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Portugal, Uma Velha Nação
enraizada em muitas culturas

ilustração

Gabriel Sousa

A

pós completar a licenciatura
em Design pela Universidade
de Évora em 2019, comecei
a trabalhar no Jornal
Público como web designer.
Paralelamente a essa função,
tive a oportunidade de realizar
inúmeras ilustrações editoriais.
Até à data, conto com mais de 40
ilustrações de primeira página, três delas
com menções honrosas pela Ibero-American Awards of Journalistic Design
(ÑH).
Mais recentemente, participei nas
duas primeiras edições de “A Magazine”
uma revista que comunica várias
dimensões do património cultural, das
artes visuais e populares das regiões do
Alentejo, Algarve e Andaluzia, criando
conhecimento e reconhecimento das
mesmas.
Na segunda edição tive o privilégio
de ilustrar um texto do escritor José Luís
Peixoto intitulado “O tempo do oceano”.
Fiz também duas ilustrações para a
campanha de 2022 da Viacard.
Sou freelancer desde março de 2022.

P

ortugal é o Estado mais antigo da Europa, mantendo as
mesmas fronteiras. Já lá vão quase nove séculos. Numa Europa quase sempre em reboliço guerreiro, ao que se junta
uma Península Ibérica com várias nações a reivindicar a sua
soberania, tem de se considerar, necessariamente, o feito nacional como ímpar. Há muitos fatores que o poderão justificar, mas, entre eles, a sua periferia continental, a vontade do
seu Povo e um sentido de Nação forte entre os portugueses serão
essenciais. Uma Nação é diferente dum Estado, a Nação pressupõe
formas comuns de sentir e interpretar o Mundo, ou seja, elementos
culturais e identitários fortes. Como escrevia Pessoa, a minha Pátria
é o Português, sendo a língua o espaço precisamente de construção
dessa dimensão cultural e metafísica.
Portugal e o Português espalharam-se pelo Mundo precisamente
a partir do seu determinismo geográfico e das implicações na pobreza dele. Mas também se expandiu a partir das suas raízes originárias de povos mercantis que por aqui se foram estabelecendo,
vindos das rotas mediterrânicas ou das ligações destes ao Norte da
Europa. A nossa mestiçagem genética é grande, já aquando da formação da nacionalidade, juntando árabes e magrebinos aos povos
árabes indo-europeus, e com os primeiros vindos com negros, muito deles escravos. Pelo meio a diáspora judaica e outras. Com os
descobrimentos e as descolonizações a mistura alargou-se, e depois
da entrada na União Europeia e do alargamento desta, povos eslavos têm renovando as nossas interpenetrações interculturais.
Portugal é um País que se constitui de todas estas heranças, destes
diálogos interculturais e destes portugueses de várias origens e cores, sendo este mesmo o seu património mais valioso.
O dia 10 de Junho, ao juntar os Dias de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, faz uma associação feliz e com sentido.
Portugal e a Língua são as duas faces da mesma, e as suas comunidades espalhadas pelo Mundo a representação e o sentir de Portugal.
Este Tempo Livre é precisamente dedicado a Portugal e aos portugueses que nos fazem pelo Mundo inteiro. Folheie as suas páginas
com prazer, lendo as conversas e usufruindo as palavras com que
se vão ligando com as comunidades nacionais por todo o planeta e
promovendo a cultura e língua nacionais.
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reportagem

Marcos Silva: “Acabo sempre por
me sentir meio integrado, meio
estrangeiro, nos dois países”

José Dias: “Saí de Portugal porque
queria condições para fazer
investigação e música”

Vera Paz: “Quando regresso no verão,
tudo o que supostamente funciona mal
no país se dilui nas águas do Atlântico”

Novos emigrantes: o sonho
já não é voltar para casa
Um traço comum une o mosaico de histórias dos novos emigrantes que contactámos: sentem-se
integrados nos países onde vivem, não tem grandes planos para regressar, e, mantendo uma ligação a
Portugal, desenvolveram também um apurado sentido crítico em relação ao país

“C

omo é que as novas
gerações de emigrantes veem o País?” foi a
pergunta com que partimos para esta reportagem. E indiciava já a
suspeita de que os últimos fluxos da migração portuguesa poderiam ter mudado a configuração da população portuguesa emigrante. Afastando-a
do estereótipo, retratado pelo filme de
2013 “Gaiola Dourada” de Ruben Alves,
(protagonizado por Rita Blanco e Joaquim
de Almeida), ou cantado por Linda de
Suza em “Um Português” (canção de onde
emergiu uma imagem que se tornou um
símbolo da emigração nacional, a mala de
cartão). E que também já não se ajustava
ao lamento trazido pela voz inconfundível de Adriano Correia de Oliveira no
Cantar de Emigração de Rosália de Castro
ou em Trova do Vento que passa, poema de
Manuel Alegre, que de certa forma evoca
uma outra dimensão do ciclo migratório
dos anos sessenta e setenta, o exílio político e a fuga à guerra colonial.
Na caracterização da emigração portuguesa parece haver um antes e um depois
da entrada de Portugal na Comunidade
Europeia: o estereótipo da “mala de cartão” deu lugar ao da “fuga de cérebros”.
Entre os dois grandes picos migratórios,
o primeiro nos anos sessenta e setenta e o
mais recente, entre 2007 e 2013, houve também um momento de tentativa de criação
de um novo paradigma sobre o desenvolvimento do país. Como refere Victor Pereira numa recensão crítica a um estudo
de João Teixeira Lopes dedicado à jovem
emigração qualificada para França, “a emigração foi, durante os anos 1990, ocultada
nos campos mediático e político. A entrada na Comunidade Económica Europeia,

o crescimento económico e a instalação de
imigrantes em Portugal pareciam fechar o
longo ciclo emigratório do país, sinónimo,
para muitos, de ‘atraso’”.
Mas veio a grande crise no final da primeira década do milénio e um grande
número de jovens, mais qualificados, em
diferentes áreas, saíram de Portugal, agora
principalmente para países como a Inglaterra, a Alemanha e o Brasil. Esta realidade
ganhou grande evidência política e mediática. E até científica: em 2009 surgiu o Observatório da Emigração, estrutura técnica
e de investigação independente integrada
no ISCTE-IUL e com parcerias entre vários
centros de investigação universitários. Surgiram também programas governamentais criados diretamente para promover o
regresso ao país destes novos emigrantes.
Justificava-se por isso a nossa questão inicial. E apercebemo-nos que, de um modo
geral, no grupo muito heterogéneo que
contactámos, uma atriz e produtora cultural em Macau, um professor, investigador
e músico em Inglaterra, onde também encontrámos um jovem casal de consultores,
um analista em Roterdão, uma investigadora científica em Itália, uma jornalista na
Bélgica, e na Alemanha uma enfermeira e
um músico, há uma tendência generalizada para se sentirem a fazer parte dos países
onde trabalham e vivem, participando da
sua vida cultural, social e política.
Marcos Silva, 32 anos, luso-holandês,
sempre se viu a sair de Portugal. Em 2015
foi para Amesterdão fazer um mestrado e
ficou por lá três anos, como analista numa
empresa perita em tendências do consumidor. Depois decidiu “dar uma chance a viver em Portugal”. Esteve cá dois anos, não
gostou da forma como “a cultura de trabalho em Portugal valoriza mais o tempo de
trabalho do que a produtividade e onde,

de uma forma geral, o tempo livre e pessoal de cada um não é muito respeitado”.
Voltou para a Holanda em 2020, para Roterdão, para trabalhar como analista. Não
tem planos fixos, mantém tudo em aberto,
pode voltar a Portugal se encontrar uma
oportunidade interessante, um trabalho
remoto que lhe permita facilmente viver
lá. “Ou talvez se quiser criar família”, diz,
e quando lhe pergunto porquê, responde
“é o país onde cresci, onde tenho família e
vários amigos. E no final do dia, Portugal é
um país com qualidades incríveis.” Embora confesse que gostava de conhecer mais
portugueses em Roterdão para poder falar
a língua mãe, não procurou a comunidade
portuguesa que está na Holanda: “Saí de
Portugal para conhecer pessoas e culturas
diferentes, e não sinto necessidade de me
inserir numa comunidade portuguesa para
me sentir em casa.”
José Dias, 50 anos, professor universitário, investigador e músico, emigrou em
setembro de 2016 aproveitando as oportunidades de ter uma rede internacional de
contactos e de trabalho na área da investigação do jazz. Primeiro em Manchester, depois, a partir de 2021, na Coventry University. Em Inglaterra conseguiu condições,
contrato permanente de trabalho e remuneração adequada, em contraponto àquilo
que o esperava na academia portuguesa:
“uns bons anos a trabalhar dependente de
bolsas, se as conseguisse, ou mesmo em
regime de voluntariado.” Participa muito
ativamente na vida cultural do país, tendo já tido oportunidade de tocar e gravar
com alguns dos melhores músicos da área
do jazz e música experimental. Tem amigos
portugueses na universidade e outros em
diferentes áreas: psicólogos, veterinários,
engenheiros. Gosta de viver em Inglaterra
e é muito crítico sobre a vida em Portugal:

“Horríveis condições de trabalho, muita exploração laboral, uma precariedade
extrema. Sinto que o país foi tomado por
uma geração que blindou completamente
o acesso aos lugares de relevo na cultura,
na ciência, na academia e nos serviços públicos.” E não esconde que se sente “triste
e magoado pela forma como o seu país o
trata enquanto emigrante”, nomeadamente no que toca ao facto do círculo eleitoral
na Europa com cerca de um milhão de portugueses corresponder a apenas dois deputados na Assembleia da República. “Se
fosse assim para todo o país, a Assembleia
teria apenas vinte deputados.” Ao mesmo
tempo a distância ajudou-o a perceber
como “Portugal é um país que foge a uma
reflexão séria sobre a sua história e o seu

