a partilha
equitativa dos métodos de resposta à
doença e suas consequências, mesmo
às sociais e económicas, enfim, a regra
da ONU de que é o “mundo único” e “a
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terra casa comum dos homens”.
Um dos objetivos principais da UE é a
promoção da paz, os seus valores e o
bem-estar dos cidadãos. Do seu lugar de
observação e reflexão, o que o preocupa,
por um lado, e o que o faz acreditar, por
outro, nas novas gerações europeias?
A violação da paz, nas circunstâncias
atuais, só é possível da parte do Estado
ou gente exterior e a resposta tem de ser
coletiva. Por isso teve tanta importância
neste domínio o Brexit da Grã-Bretanha
que levou consigo um grande exército
e a maior esquadra, o que logo levou a
Comissão a manifestar a necessidade de
uma defesa europeia. No espaço interno
da União não são visíveis ruturas entre
os Estados-membros nesse domínio,
embora a questão do conceito estratégico
exija, como uma qualquer organização
equivalente, um diálogo concludente de
vontade comum. A juventude que está a
multiplicar os que atingiram a formação,
adota tão facilmente a formação e
experiência, ou o exercício do saber, em
qualquer dos Estados-membros da União,
que a solidez da unidade interna anuncia
fortalecimento. O Brexit tende para então
não ser uma perda não esquecida.
Qual o caminho a percorrer pelos
Estados-membros para mitigar as
desigualdades?
Estamos, com essa questão, a esperar
que a população da Europa alcance
o estatuto sólido que levou por vezes
séculos a criar o Estado-Nacional,
como o poder da União terá origem
nos povos nacionais criados. Qualquer
resultado do povo europeu igual, com as
dificuldades do passado multinacional
acrescentado pelo que existe nestes
povos, exige tempo e convicção, como
se a multiplicidade das identidades
mudasse para semelhança com os
atuais provincianismos que vivemos.
A previsão é difícil de ser assumida,
querida e respeitada. A situação mundial
de risco para o género humano e para
as outras espécies de vida, assim como a
instabilidade da própria terra, anunciam
que a estrutura global anuncia exigir
mudança ainda imprevisível. Nesta data
os valores são diferentes, mas a geometria
é formalmente assumida como se não
perigar a identidade nacional. O que
já existe é um “futuro inseguro” num
“século sem bússola”.
Analisando os sinais destes tempos, que
futuro vê no presente de Portugal?
A situação de Portugal, pela sua
dimensão e capacidades, é, perante a
mudança, um “Estado Exógeno”, isto é,
obrigado frequentemente a enfrentar
efeitos em cujas causas não participou
necessariamente. A atitude nacional
que se espera é assumir o passado
sem “benefício de inventário”, mas
salvaguardando os valores comuns
da Humanidade em que participou, e
enfrentar os desafios da situação cuja
mudança em geral, não será fácil e
previamente prevista. Já nos aconteceu
no passado. O conhecimento e
previsão atuais são de um “futuro
inseguro”.
Que mensagem gostaria de deixar aos
portugueses, para que, juntos, possamos
ser cidadãos mais empenhados na
construção de um presente melhor e
de um futuro mais próspero para as
gerações seguintes?
A Nação tem uma identidade inviolável,
cuja história não se recebe a benefício de
inventário, mas cuja contribuição para
o Património Imaterial da Humanidade
(Unesco) é recebida como inspiração na
luta pelo futuro. Sílvia Júlio
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ADMIRÁVEL DOURO

A beleza dos lugares entre serras e vales

N

a estação de Cete embarcamos
no comboio regional até à estação de Aregos. A paisagem
é deslumbrante. Descobrimos
porque Miguel Torga a considerava “um excesso da natureza”.
E a Unesco quis imortalizá-la
como Património Mundial.
Imaginamos Jacinto, protagonista de
Civilização, de Eça de Queiroz, que admirando aquela vista murmurava: «Ah! Que
beleza!». O conto publicado em 1892, que
narra a viagem de Jacinto até ao Norte
para conhecer o seu “velho solar”, antecede o romance A Cidade e as Serras, com enredo semelhante, publicado após a morte
do escritor.
Depois de provarmos as cavacas de Resende, doçaria regional que no século XIX
era oferecida na Páscoa e no Natal, chegamos a Santa Cruz do Douro. Um pouco
mais à frente, avistamos a Quinta de Vila
Nova, sede da Fundação Eça de Queiroz.
Desde o centenário da morte de Eça de
Queiroz, em 2000, o “Caminho de Jacinto”
celebra a visita do escritor à casa, em 1892,
cujo percurso real/ ficcionado foi eternizado na sua obra póstuma.
Seguem-se as ementas queirosianas,
no restaurante de Tormes. Tempo para
gastronomia e literatura. Escolhemos um
arroz de favas? «Jacinto sempre detestara
favas. Tentou todavia uma garfada tímida. De novo os seus olhos, alargados pelo
assombro, procuraram os meus. Outra
garfada, outra concentração… E eis que o
meu dificílimo amigo exclama: – Está óptimo!» (Civilização). Para finalizar a refeição,
pedimos um creme queimado, porque
não? «Mas é que delira… Pudera! Tanto

tempo em Paris, privado dos pitéus lusitanos» (A Cidade e as Serras).
A associação de Amigos de Eça de
Queiroz congregou pessoas e vontades

PANORÂMICAS PELO DOURO
DATA: 21 A 24 MAIO
PARTIDAS:
Setúbal | Lisboa | Santarém | Leiria
DATA: 28 A 31 MAIO
PARTIDAS
Beja | Évora | Portalegre | Coimbra
Informações: Tel. 211155779 |
turismo@inatel.pt | www.inatel.pt

para a criação da fundação, em 1990, com
um património constituído pela Casa e
Quinta de Vila Nova, um espaço museológico referente à vida e obra do escritor
– acolhe todo o espólio que lhe pertenceu
–, uma biblioteca e arquivo, com mais de
4.500 livros – disponíveis para consulta
pública – e, ainda, três casas de antigos
caseiros recuperadas para turismo rural.
A atividade da fundação é ampla, visitas guiadas à Casa de Tormes, colóquios
internacionais, seminários queirosianos,
concertos de verão são boas razões para
regressar.