Guilherme Rodrigues: “Sinto-me bem e
integrado. Participo maioritariamente na
Cultura. Politicamente sinto que tenho uma
veia ativista dentro de mim.”
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Sara Wahl: “Faz este ano 10 anos que
aqui estou e posso dizer que sinto que
também já faço parte deste país”

presente, o seu papel no colonialismo e o
seu racismo latente. Continua a refugiar-se
numa ilusão de universalismo que infelizmente não corresponde à verdade.”
Vera Paz, 49 anos, em Macau a partir de
2014, é atriz e produtora cultural. Está dedicada desde 2021 à Associação Cultural
D’As Entranhas Macau, da qual é também
diretora artística. Nem sempre foi fácil, sentiu-se muitas vezes angustiada e com aquela nostalgia do exilado: “Portugal à distância parece-nos sempre um mar de rosas.”
O facto do Português ser até 2049 ainda
uma das duas línguas oficiais desta região
(em língua portuguesa há uma escola, uma
livraria, jornais diários, um canal de televisão, rádio, publicações e restauração) criou
condições específicas para o seu trabalho,
assente na divulgação de autores nacionais
e de artistas contemporâneos portugueses.
Diz: “Em Macau consegui ter financiamento para produzir as minhas atividades, o
que nunca aconteceu em Portugal.”
Por isso, entre a gratidão a Macau, onde
se sente integrada, e a consciência da precariedade e das baixas remunerações na
sua área em Portugal, vai adiando o regresso: “Continuo a não ter lugar no meu país,
ele não está à minha espera e eu não espero
grande coisa dele.”
Só que o “viver entalada entre um oceano e um continente” faz com que o regresso esteja sempre presente: “Sei que vou
voltar mais dia menos dia, tenho saudades dos meus, da família, dos amigos, é a
minha Pátria”. Vê com muita apreensão o

momento presente, do ponto de vista cultural, político e económico e mesmo não
sendo pessimista sente que “a humanidade
foi ultrapassada pela realidade”.
Bárbara Pinto Leite, 39 anos, que começou pelo jornalismo num jornal da sua
cidade e depois estagiou em Lisboa e nos
EUA, está desde agosto de 2020 em Bruxe-

Na caracterização
da emigração
portuguesa parece
assim haver um
antes e um depois
da entrada de
Portugal na
Comunidade
Europeia: o
estereótipo da
“mala de cartão”
deu lugar ao da
“fuga de cérebros”

las, trabalha na área da comunicação. Mesmo tendo vontade de voltar o mais rapidamente que lhe for possível, conta ficar até a
sua filha completar o secundário. Emigrou
à procura de estabilidade: “Em Portugal o
salário era bastante apertado e tinha um
trabalho em que os horários não eram os
melhores para quem tem filhos pequenos.
“A sua adaptação à nova vida aconteceu
em pleno confinamento o que a tornou
muito difícil, trabalhar em casa, com tudo
fechado, as interações pessoais no mínimo.
“Confesso que ainda não me sinto 100%
integrada, mas nunca senti que me tratassem de maneira diferente por não ser de
cá, esta é uma cidade muito multicultural.”
Guilherme Rodrigues, tem 33 anos, estudou música na Orquestra Metropolitana
de Lisboa e no Conservatório. Aos 26 anos
fez o seu primeiro tour sozinho pela Europa, com um violoncelo às costas, e no ano
seguinte, aos 27, em 2016, emigrou de vez
para Berlim, na Alemanha. Queria crescer como pessoa e músico. Dedicando-se
especialmente à música experimental e à
improvisação livre, não via em Portugal
tantas oportunidades como aquelas que
encontrou na Alemanha. É artista freelancer
e dá aulas privadas em casa.
Sara Guerra Wahl, enfermeira de 33 anos
a viver na Alemanha, emigrou em 2012 e
trabalha, desde 2016, num Hospital em
Speyer, pequena cidade do Estado da Renânia-Palatinado onde também vive. Há
dez anos a falta de oportunidades e de
condições de trabalho para os enfermeiros
ditaram a sua saída. O mercado de trabalho estava essencialmente direcionado
para Inglaterra, mas ela e uma amiga, também enfermeira, descobriram uma empresa que explorava diversos lares de idosos,
e, depois de um processo difícil de recrutamento que implicou cinco a seis meses
em Portugal a aprender alemão, partiram
à aventura. Sara, entretanto, casou, teve
recentemente um filho, e embora gostasse um dia de voltar, quando se reformar,
não se vê a regressar a Portugal num curto
prazo. A única ligação que mantém com a
comunidade portuguesa na Alemanha é
através das redes sociais, onde não é um
elemento ativo. “Continuo a fazer parte da
vida em Portugal, leio todos os dias as notícias dos jornais portugueses online. Voto e
continuarei a votar nas eleições legislativas
e presidenciais enquanto me for permitido.
Não acho que faça parte de um estereótipo
por ser uma emigrante portuguesa, sei que
sou uma estrangeira a viver neste país, mas
nunca senti que isso fosse um problema.”
Sofia Batista Leite, de 39 anos, investigadora científica, começou por ir para Itália

fazer o doutoramento, onde conheceu o
seu companheiro. A partir daí as suas escolhas tiveram a ver tanto com o interesse em
prolongar a sua experiência internacional,
que tinha sido tão rica, como com poder
estar com o seu companheiro, com quem
constituiu família. Assim em 2012 foi trabalhar para a Bélgica, como investigadora
num pós-doutoramento, e está em Itália,
desde 2017, a dirigir projetos científicos
numa entidade governamental. Ter crianças que estão tanto no sistema internacional como no italiano ajudou a integração.
Vive dentro de uma bolha internacional à
volta do seu centro de investigação, onde
trabalham cerca de 2000 pessoas. Nestas há
40 portugueses que a aproximam quotidianamente da língua e da cultura portuguesa. “Não tenho televisão, mas leio jornais
portugueses, sigo redes sociais portuguesas, voto, sempre que me deixam. Tento
comprar produtos portugueses e promover o meu país e os seus produtos sempre
que possível.” Confessa que a imagem que
tinha do país se alterou: “Por exemplo, passei a ver os descobrimentos com menos
orgulho nessa parte da história que nunca
nos é devidamente contada.” A forma de
trabalhar merece-lhe elogios face à que temos no nosso país: “É muito diferente, menos sacrificada, mais respeitosa e com base
na confiança, com menos controlo.” A integração das filhas é uma questão interessante já que elas, tendo pai espanhol e a mais
velha tendo nascido na Bélgica, falam perfeitamente três e quatro línguas. “Mas elas
nunca sabem bem de onde são. Sentem-se
“em casa” com os amigos portugueses daqui, sentem-se “em casa” na escola que tem
um ambiente internacional. Uma vez li uma
coisa que sinto tão verdade. “Ser emigrante
é deixar de ter um sítio a que se pertence.”
Rita Sanches, de 32 anos e João Brazão, 37
anos, ela consultora na área do Design, ele
designer de utilizador, emigraram em 2009
para Inglaterra. Saíram para alargar horizontes, viajar e vieram primeiro a pensar
que seria uma mudança temporária. Deixaram para trás um país de poucas oportunidades, “apercebemo-nos de que ter um
bom trabalho em Portugal era uma sorte,
e o salário médio cresce pouco e aproxima-se do mínimo e o custo de vida continua
sempre a subir”. Desde 2016 já são também cidadãos britânicos e participam na
vida política inglesa. Têm muitos amigos
portugueses, alguns que já conheciam de
Portugal e Rita confessa mesmo que gosta
“de visitar os cafés e supermercados portugueses em Londres, e matar as saudades
do croquete e do pastel de nata”. Joaquim

Paulo Nogueira

Jiae Han

Fotos dr

Bárbara Pinto Leite: “Se encontrasse
estabilidade com um salário justo não
hesitava em voltar”

Sofia Baptista Leite: “Aqui sinto-me
portuguesa, mas é com pena que muitas
vezes em Portugal já não me sinto de lá”

Rita Sanches e João Brazão: “O Reino
Unido já é uma casa para nós”
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entrevista
João Ribeiro de Almeida, presidente do Camões

“Temos de ser militantes
da língua portuguesa”

Ao leme do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., João Ribeiro de Almeida,
embaixador de carreira, leva o Português e a cultura portuguesa para “lá de Badajoz e do mar alto
para lá”. Olhando para o horizonte, acredita que temos de navegar por vários mares para uma efetiva
expansão da nossa forma de entendermos e comunicarmos o mundo

H

á histórias ocorridas noutras
latitudes que falam de nós, do
nosso código genético, do que
fomos e do que somos, e talvez
inspirem e impulsionem outros
caminhos, novas direções.
No desfiar de memórias do
diplomata, que ajudam a compreender a
necessidade de promovermos a língua e
cultura portuguesas, está o episódio com
um ancião timorense que lhe pegou pelo
braço para mostrar uma preciosidade. Não
sabia quem ele era, o nome ou a profissão.
Pouco importava. Só lhe interessava
mostrar a um cidadão português o que
tinha guardado durante tanto tempo: “Em
Timor, um velhote levou-me com ele para
me mostrar o sítio onde tinha enterrado
a bandeira portuguesa durante a invasão
indonésia. Fez questão de a tirar sabendo
que estava ali um português. Não imagina
as mãos daquele homem a tratar da
bandeira…”
Noutra circunstância, João Ribeiro de
Almeida trabalhava na Embaixada de
Portugal na Grécia, em Atenas, quando
partiu Amália Rodrigues. Assim que a
notícia se espalhou pelo país, berço da
democracia, aquele povo mediterrânico
quis ligar-se, de imediato, com o
lugar onde se situava a representação
portuguesa. Todos tinham uma palavra
a partilhar sobre a artista maior do fado.
Quem atendia as chamadas viu-se grega
para dar conta de tantas mensagens,
sentidas, choradas e cantadas, que
chegavam em catadupa. Houve os que
quiseram até cantar fado ao telefone:
“Permita-me que, antes de desligar, cante
uma estrofe muito importante para
mim”, desabafavam alguns. “Os gregos
diziam que tinha morrido um bocadinho
deles com Amália. Eu era um jovem
diplomata, em 1999, quando assisti a isto.
Sabia que ela tinha muitos fãs na zona
do Mediterrâneo, Israel, Egipto, Grécia,
mas não sabia que um grego estava tão
agarrado à Amália Rodrigues. Aí senti a
universalidade do meu país”, recorda.
A voz de Amália e todas as outras vozes
portuguesas contam, cada uma à sua
escala, para levar a língua de Camões aos
quatro cantos do mundo.
N’Os Lusíadas, considerado o maior
poema épico da língua portuguesa,
Camões escreveu no Canto I: “As armas e
os barões assinalados,/ Que da ocidental
praia Lusitana,/ Por mares nunca de