Até às margens do rio
Em Ancede, vila que teve carta dada por
D. Sancho I, em 1202, visitamos o mosteiro
DR

Fundação Eça de Queiroz

de Santo André, outrora uma comunidade monástica existente em 1141. No século XVIII constroem-se vários edifícios ao
mosteiro que ainda hoje distinguem este
conjunto arquitetónico: os celeiros, a adega, a capela octogonal de Nosso Senhor
do Bom Despacho.
Paramos em Tarouquela. A igreja de
Santa Maria Maior é o que resta de um
mosteiro de monjas beneditinas que aqui
funcionou até ao século XVI. Almoçamos
nas Caldas de Aregos. Vamos ao mosteiro de Santa Maria de Cárquere. Da construção românica do complexo monástico,
além da torre, apenas resta a fresta da capela funerária dos Resendes. A este monumento liga-se o poder senhorial desta
família, cruzando-se também a história e
a lenda, que atribui a fundação deste mosteiro a Egas Moniz, aio de D. Afonso Henriques, após o milagre da cura das pernas
do primeiro rei.
Chegamos a Peso da Régua. Esta localidade, que controlava o tráfego fluvial
dos vinhos do Alto Douro desde o século
XVII, conheceu maior desenvolvimento
da região após a criação da Real Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos de
Alto Douro, em 1756. Daqui partiam pipas
de vinho do Porto transportadas em barcos rabelos até às caves de Vila Nova de
Gaia. Passamos pela Estação Ferroviária,
onde o primeiro comboio chegou em 14
de julho de 1879. A linha do Corgo, aberta em 1906, que ligava Régua a Vila Real,
foi encerrada em 2009. Na estação, encontram-se máquinas a vapor que testemunharam “o prodígio de uma paisagem
que deixa de o ser à força de se desmedir”
(Miguel Torga).
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O Nosso Cônsul em Havana

Coluna
DO provedor

Estreia do filme no Teatro da Trindade Inatel

Manuel Camacho

provedor.inatel@inatel.pt
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epois da série, realizada e produzida
por Francisco Manso, em parceria
com a RTP e o apoio da Fundação Inatel, a história de Eça de Queirós como
cônsul em Havana na defesa dos direitos humanos, chega às salas de cinema.
No passado dia 13 de novembro o Teatro da Trindade foi o palco escolhido para a
estreia do filme O Nosso Cônsul em Havana,
de Francisco Manso. A estreia contou com
a presença do primeiro-ministro, António
Costa, da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e ainda, o secretário de Estado da
Educação, João Costa.
Para o realizador era um objetivo conseguir que os 13 episódios gravados e emitidos na RTP em 2019, dessem origem ao

filme de 1h50, para que a história de Eça
em Havana, na sua primeira missão consular, seja reconhecida e louvada, não só por
quem estuda e vive a sua memória, mas por
todos os que ainda o desconhecem como
um verdadeiro humanista, como um defensor da vida humana. Para o realizador é
claro: “A questão dos direitos humanos está
completamente na ordem do dia, Eça estava à frente do seu tempo, foi um precursor
na defesa dos direitos humanos, porque
ele apercebeu-se das condições miseráveis
em que viviam os chineses contratados
para trabalhar nas plantações em Cuba.”
Para Elmano Sanches, protagonista, foi
uma honra servir a personagem, e acima
de tudo, o homem, Eça de Queirós. “Foi
um homem que não se vergou (à corrup-

ção), que se manteve firme, um homem de
valores. É uma inspiração para todos nós,
não é?”, deixou a pergunta e a resposta,
sim, é uma inspiração.
Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
quando questionada sobre o presente, enfatizou a cultura portuguesa migrante e a
capacidade de adaptação e inclusão dos
portugueses em qualquer lugar do mundo.
“Estamos aqui a afirmar a nossa portugalidade de gente migrante que anda por todo
o mundo e isso é o que também reflete a
nossa capacidade de inclusão, de sermos
um país para todos.”
O filme está nas salas desde 19 de novembro, de norte a sul do país, 1h50 de
Portugal no mundo. M.J.C.

Inatel na retaguarda
do combate à pandemia covid-19
São 250 as camas disponíveis para receber os que não têm alta social

N

uma relação estreita entre a Fundação Inatel e o ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, estão disponíveis 250
camas, no total, em três unidades
hoteleiras da Fundação Inatel, Santa Maria da Feira, Entre-os-Rios e Oeiras. Estas unidades estão prontas para receber
aqueles, que tendo alta no Serviço Nacional de Saúde, não têm alta social, não
têm condições para ficarem sem cuidados numa altura em que há um aumento
do número de infetados pela covid-19 em
Portugal.
É da responsabilidade da Segurança
Social a criação e alocação de equipas
para cuidados de saúde daqueles que
precisam de apoio, e à Inatel compete
a logística exigida de um hotel, limpeza
das instalações e refeições.