antes navegados,/ Passaram ainda além
da Taprobana,/ Em perigos e guerras
esforçados,/ Mais do que prometia a
força humana,/E entre gente remota
edificaram/ Novo Reino, que tanto
sublimaram.” Que mares temos agora de
navegar para a expansão do Português?
Ui! Temos de navegar por vários mares…
A grande maioria deles em bonança. Hoje
em dia é o mundo que reconhece que o
Português é uma língua global. É a língua
oficial de Portugal, mas não podemos
esquecer que é também a de uma plêiade
de países por aí fora que hoje constituem
a CPLP (Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa). Quando dizemos
que é muito difícil a divulgação, em mares
revoltos, não é bem assim... Para já, temos
de saber o que temos à nossa disposição
para divulgar e promover a língua. Aí tem
de haver um orçamento, tem sobretudo
de haver um plano e um objetivo claros.
E temos neste momento?
Temos tido e nota-se, sobretudo, quando
vemos os resultados do nosso próprio
investimento enquanto Portugal. Depois,
temos o investimento dos outros países
que também têm o Português como língua
oficial ou como uma das línguas oficiais.
A partir do momento em que temos ovos
para fazer omeletes, as coisas melhoram
bastante. Ninguém está contente com o
orçamento que tem. Basta ter criatividade,
imaginação e possibilidade de poder
fazer muito mais. Queremos sempre
muito mais. Mas até nem me posso
queixar muito das tutelas nos últimos
tempos, porque o dinheiro que tem sido
dado ao Camões, para a promoção da
língua e da cultura portuguesa, tem sido
estável, num crescendo. Nós temos dois
pilares muito importantes da política
externa. Promover a língua portuguesa
e o ensino do Português lá fora é uma
prioridade ligada a outras prioridades: a
nossa participação na CPLP e o apoio às
comunidades portuguesas no estrangeiro.
Uma grande parte dos destinatários do
ensino do Português no estrangeiro são os
lusodescendentes, os filhos da diáspora.
O que pode garantir aos filhos e netos
de emigrantes portugueses que se
encontram na diáspora e gostariam de
aprender ou aprofundar a língua dos pais
e avós?
Nos países onde há maior concentração
de portugueses ou de lusodescendentes,
temos coordenações de ensino já

pagas pelo Camões. É uma rede muito
importante de coordenação de ensino
em países desde Espanha ao Benelux,
passando pelo Reino Unido, Suíça, etc. Já
temos uma rede de ensino do Português
que se chama EPE (Ensino Português
no Estrangeiro) e está perfeitamente
consolidada com professores pagos pelo
Camões para dar apoio aos estudantes.
Uma das coisas que o Camões tem de
acautelar é que nestes países também a
língua portuguesa faz parte do currículo
nas escolas, aí é o sistema integrado.
Depois, temos o sistema paralelo, que
é para aquele grupo de portugueses,
lusodescendentes e não só, mas sobretudo
para eles, mais de 30 000 que tiram um
tempo do seu período escolar para
aprender Português, paralelamente.
Aí, damos professores e material, é um
grande investimento do Camões. Temos
322 professores na Europa a dar Português
no sistema paralelo. No sistema integrado
há muitos mais professores.
Nos Estados Unidos, por exemplo, temos
o chamado sistema apoiado. O Português
já faz parte do currículo de ensino
em grande parte das escolas, quer no
Canadá, quer nos Estados Unidos, quer
na Venezuela, quer na Austrália. Damos
apoio material. Há sítios onde já é possível
aprender Português mas os professores
são pagos pelo sistema de cada Estado.
Um pai, um avô ou um tio podem
informar o filho, o neto ou o sobrinho na
diáspora que o ensino do Português está à
disposição?
Este pai, tio ou avô que tem o filho,
neto ou sobrinho no Reino Unido,
por exemplo, consulta no nosso site a
coordenação do Português naquele país
e pergunta quais as escolas ao dispor.
Podemos ir muito mais longe ainda. Temos
a perfeita consciência de que ainda há
uns milhares de portugueses que não têm
acesso ao Português.
Como chegar a eles?
É o que estamos a fazer neste momento. É
preciso um grande investimento. Mandar
professores é caro. É caro, mas vale a
pena, para que estes lusodescendentes
não percam o contacto com o Português.
Temos portugueses de primeira,
segunda, terceira e quarta geração. Temos
lusodescendentes que apenas ouvem os
avós falar em Português. Temos de cuidar
desses também. Sabemos onde é que há
falhas, bolsas de território onde ainda não

é possível aprender o Português. Temos
de chegar lá nem que seja pelo digital ou
outra plataforma qualquer, mesmo que
não haja maneira de pôr ali um professor.
Mas, pelo menos, fazemos com que os
conteúdos digitais possam chegar a essas
crianças. Estão perfeitamente identificadas
as áreas onde ainda é algo deficiente,
reconheço, o ensino do Português no
estrangeiro.
Onde estão essas áreas?
Algumas áreas em França, Alemanha,
Suíça, em que que há ainda algumas
bolsas onde os professores de Português
não chegam…
Que esforço é feito para integrar o
Português nos currículos escolares?
É trabalho diplomático, sobretudo.
Quando temos uma reunião – com
franceses, belgas, luxemburgueses –,
é pôr nas agendas a possibilidade de
discutirmos, inclusivamente com os
ministérios de Educação locais. Eles
próprios têm de reconhecer que é
bom integrarem o Português como
cadeira curricular dentro do seu sistema
educativo. Quanto mais o Português
estiver integrado no sistema educativo
de cada país, melhor. Mas isso não quer
dizer que se acabe com o ensino paralelo,
o tal que nós investimos com professores.
Queremos é que os países entendam, o
mais possível, que hoje já são 35 países
no mundo que têm o Português como
parte do seu currículo. Em muitos deles
nem tivemos de fazer grande esforço.
Perceberam que era do interesse deles ter
o Português.
Quais os que mais o surpreenderam?
Alguns países de Leste. Começa a ser um
investimento para um estudante aprender
bem Português. Há, pelo menos, 260
milhões de falantes. O Português pode
ser um ativo para saídas laborais. É uma
língua global falada nos quatro cantos do
mundo, e começa a ser um investimento
para esses países poder disponibilizar o
Português aos seus próprios alunos. Não
é só interesse nosso, é também dos outros
países – senão, não o fariam.
Segundo as Nações Unidas, por causa
das taxas de natalidade em África, serão
400 milhões em 2050 a falar Português
ou quase 500 milhões em 2100. Estima-se
que Angola venha a ter uma população
superior a 170 milhões de pessoas e
Moçambique 130 milhões no final do
século. A importância que isto tem para a
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joshua Pratas

João Ribeiro de Almeida reconhece a necessidade de os lusodescendentes não perderem
o contacto com a língua dos pais e avós: “É preciso um grande investimento. É caro, mas
vale a pena”

língua portuguesa enquanto língua oficial
destes países… Temos de pensar nisto
tudo em função do investimento.
Na teoria, o Português é a língua oficial
de nove países: Portugal, Brasil, Angola,
Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde,
São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Guiné
Equatorial...
E a região de Macau tem também como
língua oficial o Português juntamente com
o mandarim. E ainda se fala Português em
algumas bolsas, mesmo na Malásia, é uma
coisa mais cultural. Também aí estamos
muito atentos. Temos uma rede de leitores
ao nível do ensino superior.
Na prática, existe uma minoria de falantes
da língua portuguesa, por exemplo, na
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Timor
Leste… Sabendo que cada país é um caso,
com as suas especificidades, que tipos de
investimento são necessários para que o
Português seja verdadeiramente falado e
dilatado em todos os países da CPLP?
É, acima de tudo, com os professores
locais; é formar formadores. Temos de ter
a certeza de que o ensino de Português
é de qualidade – é o mais importante.
Temos de fazer com que haja uma rede
de professores locais boa. Essa é a nossa
grande aposta…
Onde há mais resistências?
Eu não diria resistências, temos ali vários
desafios… Em Moçambique há uma série
de crioulos, não se entendem entre eles.
O Português é uma língua franca para se
entenderem. Em Angola também acabam
por ter o Português para comunicar entre
eles. Temos os desafios de chegar aos
alunos, que são milhões nestes países,

“Começa a ser um
investimento para um
estudante aprender
bem Português. Há,
pelo menos, 260
milhões de falantes.
O Português pode ser
um ativo para saídas
laborais. É uma
língua global falada
nos quatro cantos
do mundo”
“Custa-me muito ver
a língua portuguesa
maltratada. Custa-me porque a língua
também é uma
afirmação da nossa
identidade”

sobretudo em zonas rurais, que não têm
o Português como língua materna, e
chegam à escola e têm de se confrontar
com a língua portuguesa. Temos de ter
conteúdos para que comecem a entender
o Português logo da maneira mais simples.
Não podemos ensinar Português de igual
para todos. Temos de ver qual o contexto
sociológico, se falam Português em casa
ou se não. Em cada país há experiências
completamente diferentes, mas nós
estamos atentos a isso tudo.
Prioridades a curto e médio prazo?
É continuar a reforçar a promoção e
divulgação do Português a todos os níveis,
começando logo pelo EPE e não descurar
o ensino superior. Temos 60 cátedras no
estrangeiro. Temos 51 leitorados e 83
centros de língua portuguesa. Temos
centros culturais em países onde achamos
que se justifica a presença. Temos os
chamados protocolos de apoio à docência.
Pagamos a universidades – são mais de
300 no mundo – para terem um professor
numa cadeira de Estudos Portugueses,
Estudos Lusófonos ou Luso-Brasileiros…
É uma maneira de termos uma rede
muito mais ampla, que não passe só pelas
cátedras e pelos leitorados, apesar de já
serem números impressionantes, 61 numa
e 51 noutra, mas depois temos mais de 300
protocolos de apoio à docência com outras
tantas universidades em todo o mundo.
Vergílio Ferreira disse que “Uma língua
é o lugar donde se vê o Mundo e em que
se traçam os limites do nosso pensar
e sentir. Da minha língua vê-se o mar.
Da minha língua ouve-se o seu rumor,
como da de outros se ouvirá o da floresta
ou o silêncio do deserto. Por isso a voz
do mar foi a da nossa inquietação”.
Que ondulação, que inquietação, que
movimento é este que nos leva para
longe sempre que refletimos, falamos e
amamos o Português, uma língua com
tantos sotaques?
A grande característica da língua
portuguesa é ser pluricêntrica. A língua
pluricêntrica demonstra a abertura
da língua para tudo isso. É curioso ter
referido Vergílio Ferreira porque esse
foi o lema de uma feira do livro muito
importante que tivemos em 2013. “Da
minha língua vê-se o mar…” era o lema
da Feira do Livro em Bogotá, Colômbia,
onde Portugal foi o convidado de honra.
Eu tinha a honra de ser embaixador de
Portugal nessa altura na Colômbia e achei
de uma felicidade enorme terem posto
essa expressão de Vergílio Ferreira. É uma
expressão muito bem conseguida porque
explica muita coisa. Há duas características
nos países da CPLP: nenhum deles tem
fronteira com o outro e todos têm mar.
Não existe continuidade geográfica, nós
fomos a vários sítios, fomos andarilhos
por todo o mundo, e não há nenhum país
da CPLP que seja interior. Isso explica
a importância do mar como projeção e
como transporte da língua. Foi através do
mar que transportámos a língua. Portanto,
temos de a respeitar e, sobretudo, reforçar
a sua divulgação e promoção. A língua
pode ser um soft power. Portugal, um
país geograficamente pequeno, mas
historicamente imenso. Como diplomata,
vi bem o respeito que em várias latitudes
do mundo se tem por Portugal, pela sua
evolução histórica e pela maneira como
enfrentamos os problemas mundiais,
tentamos sempre fazer pontes. A língua
é cumplicidades e pontes. Uma coisa
também muito curiosa é que se fazem
grandes negócios quando se negoceia
na mesma língua. Está provado, é uma
questão psicológica. Até nisso a língua é
importante, na vertente económica.