A Inatel, no início da pandemia, já tinha
respondido às necessidades sociais com
a disponibilidade dos hotéis. O Inatel
Cerveira Hotel recebeu utentes da Santa

Casa da Misericórdia local não infetados,
quando àquela data, tinham sido confirmados 33 casos positivos e era urgente
resguardar os casos negativos. M.J.C.

uase sem se dar por
isso, estamos no 21.º
ano do XXI século D.C.
– e arriscaria dizer que
vai ser “aquele” ano. Se
não vejamos…
Todos os eventos
internacionais importantes em
que estávamos envolvidos no
ano passado foram adiados
para este, por isso tudo o que
nos ia acontecer de bom ainda
será melhor porque, pela lógica,
tivemos mais um ano para nos
prepararmos.
De 1 de janeiro a 30 de junho
deste ano e pela 4.ª vez Portugal
assumirá a presidência do
Conselho da União Europeia – e
também por isso vamos poder
fazer bem a nossa parte.
As três presidências do
Conselho da União Europeia
entre 1 de junho de 2020 e 31 de
dezembro de 2021 – Alemanha,
Portugal e Eslovénia – elaboraram
uma agenda comum sobre os
temas a tratar nesse período de
18 meses e dela constam: um
compromisso inequívoco de
combate à covid-19 e empenho
na recuperação da crise por
esta criada; proteção dos
cidadãos e das suas liberdades;
desenvolvimento de uma base
económica forte e dinâmica;
construção de uma Europa justa
e social, com impacto neutro
no clima verde; e, finalmente, a
promoção dos interesses e valores
europeus na cena mundial.
A tudo isto Portugal acrescenta
a importância de trabalhar
para uma União Europeia mais
resiliente, social, verde, digital e
global.
Com um novo e sobretudo
diferente presidente dos Estados
Unidos da América, muita coisa
pode reposicionar-se no mundo
pela positiva e questões como
o ambiente e a saúde podem
beneficiar consideravelmente
com esta mudança.
Perante este quadro para
2021 só temos que ser otimistas
e positivos, porque tudo se
encaminha para ser um ano
inesquecível… desta vez, pela
positiva.
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Outros Mundos

Da ludificação P
à digitalização
Chassol foi o raio de luz que emanou da sombra deste contexto
pandémico, no retomar do Ciclo Mundos. Um filme-concerto
que valeu por uma temporada

rivilegiados aqueles que tiveram a ousadia de se deslocar,
no passado dia 27 de Outubro,
ao Teatro da Trindade para matar saudades de um memorável
espectáculo presencial. Quem já
tinha visto um “filme” de Christophe Chassol, ou ao ar livre no Castelo
de Sines (FMM 2018), ou em auditório
(Misty Fest 2018), sabia que iria deliciar-se com mais uma sessão de ultrascore.
A técnica de manipulação de imagens
supostamente não musicais que Chassol
recolheu anteriormente em Nova Orleães, na Índia e em Martinica, para as
harmonizar e transformar em partituras
musicais, sofreu um enorme upgrade com
a apresentação da mais recente narrativa:
“Ludi”.
Este álbum, editado em 2020, constituído por 30 composições divididas em cinco
partes é, provavelmente, a obra de maior
fôlego de Chassol, influenciada pelo livro “O Jogo das Contas de Vidro” de
Hermann Hesse, que conta a história de
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Omiri:
ultrascore
à portuguesa
Em boa hora a Fundação Inatel decidiu
premiar, no contexto dos Iberian Festival
Awards, o projecto Omiri de Vasco Ribeiro
Casais. Pela forma com que pacientemente tem vindo ao longo de 10 anos a apurar
o espectáculo de palco em que interage
com os vídeos recolhidos pelo próprio e,
outrora, por Tiago Pereira (Música Portuguesa a Gostar Dela Própria e Sanpladélicos) e como vai deixando entrar em alguns temas coreografias com bailarinos.
Pelo fôlego que teve em editar o seu “Ludi”
que é “Alentejo Vol.1: Évora”. Uma janela
indiscreta onde se desfruta de uma vista
privilegiada para os cantares informais
dos 8 aos 88, e para as artes e os ofícios dos
eborenses. Pela persistência em levar este
espectáculo milimetricamente planeado
a palcos de todo o mundo. Projecto que
chegou a apresentar-se na fina seleção de
showcases da maior feira de músicas do
mundo – a WOMEX – edição de 2019, realizada na cidade finlandesa de Tampere.

A digitalização
das feiras
e dos festivais
Neste espaço, já demos as boas vindas à
edição de 2021 da WOMEX que se realizará em Outubro, pela primeira vez em
Portugal na cidade invicta. Esperemos que
de novo em formato presencial. A edição
deste ano, que ocorreu pela segunda vez
em Budapeste, acabou por ser uma edição
digital, à semelhança de outros certames,
como o Mercat de Musica Viva de Vic, O
Visa for Music de Rabat, o World Music
Festival de Bratislava ou o Folkelarm de
Oslo.
Na WOMEX deste ano, os cerca de 40
artistas que integravam a seleção oficial
de showcases foram convidados a gravar
um vídeo ao vivo para ser apresentado
em streaming durante os dias do certame.
Um dos cenários mais originais foi o da
jovem compositora checa Bára Zmeková
(colecionadora de prémios na mostra de
música das margens do Danúbio: Crossroads de Ostrava de 2019). Bára montou
um palco com os adereços que solicitou
uma criança que se torna Ludi Magister
numa peculiar sociedade utópica. Criado
o conceito de “Ludi”, centrado no jogo,
Chassol pôs-se no terreno para filmar actividades lúdicas de recreio. Num pátio de
uma escola básica, num ringue de basquete de rua, num parque de diversões onde
a vertigem da montanha russa impera,
numa sala de jogos de arcada dos anos 80
em Tóquio (onde não falta o clássico Pac-Man). Ainda na capital japonesa, surge a
cantora pop local Crystal Kay num elevador que, há medida em que vai subindo
de andares, se vislumbra uma vista cada
vez mais ampla e aérea da cidade. Como
se estivéssemos a subir níveis num jogo de
multiplataformas.
Para além das imagens, da edição e
montagem em estúdio de imagens supostamente não musicais, das habituais
harmonizações com muitas vozes convidadas, o que mais fascina nesta obra é a
narrativa visual e musical que percorre
todo “Ludi”, do primeiro ao último frame
e acorde.
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Vasco Ribeiro Casais

previamente aos seus fãs – um objecto
pessoal que representasse algo do qual se
viram privados durante os tempos de confinamento. E, de volta ao poder da ludificação de Chassol, não faltaram em palco
bolas de basquetebol e cachecóis do Slavia
de Praga.

Barómetro
WOMEX
Apesar de termos tido uma edição digital,
a WOMEX é e continuará a ser o principal
barómetro que prevê boa parte daquilo
que serão os cartazes dos principais festivais de músicas do mundo dos cinco continentes no ano seguinte.
A edição deste ano deixou-nos o desejo
DR

de vermos em palcos como o Ciclo Mundos, o FMM de Sines ou o Med de Loulé
os seguintes artistas: Marja Mortensson
(Noruega) – O legado do canto yoik de
Mari Boine está bem entregue à jovem do
sul da Lapónia norueguesa. Personalizada
e madura fusão da música Sami, ora com
jazz (em trio com tuba e percussão), ora
com música clássica (acompanhada de um
ensemble de cordas); Yorkston/Thorne/
Khan – Belíssima fusão entre a música sufi
indiana, folk britânico e harmonias nórdicas de nickelharpa; Justin Adams & Mauro
Durante – Dois músicos que já estiveram
no Ciclo Mundos com Les Triaboliques e
Canzonieri Grecanico Salentino juntaram-se para cruzar pizzica do sul de Itália
com blues-rock abrasivo do norte de África;
Madalitso Band – Dois músicos das ruas
de Lilongue, capital do Maláui que, com
instrumentos rústicos e artesanais, como
viola, bateria de pé, babatone de uma corda
exalam pura e contagiante alegria; Alogte
Oho & His Sounds of Joy – Música celebratória frafra, highlife festivo e enérgico
para quem tem saudades de Pat Thomas
e Ebo Taylor; Fulu Miziki – Mais uma proposta congolesa eco-afro-futurista que, à
semelhança de Staff Benda Bilili e Konono
N.º1, constrói os seus instrumentos (e as
suas indumentárias) com objectos (latas,
garrafas de plástico, tubos PVC) apanhados do lixo. Este é também um manifesto
ambiental para chamar a atenção das autoridades locais do problema que é produzir-se nove toneladas de lixo diariamente
no Congo.

Luís Rei
Marja Mortensson

[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
DR

Bára Zmeková
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teatro da Trindade entrevista Diogo infante

“Gostava de sentir que o nosso
contributo é provocante”
O diretor artístico do Teatro da Trindade Inatel continua a dar vida a Ricardo III, de William Shakespeare, até
31 de janeiro, na sala Carmen Dolores. “O mais sangrento e terrível dos vilões”, inspirado num segmento da
história inglesa com a ascensão e queda de um monarca improvável, é talvez a personagem do dramaturgo
quinhentista “mais desafiante, mais complexa e mais inquietante” interpretada por Diogo Infante

O

ator confessa ter mergulhado
para fora de pé. Saiu do
seu corpo e da sua voz para
interpretar Ricardo III. O
encenador Marco Medeiros
ajudou-o a criar esta
personagem que não deixa os
espectadores indiferentes: “Quisemos
tornar este Ricardo distinto dos outros.
Quisemos torná-lo nosso/meu. O desafio
é permitir ao público quando assiste ao
espetáculo não ficar colado à imagem de
Diogo Infante. Era importante distanciar-me, que a personagem tivesse vida
própria.” Fisicamente, a peça puxa pelo
ator, leva-o quase aos limites, precisando
de ter sessões de osteopatia semanais
para mitigar as dores. Psicologicamente, a
densidade da personagem tem sido “uma
descoberta diária e um prazer”. Abarcou
a escuridão, “abarcou este ser sociopata,
psicopata e amoral” e “tentou amar, tanto
quanto possível, este Ricardo”.
O espetáculo, em cena até finais
de janeiro, “faz refletir sobre o poder
político, os jogos de bastidores, aquilo
que a humanidade é capaz de fazer por
poder”. O teatro também tem o condão de
provocar e agitar consciências.
“Agora é o inverno do nosso
descontentamento”, palavras iniciais
de Ricardo III na peça. Estas palavras
e muitas outras vão tocar o nervo do
público. Que arrepios, que inquietações
quer deixar com esta personagem?
Gostava de sentir que o nosso contributo
é duradouro e é provocante. Nos tempos
que vivemos é, ao mesmo tempo, um
grito de sobrevivência. É um esforço
enorme. Estamos diariamente em palco
a correr o risco para levarmos às pessoas
o melhor daquilo que fazemos. Esta é a
nossa vida, esta é a nossa arte que está
neste momento em perigo. Sabemos que
vivemos tempos difíceis, onde a arte e a
cultura estão a atravessar um momento
particularmente doloroso. Portanto, estar
em palco, numa manifestação de vitalidade
e de prazer contra todas as probabilidades,
é seguramente uma atitude que se deseja
marcante. Neste contexto tão único,
absolutamente invulgar que estamos a
viver, gostaria de pensar que as pessoas
têm a possibilidade de valorizar mais a
arte e a cultura. Mas, também, a pretexto
da peça, refletirem sobre o seu próprio
papel numa sociedade política. Ou seja, de
que forma nos posicionamos ou não nos
posicionamos suficientemente, quando
fazemos escolhas políticas das quais vimos
a sofrer as consequências. O Ricardo III
propõe desafios a esse nível de reflexão.
Espero que, com esse contributo, possamos
agitar um pouco as consciências.
Quem é o vilão da cultura?
O principal vilão é uma tendência crónica