É nossa responsabilidade individual
tratar bem o Português. O exemplo, já
sabemos, tem de vir de cima. De onde
chegam as más influências linguísticas?
As más influencias vêm, sobretudo, da
formação em língua portuguesa que a
maior parte dos alunos deste país tem ou
não no sistema de ensino do nosso país.
Custa-me ver universitários a escrever mal
Português. Custa-me muito ver a língua
portuguesa maltratada. Custa-me porque
a língua também é uma afirmação da
nossa identidade.
Também vemos políticos a falar mal
Português…
Ui, meu Deus! Políticos e muitos outros
grupos. Quem tem responsabilidades
públicas de transmitir mensagens aos
outros deveria ter mais cuidado. De uma
maneira geral chega a ser assustador.
As palavras de Ricardo Reis, um dos
heterónimos de Pessoa, “Sê todo em
cada coisa. Põe quanto és no mínimo
que fazes”, podem remeter-nos para
a importância de cada um ser grande
e inteiro em tudo o que faz. O que
podemos fazer, cada um de nós, para
acarinhar a língua portuguesa?
Para já, tentar sempre falá-la bem. Nunca
ter vergonha de perguntar se está ou
não bem escrito – acaba o mal escrito e
começa o bem escrito. É uma questão de
termos humildade para fazer isso. Aí, sim,
estamos a aperfeiçoar coletivamente a
língua. Temos muita coisa que podemos
fazer pela língua. Cantá-la bem, por
exemplo, com as sílabas todas…
Começa pelo trabalho individual de
cada um de nós, mesmo em relação às
outras pessoas, filhos, alunos, colegas de
trabalho, de corrigirmos, desde que não
seja para humilhar, um colega de trabalho,
um amigo, porque conjugou mal o verbo.
É bom para ele, e vamos melhorando a
língua portuguesa com estas pequenas
coisas. Depois, o ensino educativo, porque
as pessoas chegam às universidades muito
mal preparadas a nível de língua e cultura
portuguesas. É um trabalho individual
de cada um de nós, quase de militância.
Temos de ser militantes da língua
portuguesa.
Quais são os seus autores portugueses?
Gosto muito do realismo, sobretudo Eça
de Queirós, que é talvez um dos autores
mais atuais deste país. Tem, também,
uma certa graça acompanhar tudo o que
tenha a ver com o romantismo, Almeida
Garrett, Camilo Castelo Branco. Histórias
de amor muito bem escritas – isso é o
principal. Gosto dos sonetos de Cesário
Verde. Tenho um apreço muito grande por
António Lobo Antunes, José Saramago e
Agustina Bessa-Luís, qualquer um deles
são assombrosamente grandes escritores.
Destas novas gerações gosto de Afonso
Cruz, Afonso Reis Cabral, João Tordo…
Camões, que dá nome a este instituto,
desiludiu-se com a pátria. Em que alturas
é que o presidente do Camões se desilude
com a pátria?
Camões morreu com a própria pátria.
Porque a pátria vai com ele. E começa aí
um período de 60 anos muito complicado
[dinastia filipina]… Muitas vezes temos
as nossas lutas – internas até. Mas eu
tenho a sorte de ser um funcionário
diplomático, não sou um político que
tem agora estas funções. Sempre tive um
orçamento muito estável em crescendo,
ainda que muito marginalmente, para esta
grande prioridade que é divulgar a língua
portuguesa, que faz parte do nosso ADN.
É através da língua portuguesa que damos
as notícias mais importantes uns aos
outros, inclusivamente a mais bonita de
todas que é “gosto muito de ti”. Sílvia Júlio
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Viajando com livros

Regresso
de Prometeu
A resistência dos que ficaram a defender a Ucrânia e a angústia dos que partiram para
salvar a vida e sem saber se podem ou não podem voltar despertou, mais uma vez, o
exemplo e a lição do mito reinventado pelo génio de Ésquilo Por António Valdemar

24

de fevereiro de 2022
passou a ser uma
data negra da História. A operação
militar anunciada
por Vladimir Putin
invadiu, uma hora
depois, a Ucrânia. A partir de então
verificaram-se as maiores atrocidades.
Cada cidade e as suas periferias já têm
as marcas inapagáveis da crueldade e
do terror. Dia após dia, a Europa, ficou
a ser outra. Sucessivos ataques provocaram a destruição e a morte. Não ficou
pedra sobre pedra em numerosas casas
de habitação, hospitais, escolas, igrejas e
outros locais inseparáveis da vida quotidiana. Entre os escombros deparam-se
milhares e milhares de cadáveres.
O difícil encontro de convergências
políticas, militares, diplomáticas, económicas e financeiras instalou-se em vários
impérios: o da Rússia, o da América, o
da China e o da União Europeia. Estão
em causa rivalidades nascidas de interesses diferentes. Multiplicaram-se os
movimentos de solidariedade e ajuda à
Ucrânia e, ao mesmo tempo, de repúdio
contra a agressão da Rússia. Centenas
de milhares de pessoas deixaram tudo
o que lhes restava. Refugiaram-se, em
especial, na Polónia, na Roménia e noutros países. Portugal tem participado no
acolhimento às vítimas da guerra. E a
Assembleia da República, a 21 de abril,
prestou as devidas homenagens ao
presidente Zelensky e aos ucranianos,
empenhados na independência do seu
povo.
A resistência dos que ficaram a defender a soberania da Ucrânia e a angústia
dos que partiram acordou as energias
que dominaram, sempre, a Humanidade, nos momentos de crise. Ésquilo
condensou no Prometeu Agrilhoado as
grandes opções que perduram para ultrapassar o arbítrio e a tirania dos poderosos. Prometeu roubara o fogo a Zeus
que o condenara a ficar amarrado numa
rocha, enquanto uma águia lhe devorava o fígado. A insistência da tortura não
o impediu de acreditar na libertação e
na Justiça.
O mito de Prometeu aparece, pela
primeira vez, em Hesíodo. Mas foi o génio de Ésquilo que reinventou Prometeu
Agrilhoado, numa das mais significativas tragédias do Teatro Grego. O mito
de Prometeu que ganhou ressonância
universal também percorre a literatura
portuguesa. Camões incluiu – no episódio do Velho do Restelo, na partida das
naus para a Índia; «O fogo que ajuntou ao

O mito de Prometeu numa interpretação de Álvaro Carrilho

peito humano / fogo que o mundo em armas
acendeu» em mortes, em desonras e enganos. Garrett evocou Prometeu para
expor como definiu comportamentos e
atitudes dos protagonistas da sua obra-prima o Frei Luís de Sousa. Encontra-se
nas interrogações da consciência moral
de Antero. Foi exaltado num poema de
João de Barros: «Que voz repele, e afronta, e cala /Este tumulto de ódios cegos, /Que
ruge e clama e ofende em vão?»
Para José Gomes Ferreira incorpora o
grito, que encoraja o protesto e a revolta em face do «abutre de garras de frio».
Permanece nos Diários e em poemas de
Miguel Torga: «Triste, / meu coração resiste
/ por fidelidade. / Prometeu, / dará tudo o que
tem à Humanidade. / Dará todo o calor que
o aqueceu. / Mas cada vez mais triste e mais
cansado, / que ninguém o demore no caminho. / Um coração só é feliz parado, / quando
não é paixão ficar sozinho.»
Basílio Teles – um dos mais notáveis
prosadores de ideias da língua portu-

Ésquilo
condensou
no Prometeu
Agrilhoado as
grandes opções
que perduram
para ultrapassar
o arbítrio e
a tirania dos
poderosos

guesa – traduziu o Prometeu
Agrilhoado, reunido em livro, com um estudo crítico
(1914). Devo a Almada Negreiros, a descoberta destes
dois textos fundamentais
quando o entrevistei (1960)
acerca da integração dos
Painéis atribuídos a Nuno
Gonçalves, na capela do
Fundador do Mosteiro da
Batalha. A leitura de Almada, em torno desta versão
do Prometeu e do ensaio introdutório conduziu-o à explicação do «Ver e do Saber
Ver», à revelação da importância do número e à busca
do conhecimento universal.
Quando, ainda, não desapareceram os efeitos calamitosos de vários surtos
de coronavírus, fomos confrontados com o espetro da
guerra. Procuro, mais uma
vez, embora com objetivos
diferentes de Almada Negreiros, recolher outra lição
nos textos de Basílio Teles.
Constituem sempre motivo
de reflexão para atingir aspirações inadiáveis. Podemos assinalar a ausência do
sentimento poético em Basílio Teles. (Muito mais visível
na tradução que também
fez do Livro de Job). Mas a
recusa do lirismo fácil e da
vibração retórica na escrita de Basílio
Teles, convoca o regresso de Prometeu
para nos incitar à militância cívica e à
luta política. Para condenar as intervenções políticas e sociais que utilizam a
Justiça para deturpar e suprimir o pluralismo democrático.
Para Ésquilo o fogo simboliza a inevitabilidade da transformação e o estímulo à criação. Ao desenvolver o contexto
de Prometeu quis demonstrar que até os
próprios deuses não podem ultrapassar
as limitações do seu poder. A resolução
dos conflitos não se pode arrastar, indefinidamente. Requer o diálogo para
retomar a estabilidade. O Prometeu Agrilhoado, património cultural que o mundo
grego nos legou, encerra os tesouros de
sabedoria que Ésquilo, concebeu e nos
transmitiu e que se projetaram, com as
inevitáveis variantes, a todas as épocas.
As ambições e as fatalidades continuam
a ser parte da essência do que somos. Fazem parte das raízes mais profundas da
memória coletiva.
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A Casa na árvore
Pormenor de uma
flor de Bauhinia
variegata

A dama brilhante ri
com a própria sombra

Motricidades da pata-de-vaca-rosada, a ‘bauínia dos budistas’ Por Susana Neves

N

o seu livro de viagens Missionary Travels and Researches in
South Africa, obra publicada
em 1857, David Livingstone
conta-nos como em caso de
tempestade os nativos aconselhavam não procurar refúgio debaixo de uma mopané ou bauínia,
porque ‘os relâmpagos odeiam mopanés’! À partida, poderia tratar-se de uma
simples superstição ou de senso comum,
dado um raio conseguir facilmente fulminar uma árvore, mas através das
observações do célebre explorador britânico percebe-se que as folhas destas
árvores (da família das fabáceas, ou seja,
das leguminosas, da qual fazem parte as
alfarrobeiras) são sensíveis à luz e, quando atingidas por luz intensa mudam de
forma: os dois lobos simétricos da folha
dobram-se um sobre o outro, e por isso
deixam de oferecer protecção contra a
chuva e contra o sol.
Embora as bauínias descritas por Livingstone (vieram depois a ser integradas
no género Colophospermum) não sejam da
mesma espécie das observadas por Charles Darwin, o célebre cientista inglês oitocentista, precursor do evolucionismo, concluiu que, perante a obscuridade, as suas
bauínias (cujas sementes lhe haviam sido
enviadas do Brasil) também movimentavam o pecíolo e as folhas, adoptando uma
nova posição (nictitropismo). No livro The
power of movement in plants, publicado em
1880, Darwin resume deste modo o aspecto das suas jovens árvores: ‘a planta é toda
muito mais compacta de noite do que durante o dia.’