Joshua Pratas

da sociedade portuguesa para desvalorizar
a cultura. É um problema que não é de
agora – não é deste governo, não é do
anterior. Provavelmente, há séculos que
a cultura em Portugal é desvalorizada.
Acho que a cultura se promove – é uma
iniciativa. Começa na escola, em casa e
numa atitude. Se tivermos uma formação
através da arte, tornar-nos-emos pessoas
mais completas. Não temos todos de
ser artistas, mas desenvolvemos uma
capacidade de fruir o que a cultura e a arte
têm para nos oferecer, desenvolvemos um
sentido estético crítico.
Que transformações ocorreram na
construção desta personagem, deste vilão?
O interessante na personagem está na sua
persona em palco. É um ser andrógeno,
é um ser com uma dimensão estética e
social diferente. A necessidade de criar
uma afirmação diferente foi uma escolha
consciente da nossa parte. Queríamos
que este Ricardo fosse incomodamente
diferente. Porque a diferença é uma
coisa sobre a qual me interessa falar
como pessoa, como artista. Não quero
justificar a maldade da personagem com
a sua diferença, mas quero alertar para
que quando tratamos demasiadamente
mal as pessoas que são diferentes, elas
podem desvirtuar o seu próprio caminho.
O Ricardo é tendencialmente diferente
porque nasceu defeituoso, tem uma
constituição física débil – nós reforçámos
esse desenho numa composição mais
física e mais plástica, com o intuito claro
de o público se poder distanciar da minha

imagem enquanto ator e
figura pública. Sabia que era
importante transformar – esta
ideia levou-nos também à
vertente mais transformista
da personagem, mais
andrógena, mais ambígua,
o que provoca desconforto,
porque ele pode ser mais
masculino, mais feminino,
pode ser perturbadoramente
sexual, pode ser de uma
violência gratuita… Ele tem
todas essas nuances, todas
essas dimensões, como diz
no final, “tenho muitas
personalidades dentro de
mim que lutam umas com
as outras”. Há ali uma certa
esquizofrenia, que, do ponto
de vista do ator, é muito rica
de trabalhar. Para mim este foi
um caminho que fez sentido.
Na sinopse está que esta
história põe à nossa frente
“um herói que desperta em
nós, em simultâneo, fascínio
e horror”. Como é que isso
aconteceu consigo?
Um dos fascínios – Shakespeare explora
muitas vezes e no caso de Ricardo III,
ele abusa desse efeito – é o solilóquio,
ou seja, ele entra em diálogo com o
público. Nos seus solilóquios, ele inclui
o público, olha para as pessoas, torna-as
cúmplices, e isso responsabiliza-nos. Nós
sabemos o que vai fazer porque ele diz:
eu sou o vilão, eu fiz, minto, engano,
dissimulo, conspiro, mato, mas eu vou
chegar ao poder e vocês sabem que vou
conseguir. Na vida acontece-nos isso.
Às vezes dizem o que vão fazer e nós
não acreditamos ou somos incapazes de
reagir. E isso cria profundo desconforto.
A personagem tem isso no texto. Uma das
preocupações que o Marco sempre teve
foi que eu não tornasse a personagem
doce, envolvente, querida, bonita. Queria
que eu fosse ao lado mais escuro.
Este texto de Shakespeare, volvidos
alguns séculos, mantém uma atualidade
que, neste período da História, interpela…
Os clássicos são intemporais, captam a
essência da natureza humana – feliz ou
infelizmente, não muda. Este espetáculo
era eficaz há cinco séculos e continua a
fazer sentido hoje em dia, porque a luta
pelo poder, a corrupção, a manipulação, o
jogo político são elementos da sociedade,
a uma certa natureza humana com a qual
nos debatemos, sobre a qual refletimos mas
que nos vemos incapazes de alterar…
A “pandemia do poder” é transversal.
Nós tivemos a II Guerra Mundial,
tivemos o Hitler…. Acho que toda a gente
jurou que nunca mais uma coisa dessas