Para compreender como é possível que
uma folha se dobre sobre si mesma pelo
meio, tal como uma borboleta fecha as
asas, quer para fugir à tempestade ou,
simplesmente, dormir, é preciso observar
o desenho e recorte das suas folhas. Nestas, uns reconhecem semelhanças com a
pegada de uma pata de vaca, outros com a
pegada de pata de camelo, e outros ainda,
com as asas de borboleta.
No caso concreto da Bauhinia variegata,
a mais comum em Portugal, a que se chama vulgarmente pata-de-vaca-rosada, e é
natural da Índia (apresenta-se também no
Nepal, Paquistão, Sri Lanka e China), os
indianos viram nela sobretudo uma das

árvores do paraíso, e chamaram-lhe Kachnar, termo que em sânscrito quer dizer
‘bonita e radiante dama’.
Aparentemente mais focados na beleza das suas flores perfumadas (brancas,
cor-de-rosa ou lilás), associaram-na ‘às
palavras perfumadas’ de Buda (o desperto) e ao estado indiano de Biar (que
a toma como flor símbolo), estado onde
Buda longamente meditou debaixo de
uma Ficus religiosa até alcançar o estado
de iluminação, descobrindo a Via Nobre
para o fim de todo o sofrimento, através da prática da compaixão, por todos
os seres sencientes, unida à sabedoria.
Associaram-na igualmente à deusa La-

Folhas de Bauhinia variegata fotografadas de manhã, com pouca luz

kshmi, a bela consorte do deus Vishnu
(responsável por sustentar o universo),
tradicionalmente representada com longos cabelos negros e dois pares de braços, flutuando na água sobre uma grande
flor de lótus cor-de-rosa, deusa hindu da
riqueza, da prosperidade (material, espiritual e mental), símbolo da generosidade e da beleza.
Porque embora a Bauhinia variegata não
tenha qualquer protagonismo no festival
de Dussehra (realizado a 5 de Outubro)
uma das maiores festividades da Índia,
que celebra a vitória sobre o rei demónio
de dez cabeças, e onde se destacam várias plantas, entre elas, a Apta (Bauhinia
racemosa) de flores brancas (cujas folhas
nesse dia são simbolicamente trocadas
como ‘o ouro dos deuses’), os indianos
conhecem e celebraram o poder da sua
beleza – as flores lembram orquídeas e
daí ser conhecida também como ‘a orquídea dos pobres’ – e a benignidade de toda
a árvore, capaz de dar alimento, madeira
de qualidade (é o ‘ébano de montanha’),
utilizada tradicionalmente como antídoto contras as mordeduras de cobra, e
de reconhecida e vasta aplicabilidade na
Ayurveda, medicina tradicional da Índia.
Por isso, o missionário italiano jesuíta
Francisco Saverio Rondina, que saiu de
Lisboa em 1862 (há 160 anos) em direcção
a Macau, no seu livro Viaggio nell’ India e
nella Cina, publicado uns anos mais tarde,
não se esquece de mencionar que a raiz de
bauínia é anti-helmíntica (anti-parasitária)
e carminativa (anti-flatulenta), o que constitui apenas uma breve referência a muitas das suas aplicações fitoterapêuticas
que incluem, entre outras, a utilização da
infusão da casca da árvore para tratar a disenteria, doenças dermatológicas, diarreia
e tosse.
Desta forma para um indiano ou um
nepalês (esta árvore cresce também nos
Himalaias) ter uma bauínia por perto
não significa ter uma sombra instável e
reduzida (embora, as árvores de grande
porte cujos ramos descem até ao chão,
como o espécime existente no Jardim
Botânico Tropical, em Belém, dêem uma
sombra bastante estável e fresca), mas o
privilégio de usufruírem de uma espécie
arbórea paradisíaca, profundamente benigna, que tudo oferece, incluindo os rebentos das flores – usados como vegetais
em vários pratos típicos indianos (como
o curry), tempero de carne e peixe e enquanto pickles – e até as sementes, castanhas achatadas, igualmente consumidas
em alguns regiões nordeste e centro da
Índia.
Aparentemente estática, a Bauhinia variegata tem ainda a capacidade de disseminar as sementes ‘por dispersão balística’!
A partir de Maio, as vagens compridas
secam, comprimem-se, exercem pressão
mecânica sobre as sementes e projectam-nas a uma distância de mais de 15 metros. Um poder motriz fascinante para
todos os botânicos que já o observaram e
que, por certo, teria fascinado os irmãos
Bauhin (Jean e Gaspard Bauhin), médicos
e botânicos franco-suíços seiscentistas de
quem a árvore ostenta o nome: Bauhinia.
De tudo isto, retemos em particular o extraordinário feito de uma árvore, através
do simples movimento das suas folhas,
conseguir recriar um bando de borboletas
verdes.
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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SIMONE, DO DESASSOSSEGO
AO SOSSEGO
dr

D

e degrau em degrau, Simone foi
subindo a escada
da vida.
Sempre em frente, sempre para
cima, mesmo que
por vezes parada numa curva apertada, mas de cabeça
erguida porque esta mulher
que se define “Chamo-me Simone e canto cantigas” não
veio a este mundo para se passear por jardins floridos.
Simone de Oliveira estreou-se em público no primeiro
Festival da Canção Portuguesa,
realizado no cinema Império
em 1958. Ainda não era o da
RTP, apenas da rádio com transmissão directa através da Emissora Nacional.
Adivinho que nesse dia terá
dito no camarim, “eu não entro”,
tal como passados estes anos todos, ainda diz, mas não faz.
Entra, empurrada por uma
alma mais forte do que ela própria
imagina, canta, encanta e enche o
palco de sentimentos e emoções.
Antes da televisão vence mais do
que uma vez o Festival da rádio. E
grava um disco de quatro canções,
repartidas por quatro caloiros. Canta, “Sempre que Lisboa canta” e da
cidade que a viu nascer parte, país
fora, em espectáculos onde agarrava
o público com aquelas mãos que de forma
voluptuosa nos cativam e fascinam.
Simone entra no mundo da canção de
uma forma avassaladora, vence o Festival
da Figueira da Foz, e em 1964 dá um ar
do seu trajecto dramático com canções de
amor sofrido, como “Sempre tu amor” e
“Alguém que teve coração”.
Nesse mesmo ano participa no 1.º Grande Prémio TV da Canção Portuguesa na
RTP, e interpreta mais dois temas de amor,
“Olhos nos olhos” e “Amar é ressurgir”.
Não ganha, porque a “Oração” de António Calvário apela ao nosso sentido místico, mas promete a si própria que um dia a
medalha de ouro iria pertencer-lhe.
Foi no ano seguinte, 1965 que o “Sol de
Inverno” aquece a alma dos jurados, espalhados pelas capitais de distrito.
Bela, sensual, aparentando uma força,
que supera a sua fragilidade, Simone é
eleita Rainha da Rádio e voa para o Brasil
onde participa no primeiro Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro para
cantar do poeta David Mourão-Ferreira,
“Começar de novo”.
Os nomes das suas canções são o reflexo
da sua forma de viver e amar, “Nos meus
braços outra vez”, “Pingos de Chuva” ou
“Fúria de viver”.

Expõe-se, e a sua vida íntima é prato de
substância da coscuvilhice nacional, a inveja, o despeito, a ‘moralidadezinha’, vão
corroendo a sua imagem, mas Simone é
ela própria no direito de viver a sua vida
como quer.
Em 1969 volta a ganhar o Festival RTP
da Canção com a “Desfolhada portuguesa”, música de Nuno Nazareth Fernandes
e poema de José Carlos Ary dos Santos.
Aquele verso, “quem faz um filho, fá-lo
por gosto”, é considerado quase pecado.
Mas a resposta vem do público que é
sempre quem mais ordena.
A chegada a Portugal vinda do Eurofestival, é uma das maiores manifestações de
que há memória por uma cantora e uma
canção.
Perde a voz logo a seguir.
Parada entre dois degraus da escada,
Simone deita a mão a tudo e de tudo faz
bem, jornalismo, rádio, apresentação de
espectáculos e teatro.
Ganha a voz, quando alguém lhe diz:
“Simone tu és capaz.”
Carlos do Carmo com quem ela interpreta um dueto, decerto depois de ter dito
mais uma vez, eu não entro.
Com a sua segunda voz, chegou aos
nossos dias, continua a lutar, a dizer o

que lhe vai na alma, a amar com a mesma
força com que detesta, a acreditar num
mundo melhor, e a subir mais degraus,
agora com algum esforço, desta escada
que não quero, não queríamos com fim
à vista.
Simone tem 84 anos e as rugas que o tempo lhe trouxe, as amarguras, as alegrias,
as derrotas, as vitórias e as mãos, sempre
aquelas mãos que nos envolvem e cativam.

NO SOSSEGO DE SIMONE
Estará neste instante no seu “pombal”, o
cantinho onde guarda memórias e se resguarda, a descansar da noite de todas as
noites.
Será que descansa, ou aquela alma sempre agitada, continua a efervescer das
emoções que viveu e que arrastou milhares a gritar Simone, Simone, sem lenços
brancos porque nem um ali desejava uma
despedida.
Simone foi ao Coliseu despedir-se dos
palcos, mas nós não queremos acreditar.
Uma mulher que tantas vezes quase
desprendeu as mãos do leme da vida e
que outras tantas as reprendeu, foi sempre mais do que ela própria e o destino.
Senti, entre milhares, o quanto Simone
lançou luz sobre as nossas vidas.

Mesmo quando a dela corria o risco de
se extinguir.
Por isso, o Coliseu se encheu de aplausos
de pé enquanto se inundava de lágrimas.
Aquela senhora vestida de forma superiormente elegante, abria os braços para
nos envolver e aquelas mãos eternas, voavam para acariciar cada um de nós.
Tudo isto só possível porque a senhora
ali à nossa frente, nunca abdicou da sinceridade, da autenticidade e da liberdade de
viver como mulher e artista.
E Simone foi mais longe. Fez do seu
passado, futuro, ao convidar novas gerações de cantores que se cumpliciaram nas
músicas e palavras, património que agora
passa com alegria, numa afirmação de que
a arte não é propriedade exclusiva de um
artista.
Foi a noite de todas as noites e não estou
certo que Simone esteja posta em sossego
porque aquela alma foi, é e será sempre
um magnífico desassossego.
Querida Simone, um adeus é sempre
o princípio de um reencontro. E um fim
apenas o começo de qualquer coisa muito
feliz. Não acredito, apenas no teu adeus…
até já.
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]

Descanse na maravilhosa
areia branca de Porto Santo,
premiada como a Praia Europeia do Ano pela European Best Destinations!

Conheça os Açores com a INATEL
Experimente e viva as tradições e atividades locais
Trilhos de natureza | Passeios de observação de cetáceos | Gastronomia tradicional

INATEL flores Hotel****

292 590 420 | inatel.flores@inatel.pt

26 quartos
Piscina
Ar condicionado
Acesso mobilidade reduzida
Wi-fi

INATEL graciosa Hotel****
295 730 500 | inatel.graciosa@inatel.pt

52 quartos
Piscina
Sauna
Ar condicionado
Acesso mobilidade reduzida
Wi-fi

INATEL porto santo hotel***
291 980 300 | inatel.psanto@inatel.pt

36 quartos
Piscina
Ar condicionado
Acesso mobilidade reduzida
Wi-fi

desde 599€

Viaje até Porto Santo
com a Fundação INATEL
Aproveite a descida de preço nas viagens
de maio e reserve já as suas férias
Saídas semanais de Lisboa, ao domingo, até outubro

Reservas em turismo.inatel.pt ou hoteis.inatel.pt, diretamente nos hotéis INATEL ou nas INATEL Locais
Mais informações: turismo@inatel.pt | hotelaria@inatel.pt | 210 072 387
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entrevista Manuela Júdice

“Esta temporada
tem uma aposta
na juventude”
Comissária da Temporada Portugal-França, pela parte portuguesa, Manuela
Júdice explica que “a temporada parte de uma decisão política”, por iniciativa
do Presidente francês, Emmanuel Macron, e do Primeiro-ministro, António
Costa, prevista para 2021/22, entre as presidências portuguesa e francesa da
União Europeia, mas devido à pandemia foi adiada para este ano

Q

uando abrimos a janela do
Zoom, minutos antes da hora
marcada, a nossa convidada
já se encontrava na sala de
espera, “cheguei mais cedo”,
diz-nos de sorriso aberto. Logo
de seguida, comunicamos à
antiga diretora da Casa Fernando Pessoa,
e autora de O Meu Primeiro Fernando
Pessoa, que nos desculpasse qualquer falta
de originalidade, principalmente, por
termos considerado impensável escolher
outro poeta para a nossa conversa. “É
como uma mochila que trago às costas”,
comenta sorrindo.
Como o “sentimento oceânico”
dá título à temporada, imaginamos os
mares, os viajantes, os sonhos de todos os
sonhos, sonhos de outros mundos. Com
os pensamentos submersos na brilhante
constelação heteronímica de Pessoa,
elegemos versos de Realidade, Passagem
das Horas, Tabacaria, e Ode Marítima,
de quem se encontra Sozinho, no cais
deserto, a esta manhã de Verão, e sobre o
qual Eduardo Lourenço diz: «Álvaro de
Campos é, no grande jogo heteronímico,
a floresta onde todos os heterónimos
confluem e de onde refluem, por ser o
lugar mesmo onde a contradição que
os alimenta se dá simultaneamente
o espectáculo de todos eles» (Pessoa
Revisitado).

Houve um dia em que subi esta rua
pensando alegremente no futuro

Quando foi convidada para substituir
João Pinharanda, de que modo pensou no
futuro?
O convite foi feito por Graça Fonseca
[ex-ministra da Cultura], em fevereiro
do ano passado. Nessa altura, estávamos
confinados. Estava reformada e
confinada. Gosto de fazer coisas, e acho
que o facto de estar confinada ajudou-me
a aceitar.
Como encarei o futuro? “Tenho de

trabalhar, isto é, tenho de fazer coisas,
tenho de ir ao encontro do outro. O
meu futuro próximo é sair da minha
casca, trabalhar com outra cultura e fazer
algo de interessante”. Foi uma aposta
no escuro porque não tinha falado com
o João Pinharanda, não sabia o que já
estava feito, não sabia o que estava por
fazer, nem sequer conhecia as linhas que
tinham desenhado para a temporada.
A “temporada cruzada” que envolve a
França e outro país, já existe há 30 anos.
Quando vivi uns anos em França pude
assistir a algumas temporadas. Que
tenha conhecimento, dos 180 países
no mundo, nunca se repetiu um país.
Agora calhou a vez a Portugal porque era
politicamente interessante. A temporada
foi pensada para acontecer ligando as
duas presidências europeias, e um dos
temas fundamentais desta temporada é
a Europa. Pensei nuns versos de Pessoa
“Viajar! Perder países!” As temporadas
navegam entre países, tentando não os
perder.
Esta temporada tem uma aposta na
juventude. E será essa juventude que
poderá levar o testemunho para novas
gerações. Sabe-se lá que novos atalhos

“A Europa que
esteve na origem
desta temporada,
não é certamente
a que agora temos
em 2022, depois
da guerra, mas é
uma Europa que se
constrói dia a dia”

se encontrarão para fazer esse caminho.
A Europa que esteve na origem desta
temporada, não é certamente a que agora
temos em 2022, depois da guerra, mas é
uma Europa que se constrói dia a dia, e é
um dos esforços desta temporada.
Preservar o Oceano Comum é um eixo
importante…
Sim, este eixo de economia e oceanos,
pesquisas, ciências, oceanos e
sustentabilidade, é também fundamental
na construção da temporada. Embora
haja inúmeros eventos culturais, há
na temporada paralelamente, ou ao
mesmo tempo, porque muitos deles se
cruzam, que têm a ver com a ciência, o
mar, o espaço, a economia, as indústrias
criativas. Trabalho nesta temporada com
base num poema de Pessoa que começa
assim: A Europa jaz, posta nos cotovelos […]
O rosto com que fita é Portugal. Essa ideia
está muito presente.
“A temporada não é apenas um catálogo
de eventos, mas uma estratégia global
de pensamento, que envolve a ciência,
a literatura, as artes, a história, a
cidadania, a juventude, a educação”,
declarou o presidente da temporada,
Emmanuel Demarcy-Mota, numa
entrevista ao JL. Quais foram as áreas
mais difíceis?
Quando cheguei à temporada toda
a parte de artes plásticas estava
praticamente desenhada. Tanto o João
Pinharanda como a Victoire di Rosa
[comissária pela parte francesa] são
pessoas que vêm dessas áreas, era um
caminho que lhes estava facilmente
aberto para trabalhar. Não sei se a área
que está mais desguarnecida foi a mais
difícil de trabalhar, porque há áreas
que são difíceis de trabalhar e outras
que estão desguarnecidas por serem
extremamente custosas em termos
financeiros. Os eventos têm de ser
pensados tanto do ponto de vista da
qualidade do trabalho como o custo total

do evento. Nunca podemos deixar de ter
isso em conta. A temporada não produz
eventos, não apresenta projetos, mas
pode apoiá-los.
Como se traduz esse apoio?
O apoio pode ser apenas a atribuição
de um selo, e com esse selo é mais
fácil para os promotores encontrarem
financiadores, ou locais para apresentar
os eventos. No caso de apoio financeiro,
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“Embora haja
inúmeros eventos
culturais, há
na temporada
paralelamente, ou
ao mesmo tempo,
porque muitos deles
se cruzam, que têm
a ver com a ciência,
o mar, o espaço,
a economia, as
indústrias criativas”
Porto, entrar em contacto e conhecer as
potencialidades que aqui existem. Para
mim foi muito curioso, certas pessoas que
viajam, e que vão lá fora ver exposições,
virem dizer-me que não conheciam
Gérard Fromanger. Acho que mesmo
pessoas mais viajadas ou próximas de
atividades culturais estão a descobrir
França. Espero que isso dê frutos.
Haverá uma exposição de pintura
renascentista portuguesa, no Museu do
Louvre, com obras do Museu Nacional
de Arte Antiga, que vai depois receber
do Louvre, o “Retrato do Artista”, de
Nicolas Poussin. Depois deste projeto
cruzado considera que podem ser
estabelecidas fortes ligações entre
museus?
Já tinha havido alguma entrada de arte
portuguesa em França, pontualmente,
houve uma exposição no Museu
Jacquemart-André, outra no Grand
Palais. No Louvre, creio que é a primeira
vez. Estamos muito contentes que
seja possível. Sabemos que há outros
projetos que estão a ser trabalhados. A
exposição “Tudo o que eu quero – Artistas
Portuguesas de 1900 a 2020”, que esteve
na Gulbenkian, agora apresentada em
Tours [até 4 de setembro], está a ter um
enorme sucesso em França. Nas artes
plásticas, acho que o caminho está aberto.
Artistas que já tinham palco em França,
continuarão a ter, como é o caso de Joana
Vasconcelos ou Pedro Cabrita Reis.

Ser a mesma coisa de todos os modos
possíveis ao mesmo tempo

em Portugal, a temporada não paga
a integralidade do projeto, cobre até
30 por cento do custo do projeto. Há
uma listagem de despesas elegíveis, em
Portugal e França, para podermos ajudar
projetos que nos são apresentados.
A extensa programação inclui duas
grandes exposições em Lisboa.
A coleção de Antoine Galbert [MAAT,
até 29 de agosto], e outra no Museu

Coleção Berardo [CCB, até 29 de maio],
de Gérard Fromanger, artista francês
contemporâneo, falecido o ano passado,
que expôs em Portugal pela primeira
vez. Grande parte das obras que estão
expostas, no caso do Fromanger, vêm
de colecionadores particulares. A vinda
desses colecionadores chamou a atenção
para os artistas portugueses, foi uma
oportunidade para virem a Lisboa e ao

Será que as novas gerações portuguesas
têm vontade de conhecer mais a cultura
francesa e vice-versa?
Não tenho a certeza. Sou de uma geração
em que o Francês e a cultura francesa
predominavam. Agora, em Portugal,
a predominância é o mundo anglosaxónico.
A nova emigração portuguesa
em França, e também a geração
lusodescendente é diversa. Os tempos
mudaram. A ligação a Portugal, ou com
a nacionalidade portuguesa, é muito
diferente. Hoje, em Paris, por exemplo,
temos Emmanuel Demarcy-Mota, diretor
e encenador do Théâtre de la Ville,
Patrick Branco Ruivo, diretor da Torre
Eiffel, José-Manuel Gonçalves, diretor do
Le Centquatre.
Por outro lado, há uma imigração
francesa em Portugal. Muitas vezes
sigo as eleições com amigos franceses,
de passagem em Lisboa ou ligados à
embaixada, e este ano, pela primeira vez,
ouvi-os dizer que fizeram fila para votar.