aconteceria. Às vezes, pergunto: para onde
é que caminhamos? Temos um Presidente
[americano] que se recusa a aceitar uma
derrota que é evidente, quando estamos
em plena democracia e constatamos este
tipo de situação… Assusta-me que as
instituições, aquelas que achávamos que
eram seguras, mostrem grande fragilidade
democrática – é isso que é assustador,
porque então estamos a um passo da
ditadura ou de outros regimes aos quais
não queremos voltar.
Mesmo com tanta expressão artística,
há uma certa desatenção em alguns
períodos… É da natureza humana?
Muitas vezes estamos apenas preocupados
em sobreviver, em pagar as contas, os
impostos que são muitos, em levar os
miúdos à escola, temos vidas duras,
cansativas e competitivas. Somos medidos
por padrões cada vez mais transversais
que estão à distância de um telemóvel e os
nossos filhos consomem isso e querem ser
assim, querem ser assado, é uma sociedade
muito dura. Percebo que seja difícil ainda
ter capacidade de análise e reflexão sobre
afastarmo-nos da nossa individualidade e
pensarmos no todo. Temos forçosamente
de encontrar mecanismos para o fazer,
sob pena de a ideia do próprio voto e da
própria ideia de participação cívica perder
sentido – e depois ficamos nas mãos de
meia dúzia de pessoas.
Sendo a arte salvífica, como têm decorrido
estes últimos meses de regresso ao teatro?
Está a ser fantástico. Estivemos seis
meses fechados. Fechámos em março e
regressámos em setembro, e foi notória
a disponibilidade que o público tinha
de voltar à sala – pelo menos aqui
ao Trindade. Fizeram-no com muito
entusiasmo. Tivemos quase 50 por cento
de ocupação. As pessoas foram muito
civilizadas, chegavam atempadamente,
mantiveram sempre a distância social. Nós
também temos esta capacidade de nos
adaptarmos às novas circunstâncias com
alguma facilidade. Se disso depender a
nossa sobrevivência, nem que seja mental e
espiritual, as pessoas fazem-no, são capazes
de estar aqui sentadas duas horas com uma
máscara – incómodo, sim, mas é melhor
isso do que não vir. Estamos sempre a fazer
compromissos. Temos de tirar ilações desta
experiência e aprender alguma coisa para
estarmos melhor preparados, se voltar a
acontecer uma situação destas. Sílvia Júlio
O espetáculo pode ser visto até 31
de janeiro, de quarta-feira a sábado,
às 20h30, e aos domingos às 16h30.
Neste período de combate à pandemia
covid-19, é recomendada a consulta
do site para confirmação dos horários:
www.teatrotrindade.inatel.pt
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A magia do cinema
Os últimos filmes de Woody Allen, Almodóvar e David Fincher
são algumas das sugestões para ver, previsivelmente, nas salas

O regresso tímido
de concertos internacionais

de este ter acabado de casar com outra
rapariga.

Manual da Boa Esposa, de Martin
Provost | França, 2020
Com: Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky.
•Da emancipação feminina e defesa das
causas das mulheres no final dos anos 60
em França trata esta comédia (“La Bonne
Épouse”, no original) de tons burlescos
e irónicos. Na interpretação, o destaque
especial vai para Juliette Binoche no
papel de viúva alegre.

Mank, de David Fincher | EUA, 2020
Com: Gary Oldman, Tom Burke, Amanda
Seyfried.
•O cineasta de
“Seven” faz uma
incursão aos
anos de ouro
de Hollywood
não apenas para
evocar os tempos
gloriosos de
“Citizen Kane”
(a obra-prima de
Orson Welles,
considerado um
dos 25 melhores
filmes de todos os tempos) que serve
de pano de fundo à história – a do
argumentista do filme de Welles – mas
para celebrar o cinema à moda antiga, o
grande cinema clássico.

The Human Voice, de Pedro Almodóvar
| Espanha, 2020
Com: Tilda Swinton, Agustín Almodóvar,
Miguel Almodóvar.
•Inesperado
monodrama
de Almodóvar
(em formato
de “curta”),
inspirado num
belo texto de Jean
Cocteau, escrito
em 1928: uma
mulher que fala
ao telefone com o
ex-amante depois

Rifkin’s Festival, de Woody Allen | Itália
/ Espanha / EUA, 2020
Com: Wallace Shawn, Gina Gershon,
Louis Garrel.
•Um casal norte-americano de férias em
Espanha no festival de San Sebastian
deslumbra-se com o “glamour” do
evento: a mulher
tem um caso com
um conhecido
realizador francês
e o marido
apaixona-se por
uma médica
cardiologista
espanhola.
Uma comédia
sobre a magia
do cinema, as
relações afectivas
e a infidelidade no amor à mistura com
citações cinéfilas de filmes de Bergman,
Welles ou Fellini.

Televisão | RTP Play

À Velocidade da Inquietação – Amadeo
de Souza-Cardoso, de António José de
Almeida | Portugal, 2012
•Documentário televisivo sobre a vida e
obra de um dos maiores pintores (mais
criativos) portugueses do século XX.
Depoimentos de Julião Sarmento, Raquel
Henriques da Silva, Helena de Freitas e
Pedro Cabrita Reis, entre outros.

Joaquim Diabinho
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]

Cais Sodré Funk Connection

E

já no início do ano começamos
a verificar uma tentativa tímida de alcançar uma normalidade no movimento artístico
musical. Começamos a vislumbrar alguns artistas internacionais na agenda cultural
embora ainda a grande maioria seja
ocupada pelos artistas nacionais.
Iniciamos a coluna em Ponte de
Lima, com João Barradas & Ricardo
Toscano com um concerto no Teatro
Diogo Bernardes, incluído na programação do Festival Misty Fest a 9 de
janeiro. Estes dois nomes da cena jazz
nacional têm dado que falar. João Barradas tem desenvolvido uma linguagem própria jazzística a um instrumento pouco visto neste estilo, o acordeão.
Tem recebido imensos prémios e muitos aplausos tanto da crítica como do
público. Ricardo Toscano, saxofonista
alto conhecido pela sua técnica exímia
também tem recebido elogios efusivos.
Juntos apresentam-nos Duplex, um
trabalho em conjunto que neste concerto será muito especial, pois o repertório passará por temas originais escritos especialmente para o Misty Fest.
No dia 24 de janeiro teremos dois
concertos a colocar na agenda. O primeiro destaque acontecerá na Igreja da
Misericórdia, em Torres Vedras, e será
uma homenagem aos profissionais de
saúde. Fará parte do ciclo de concertos Candlelight Concert, concertos à
luz das velas. O programa conta com
a presença do músico polaco Norbert
Itrich organista e professor de órgão
com especialização em música sacra,
que executará música antiga europeia
e o Coro Notas d’Alta, do Hospital
Dona Estefânia dirigido pelo maestro
Daniel Oliveira que interpretará algumas peças de inspiração mariana e espirituais negros. Este coro é composto
por profissionais de saúde do Hospital
Dona Estefânia e conta já com inúme-

ras apresentações. Para além das reservas de lugares poderá também assistir
em direto na página de Facebook e canal
de Youtube da Câmara Municipal de
Torres Vedras.
No mesmo dia pelas 17h no grande
auditório do CCB temos um concerto da Orquestra da Ópera Estatal da
Hungria, que no âmbito das comemorações dos 250 anos do nascimento de Beethoven vem a Portugal. Esta
orquestra é uma das mais importantes
e antigas de Budapeste. O programa é
composto pelo Concerto para Violino
e Orquestra em Ré Maior, op. 61 e Sinfonia n.º 7, em Lá Maior, op. 92 – imperdível!
Com uma viragem de 90º passando
do erudito ao funk, os Cais Sodré Funk
Connection vão estar no dia 30 pelas
21h no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. Como já é hábito
prometem um concerto cheio de groove, muito funk e soul.
E dia 31 no Altice Arena em Lisboa,
o tão esperado concerto de Bon Iver, o
compositor indie folk já algumas vezes
apresentado nesta coluna. Este concerto estava marcado para 2020 tendo
sido adiado pelos constrangimentos
da pandemia. Para quem adquiriu
bilhete em 2020 o mesmo será válido
para esta nova data. A primeira parte
do concerto estará a cargo de Aaron
Dessner ’s Big 37d03d Machine.
Fechamos em grande alegria com
um concerto marcado para 21 de fevereiro no grande auditório do CCB
com a lendária Glenn Miller Orchestra, dirigida pelo maestro Ray McVay,
com grandes sucessos sobejamente
conhecidos do grande público como
Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo
Junction ou Chattanooga Choo Choo. Esta
lendária Big Band com cerca de 20 talentosos músicos faz-nos viajar até aos
longínquos anos 30 do século XX – um
concerto a não perder! Susana Cruz
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Os contos do zambujal

Bola de Neve

N

ão era a primeira vez que Clementino de Alveia dava voltas
à casa em busca do telemóvel.
Nesse dia, porém, levou a pesquisa ao extremo, inclusive
dentro do frigorífico. Deu pela
falta do aparelho pelas dez da
manhã, estranhando que Nena não lhe tivesse ligado a perguntar se chegou bem a
casa. Nem lhe ocorreu ser ele a ligar, caso
contrário teria logo notado a ausência do
esquivo telemóvel. E se… se a mulher,
Abília, de saída na véspera para pernoitar
com a mãe, adoentada, noutro ponto da
cidade, caísse no aborrecido engano de
levar o objecto pessoal dele na mala dela?
Impossível. Teria já comunicado o lapso ao
vizinho Augusto e ele correria a avisá-lo.
Onde raio teria perdido o telemóvel? Esfregou o braço dorido, resultado de uma
queda ao alvorecer. Vá lá que aconteceu a
escorregar em terreno fofo.
Entretanto, numa zona de Oeiras – por
sinal próxima da residência de Nena –
Carlos Berbelim dos Santos, 55 anos,
marinheiro reformado, passeava-se passeando o cão, de nome o Pachorras. A
certo passo, num troço de relva, deteve
o olhar num pequeno rectângulo preto
não identificável de imediato. Agachou-se para o recolher e, com surpresa, constatou tratar-se de um telemóvel. Observando, notou que se mantinha ligado e
matutou quanto ao modo possível de o
devolver ao dono. Situação difícil. O melhor – discorreu – o melhor seria aguardar
que alguém ligasse para aquele número,
talvez amigo ou familiar do desastrado
que ali teria deixado cair o instrumento
de tanta utilidade.
Passou tempo e zero chamadas de alguém conhecido do titular de tal número.
Mas, puxando pela cabeça, veio a ideia
que pareceu luminosa a Carlos Berbelim:
consultar a lista de contactos habituais
que os telemóveis generosamente guardam. Iria, então, ligar para um daqueles
nomes e expor a situação. Marcou logo
o primeiro número, Abília, e respondeu
uma senhora irritada:
— Clementino? Onde paras tu? O Augusto foi a casa levar-te um livro e não
abriste a porta.
— Um momento, minha senhora, eu
não sou o Clementino.
A interlocutora mostrou espanto na voz.
— Então quem é? Está a ligar-me do