Há muitos franceses no nosso país, e a
comunidade francesa também já tem um
conhecimento diferente. A perceção dos
franceses em relação a Portugal começa a
mudar, mas a perceção dos portugueses
em relação à França tem continuado.
Foram programados muitos festivais, de
música, cinema, teatro…
Quase todos os festivais franceses
acolheram projetos portugueses na
programação de 2022. Em Portugal,
temos mais dificuldade em receber os
franceses na nossa programação. Em
teatro é um pouco diferente, há muito
cruzamento. Não é por acaso que o Tiago
Rodrigues é agora diretor do Festival
d’Avignon, há relações estreitas com
o Teatro Municipal do Porto, o Teatro
Nacional D. Maria II, com Pedro Penim,
o Théâtre de la Ville e o Demarcy-Mota…
Eles são todos muito jovens, mas já é um
cruzamento antigo.

À parte isso, tenho em mim todos os
sonhos do mundo

Esta renovação de laços entre as duas
culturas, vai permitir sonhar na criação
de mais projetos conjuntos?
Sem dúvida. Nas últimas três semanas,
as reuniões de comissários têm mostrado
que, neste momento, já fomos abordados
para projetos que nos ultrapassam.
São projetos que nascem de outros
que já foram feitos, mas querem ter
continuidade.
Aconteceu recentemente com um
projeto de trabalho a partir do Fórum
Igualdade – Pela igualdade de género
na Europa, que decorreu em Angers, em
março, e há novas ideias de trabalho em
conjunto. Na área da ciência, apoiámos
um projeto levado a cabo pela Agência
Espacial Portuguesa – Portugal Space com
o CNES, que foi um sucesso e já sabemos
que vai ser um projeto para continuar.
Há dias ouvi uma entrevista, na rádio,
do diretor da Portugal Space, a dizer
como vai ser continuado. A temporada
dá o selo para que os eventos aconteçam,
depois se os projetos continuarem ainda
bem, têm toda a liberdade.
Há outro projeto ainda que está a ser
trabalhado com a Vista Alegre e artistas
plásticos, franceses e portugueses, vai
começar ainda este ano, dentro da
temporada. E todos esperamos que tenha
continuidade no futuro.
Como tem sido a temporada para os
mais jovens?
Na Ericeira houve uma Mega Class
de Surf, uma imensa festa com
muitos jovens de escolas francesas
e portuguesas, de Viana do Castelo,
Figueira da Foz, Sines, etc. E também
tem havido muita participação nas
sessões SpatioBus, da Portugal Space,
que começaram em Bragança e acabam
em Tavira, percorrendo várias cidades
do interior do país, [Moimenta da Beira,
Constância, Ponte de Sor, Estremoz,
Lousal]. Acho que estão abertas portas
para a possibilidade de haver um novo
interesse. Há tempos uma senhora que
trabalha, há meia dúzia de anos, com a
cultura francesa em Portugal, dizia-me:
“Como é que nós conseguiremos atrair os
jovens?” Não sei se a temporada pode ser
uma ajuda, mas gostaria que fosse.
Há pouco falou da guerra na Europa.
Neste difícil período, são os livros e as
artes que nos salvam do quebranto do
mundo?
Podem, pelo menos, deixar-nos continuar
a sonhar e ter em nós todos os sonhos do
mundo. A arte permite-nos isso, a cultura
em geral, permite-nos continuar a sonhar
e pensar que é possível. Teresa Joel
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Temporada Portugal-França 2022

Entre os cerca de 480 eventos que decorrem nos dois países, 84 cidades em França, 55 cidades
e vilas em Portugal, destacam-se alguns espetáculos, exposições, concertos, conferências e festivais,
a partir de junho
midnightmadnesscrew

José Alexandre

das multidisciplinares, com especialistas
portugueses e franceses, que apresentam
uma visão sobre o Atlântico, partilhada
entre a França e Portugal. MARE (UL/F.
Ciências), Lisboa, 2 de setembro.

nomia. Lisboa, Centro Cultural de Belém,
até 27 de outubro.
varda estate

Imagine! – Contextile Bienal
de Arte Contemporânea
(Sem) Fronteiras – Underdogs
Gallery

O projeto cruzado de arte pública (sem)
fronteiras promove um encontro reflexivo
e criativo entre artistas de ambos os países.
Os artistas convidados são desafiados a
refletir sobre as fronteiras visíveis e invisíveis da União Europeia, com o objetivo de
materializar estas reflexões no espaço público, a partir de um mural colaborativo.
Curadoria de Pauline Foessel e Alexandre
Farto (Vhils). Bordéus, Porto, Capbreton e
Nazaré, junho e julho.

val internacional de música exploratória.
Este festival, criado em França, já passou
por Paris, Toulouse, Berlim, Riga, Cairo,
Haia, Kyoto, Montreal, Brazzaville, Abu
Dhabi, Buenos Aires, Amesterdão, Seul,
Leipzig, Milão e Conacri. Com curadoria
de Alexandre Lemos e de Samuel Aubert
numa programação a quatro mãos, entre
dois programadores de Portugal e França.
Coimbra, 27 e 28 de agosto.
Bruno Lopes

A Idade do Ouro
do Renascimento Português

Terrain, de Boris Charmatz

Depois de ter conquistado os maiores
festivais e museus do mundo com Musée de la Danse, o coreógrafo francês Boris
Charmatz, com este novo projeto, leva
a dança ao espaço público, enfrentando
questões urgentes como a ecologia urbana, a democratização das artes e a participação ativa. Terrain instala-se na alameda
Dom Afonso Henriques, com um elenco
de bailarinos franceses e portugueses e
participação livre. Lisboa, 23 de junho a
2 de julho.

Christine Enrègle_ADAGP

Exposição do Jardim Tropical
ao Carvão Vegetal: O Desenho
na Linha das metamorfoses II

A exposição de Christine Enrègle, dividida em duas partes, na Sociedade Nacional
de Belas Artes e no Museu Nacional de
História Natural e da Ciência, apresenta
uma série de desenhos a carvão sobre tela de algodão
realizada no âmbito
de residências artísticas em Lisboa em
2021, a partir das
Ficus Macrophylla do
Jardim Botânico da
Ajuda e do Jardim
Botânico de Lisboa.
Esta série de desenhos inscreve-se no
prolongamento da
série anterior realizada a partir das Ficus
Macrophylla do Jardim da Estrela e da Praça do Príncipe Real, apresentada em 2020.
Lisboa,17 de junho a 23 de julho.

Exposição L’âge d’Or de la Renaissance Portugaise, no Museu do Louvre, dedicada à
pintura renascentista portuguesa, centrada em 15 obras provenientes do Museu
Nacional de Arte Antiga, decorre na ala
Richelieu. Paris, 10 de junho a 10 de setembro.

Traverser la Nuit – Coleção
Antoine de Galbert

Jean-Gilles Berizzi

Exposição no MAAT com mais de uma
centena de obras de artistas internacionais, da coleção Antoine de Galbert,
criador da Fundação La Maison Rouge.
Destaca-se ainda um núcleo importante
de fotografia, com uma seleção de 60 retratos de artista: Marina Abramovic, Jorge Molder, Patti Smith, Francesca Woodman, Olivier Banckart, Annie Leibovitz,
Arnulf Rainer e Man Ray. Lisboa, até 29
de agosto.

Durante 13 dias, 24 horas por dia, Boijeot e
Renauld vão viajar pela cidade de Lisboa,
movendo manualmente os seus móveis
de madeira na rua, e viver nas ruas que
partilham com os moradores. Nos últimos
dez anos, os artistas de Nancy passaram
mais de 9000 horas nas ruas de Tóquio,
Nova Iorque, Dresden, Veneza, Luxemburgo, Paris. Lisboa, 30 de agosto a 11 de
setembro.
José Frade

Projeto musical Les Siestes

A Casa das Artes Bissaya Barreto, em
2018, acolheu pela primeira vez o festi-

O projeto cruzado com o Fórum Oceano,
apoiado cientificamente pelo Centro de
Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) e
pelo Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université, propõe mesas redon-

Esta exposição de vídeo, instalação e fotografia (em particular as imagens que
captou em Portugal, nos anos 50) marca
o regresso da cineasta a Serralves – Casa
do Cinema Manoel de Oliveira para uma
mostra mais alargada do seu trabalho,
dando a ver os seus filmes e a sua dimensão de artista visual. Porto, até 31 de outubro. A exposição coincide com a primeira
apresentação em França, na Villa Tamaris
Centre d’Art, da exposição Manoel Oliveira Fotógrafo, composta por 100 fotografias
inéditas.

Diversas salas de Lisboa, Porto, Coimbra,
Almada, Oeiras, cidades do Algarve, e
uma parceria com os Cinemas NOS, vão
receber numerosos talentos da sétima
arte francesa. Está previsto um dia festivo, com animação de rua, música e gastronomia, por ocasião do encerramento
da Temporada. Várias cidades de Norte
a Sul do país, 22 de outubro a 6 de novembro.

Árvore da Vida,
de Joana Vasconcelos

“Retrato do Artista”, de Poussin

O Museu Nacional de Arte Antiga vai receber do Museu do Louvre, o importante
“Retrato do Artista” de Nicolas Poussin,
considerado um dos principais representantes do classicismo na pintura francesa. Lisboa, 20 de outubro a 15 janeiro de
2023.

Políticas da Estética:
O Futuro do Sensível

O Atlântico, Um Bem Comum,
Visões Partilhadas
Franco-Portuguesas

Retrospetiva Agnès Varda

Festa do Cinema Francês

Lisboa Crossing – Companhia
Boijeot.Renauld

Portugal no Centre Pompidou:
Le reste est ombre

Exposição coletiva dedicada aos três artistas portugueses, Pedro Costa, Rui Chafes,
Paulo Nozolino, toma a forma de um diálogo renovado entre cinema, escultura e
fotografia. Paris, 8 de junho a 22 de agosto.