telefone de Clementino Dalveia, meu
marido.
— Pois será – aquiesceu Carlos Berbelim.
– Acontece que achei um telemóvel meio
oculto num relvado, aqui em Oeiras. Perdido, naturalmente. E então, encontrando-se ligado, resolvi ligar para a primeira
pessoa indicada na agenda. Entendeu?
— Entendi mas não entendo. Que diabo
ia o meu marido fazer a Oeiras?
— Passear, talvez. Eu estava a passear
o cão quando vi o telemóvel ali abandonado. Vá lá que permanecia ligado, assim
consegui esta luz ao fundo do túnel. Quer
a senhora vir ter comigo?
— Claro, claro, e agradecida. Estou perto, vim pernoitar em casa de minha mãe
que se encontra adoentada. E ele? E ele?
Deixei-o em casa ao fim da tarde. Mas porque razão estou com esta conversa toda?
Não interessa, senhor… senhor… senhor
quê?
— Berbelim dos Santos.
— Muito prazer. O meu nome é Abília.
— O prazer é todo meu. Deixe-me lá
ver os nomes nas placas da esquina entre
a rua e a praceta. Um momento, dona Abília.
Saiu de cena e voltou logo, logo, fornecendo as coordenadas.
— Então, daqui a uma hora estarei nesse
local. Espera por mim, senhor Berbelim?
Uma hora? O interpelado aceitou, contrariado e foi rodeando a praceta para
consolo do cão.
Cerca de vinte minutos depois, o embaraçoso telemóvel deu sinais de visor.
Toque persistente, dir-se-ia que desesperado. Carlos Berbelim hesitou mas acabou
por admitir que se tratava da mulher com
quem já tinha encontro marcado. Não era.

A certo passo, num
troço de relva,
deteve o olhar
num pequeno
rectângulo preto
não identificável de
imediato. Agachou-se para o recolher
e, com surpresa,
constatou tratar-se de um telemóvel

Mário
Zambujal
— Clementininho? Querido? Liga à tua
Nena – era uma voz feminina e rouca.
— Engano, dona Nena. Não sou Clementininho nem querido. Simplesmente…
— Simplesmente o quê? Este é o número do doutor Clementino Dalveia, não me
diga que aconteceu um acidente.
— De certo modo, sim, mas ligeiro, perdeu o telemóvel. Eu encontrei-o e só pretendo devolvê-lo ao dono.
— Ao dono não pode. Falar com ele
queria eu, mas ele está sem o telefone, é
difícil, faço-me entender?
— Perfeitamente, dona Nena. E então?
— Então vou ter com o senhor, senhor…
— Berbelim, Berbelim dos Santos.
— Muito gosto. Diga-me onde está e,
não tarda, chegarei aí. De acordo?
— Que remédio. Mas não se demore, só
saí da casa para passear o cão.
Passou um tempo que o velho marinheiro já não media e eis que surgem, de lados
opostos da pequena praça, duas mulheres
apressadas. Como que ensaiadas, perguntaram em coro:
— É o senhor Berbelim?
— Precisamente. E qual das senhoras recebe o telemóvel perdido?
— Eu! Pertence ao meu marido – reclamou Abília.
— Eu! É do meu noivo – gritou Nena.
— Noivo? É doida!
— Marido? Ex-marido, melhor dizendo,
ele já me confirmou ter metido os papéis
do divórcio.
— Mentirosa! Aldrabona!
— Estúpida!
— Afinal a quem dou o estupor do telemóvel? – quis saber Carlos Berbelim dos
Santos. Perante duas respostas em contrário, lançou o disputado para a relva onde
o tinha descoberto.
— Entendam-se – recomendou.
Difícil era o entendimento e disputaram
o tesouro rebolando-se no chão.
Recolhido em casa, de roupão e chinelos, Clementino Dalveia não estava impaciente por saber notícias de dona Abília e
de dona Nena. Saboreava a tranquilidade,
entretido a resolver um problema de palavras cruzadas. Até ao momento em que
surgiu o vizinho Augusto com cara de
caso:
— Telefonaram da esquadra. Estão lá a
Abília e outra detida. Tens de ir.
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
1
1
2
3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

HORIZONTAIS:
1-Preposição; Altar. 2-Estimar;
Queima. 3-Aflição; Aparecer (inv.);
Azul. 4-Verificara. 5-Doença infecciosa
característica dos papagaios. 6-Nota
musical; Nobélio (s.q.); Índio (s.q.);
Irídio (s.q.). 7-Ligadas. 8-Estatelar.
9-Óxido de cálcio; Nome feminino;
aplicar. 10-Áleas; Estilo. 11-Corrente;
Estilo.

4
5
6

VERTICAIS:
1-Banda; Forte. 2-Molibdénio (s.q.);
Lavabo; Ouro (s.q.). 3-Aparências;
Desfazer-se em mel. 4-Sufixo derivado de adjectivo, que traduz a
ideia de estado ou qualidade; Nota
musical. 5-Vaso bojudo, de bico ou
gargalo estreito e voltado para baixo,
e que se emprega na destilação.
6-Desejo; Elemento de composição
de palavras, que exprime a ideia de
nariz. 7-Deturpara. 8-Rádio (s.q.);
Giro; Adversa. 9-Reservatórios; Fervor. 10-Preposição; Estão; Prefixo,
com o sentido de movimento para,
aproximação. 11-Divindade; Arrabaldes.

7
8
9

11

Soluções:
1-L; COM; ARA; D. 2-AMAR; M; ARDE. 3-DOR; RIV; CÉU. 4-O; AFERIRE; S.
5-PSITACOSA. 6-MI; NO; IN; IR. 7-AMARRADAS. 8-A; ESTIRAR; A. 9-CAL; ANA;
DAR. 10-RUAS; O; MODO. 11-E; RIO; MAR; S.

10

Galp_Imprensa_INATEL_25,9x39,37cm_dez2020_cv.pdf 1 11/12/2020 12:07:12

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