Projeto cruzado resultante de uma parceria entre a Contextile – Bienal de Arte
Contemporânea e o Festival International des Textilles Extraordinaires de
Clermont-Ferrand (FITE). O programa
concebido em forma de espelho para as
duas cidades, contempla exposições com
artistas portugueses e franceses, em espaços como o Palácio dos Duques, Museu
Bargoin Clermont-Auvergne Métropole e
o Museu d’Art Roger-Quilliot. Clermont
-Ferrand – FITE, 20 a 25 de setembro, e
em Guimarães, 3 de setembro a 30 de outubro.

Ciclo de conferências, com curadoria
e moderação do filósofo Jacinto Lageira, reúne alguns dos nomes centrais do
pensamento francófono – Alain Caillé,
Catherine Larrère, Emanuele Coccia, Fabienne Brugère, Jacques Rancière, Jean-Marie Schaeffer, Marie-José Mondzain,
Sandra Laugier – e traz ao CCB, sob o
ponto de vista da sensibilidade e da estética, o debate sobre temáticas urgentes,
como o feminismo, a descriminação, a
natureza e a ecologia, a política e a eco-

A convite do Centre des Monuments
Nationaux e do Château de Vincennes,
Joana Vasconcelos vai erguer uma árvore
de loureiro iluminada, com 13 metros de
altura, feita de bordado preto, vermelho
e dourado, debruada com luz, prestando
tributo a Catarina de Médicis pelo seu papel na finalização deste santuário, e ainda homenagear a autodeterminação da
Dafne esculpida por Bernini. Através de
um vibrante diálogo com o espaço arquitetónico e os belos vitrais, a artista plástica
reforça a ligação entre terra e céu. Paris,
Sainte-Chapelle de Vincennes, de junho a
novembro.
Atelier Joana Vasconcelos
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VIAGEm são Tomé

fotografias: Sílvia Júlio

mais seguro para ir desbravando caminho. Há várias roças, antigas plantações
coloniais, dispersas por todo o território.
A norte da ilha de São Tomé, destaque
para a roça Agostinho Neto. Após a época
áurea da exploração do cacau, é possível
observar agora a casa onde residia o administrador e as suas dependências, como
as casas dos trabalhadores, dos capatazes
e antigas sanzalas. Junto ao antigo edifício do hospital (agora desativado) estão
jovens que posam, sorridentes, para a fotografia. Vale a pena reparar nos hábitos,
usos e costumes das pessoas que habitam
esta e outras comunidades.
Noutro registo paisagístico, a Lagoa
Azul. Permanece como uma espécie de fotografia mental a cor da água, uns dizem
que é azul-turquesa, outros verde-esmeralda.

Olhares históricos

Espírito “leve, leve”
Há sorrisos que alimentam os dias de quem visita São Tomé. Ali, naquele pedaço
de terra, com um pé no hemisfério norte e outro no sul, as crianças, juventude de
esperança, animam os caminhos que se percorrem e dão mais mundo aos que se
abrem ao espanto num lugar exótico e seguro

N

o princípio e no fim, o verbo
sorrir. São as pessoas que fazem um país, uma comunidade, uma família, um lugar com
futuro. Quem visita São Tomé
guarda na retina e no coração,
primeiro que tudo, o povo. Afável, calmo e hospitaleiro. Depois os olhos
são preenchidos por tonalidades de verdes e azuis que tonificam os sentidos.
Vegetação densa. Árvores imensas.
Um jovem são-tomense sobe a uma para
apanhar uma carambola, o fruto-estrela.
Colher e comer. A fruta está mesmo ali à
mão e ao pé de quem a puder apanhar.
Paisagens luxuriantes contempladas no
ritmo “leve, leve” – como se fala e se sente
naquelas latitudes. Espetáculo natural envolvente. As quedas de água salpicam gotas de energia que revigoram os dias que
seguem. “Esta é a melhor água que Deus
colocou na face da terra”, diz o rapaz com
graça, enquanto molha o rosto.
As praias alargam a mira para outros
horizontes. A localização geográfica, no
centro do mundo, ajuda a viver o tempo sob outras coordenadas. Localizado
no Golfo da Guiné, o arquipélago de São
Tomé e Príncipe é traçado pelas linhas do
Equador e do Meridiano de Greenwich.
O clima quente e húmido é sentido assim que o avião aterra. Olha-se à volta.
Respira-se fundo. Ganha-se novo fôlego.
Abrem-se outros caminhos numa África
pacífica: “Aqui temos paz”, comenta um
jovem, ostentando orgulho no país.

Festival de cores, sabores e emoções
São Tomé, fundada em 1485, está unida à
baía de Ana Chaves – a marginal enche de
vida o percurso onde apetece demorar o
olhar. Na capital, junto ao mercado muni-

cipal, o mais antigo, há algum bulício mas
sem a confusão habitual associada às cidades. Crianças, muitas, a caminho da escola. Ouvem-se gargalhadas sonoras. Nas
ruas, as mulheres vendem diversos frutos
tropicais. Até mesmo as bananas, mais conhecidas entre nós, têm uma variedade
assinalável (ouro, prata, maçã e de assar).
Há bancas coloridas e cheias de sabor. Um
festival de cores e de gostos. Fruta-pão,
manga, mamão, ananás, mangostão…
Bebe-se água de coco, enquanto se calcorreia, curiosamente, o mundo diante
de nós. Por aqui ou por ali, o artesanato,
especialmente feito em madeira, como pirogas, cacaus e presépios pintados com as
cores da bandeira.
Nos bairros mais movimentados, os
pontos simbólicos. A Sé Catedral, que
data do século XVI, o Palácio Presidencial,
a Praça da Independência, o espaço cultu-

Viagem a São Tomé
14 a 21 de setembro

Informações: Tel. 210027000 |
turismo@inatel.pt | www.inatel.pt

ral Cacau, referência no panorama cultural são-tomense. Mais lugares para visitar,
como o forte de São Sebastião, erguido em
1575, em forma de baluarte, que abriga o
museu nacional. Nota para as figuras dos
navegadores João de Santarém, Pêro Escobar e João de Paiva. O museu mostra o
período do colonialismo, independência e
pós-independência.
Na terra do cacau e do café, dos cheiros e dos sabores, para conhecer melhor a
ilha, as suas gentes, a sua história, cultura
e geografia, um todo-o-terreno é o modo

A seguir, uma visita a Neves, considerada
a cidade mais industrial do país. Depois, a
chegada a Anambó. Foi ali que desembarcaram os portugueses, em 1470. O padrão
dos descobrimentos recorda um bocadinho a História.
A viagem prossegue até à Boca do Inferno, uma das imagens do postal turístico.
Diz a lenda que o fundador da roça Água
Izé quando queria ir à metrópole, bastava-lhe saltar para o buraco montado no seu
cavalo. Não é necessário o equídeo para
nos levar a outras paragens. O percurso
seguinte é a roça de São João dos Angolares. O ‘chef ’ João Carlos Silva, conhecido
cozinheiro do programa televisivo “Na
Roça com os tachos”, da RTP África, leva-nos a fazer uma espécie de passeio pelos
sabores são-tomenses. A gastronomia é
baseada em produtos locais como o peixe,
legumes e frutas.
A passagem por várias praias, pequenos paraísos naturais, enchem a vista. A
natureza, nas suas diferentes e múltiplas
dimensões, está sempre perto. E em cada
olhar, o despertar, o desassossego e a interpelação. Não é necessário um café para
acordar de cada visão. Para-se na roça
Monte Café, que ainda produz o produto. No museu de café podem ser vistas
as etapas de transformação do grão. Dali
parte-se para a cascata de São Nicolau,
roça Bombaim e Casa Museu Almada Negreiros (o artista e escritor nasceu na ilha
de São Tomé; só depois veio com a família
para Lisboa).

Memórias de espanto
À medida que se vai avançando no itinerário, conhecendo alguns locais que parecem extraídos de uma pintura, é avistado
um imponente pináculo: o pico do Cão
Grande. É mais um dos chamados momentos “uau” da viagem, um instante que
fica guardado nas memórias da categoria
do espanto.
O sul pode também ser um destino de
experiências ímpares, entre elas, a observação de aves. Há um grande leque de espécies endémicas. Em Malanza, um passeio de piroga através do mangal e do rio.
A fauna marítima vem reproduzir-se neste habitat. Há muito mais para descobrir,
conhecer e admirar numa ilha e ilhéus
com uma biodiversidade rica e um povo
acolhedor.
Visitar São Tomé é trazer nos olhos a beleza da paisagem e da gente. O que dali
se traz não cabe numa mala vinda no porão. Guardam-se as palavras de Almada
Negreiros (embora ditas noutro contexto,
podem servir neste ambiente): “A alegria
é a coisa mais séria da vida.” E as crianças
são-tomenses mostram que a alegria tem
futuro. Sílvia Júlio
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Ciclo Mundos, um prémio
que reconhece uma missão

n

aquela que tem sido a sua missão
de sempre, a promoção das atividades culturais amadoras e as práticas artísticas tradicionais, a Fundação Inatel vem, desde há mais
de vinte e cinco anos, assumindo projetos
que fazem o cruzamento entre tradição e
modernidade. O prémio Best Indoor Festival 2021 atribuído ao Ciclo Mundos nos
Iberian Festival Awards promovido pela
Aporfest - Associação Portuguesa de Festivais de Música é um importante reconhecimento desse papel.
O Ciclo Mundos, que nasce de uma
parceria da Fundação Inatel com a Câmara Municipal de Sines e com o Festival
Músicas do Mundo traz a um dos palcos
principais da cidade de Lisboa, o Teatro
da Trindade, géneros e músicas que estão
mais afastados dos circuitos comerciais
da indústria musical. Desde 2016 que este
Festival, trazendo-nos músicos de países
como o Burundi, o Mali, a Nigéria, mas
também o Brasil, a França, Cabo-Verde,
entre muitos outros, faz da música lugar
de um olhar e de uma escuta do Outro
que são também instrumentos de paz.
Este prémio foi entregue no Talkfest International Music Festivals Forum que

Manuel Camacho

provedor.inatel@inatel.pt
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decorreu entre 25 a 27 de março em Lisboa e que integrou uma mesa redonda
sobre os cenários de desenvolvimento,
depois da pandemia, dos festivais de
música em Portugal e Espanha, na qual
participou o presidente da Fundação Inatel. Neste evento também foi atribuído

o Prémio Inatel aos Criatura, grupo de
renovação da música tradicional, em que
adufes convivem com sintetizadores e
gaitas com eletricidade. O prémio inclui
uma residência artística durante uma semana numa das unidades hoteleiras da
Fundação Inatel. JPN

Aldeia dos Sonhos no combate
à desertificação e isolamento das regiões

A

aldeia da Estrela situada numa
península rodeada pelas águas do
Alqueva, é um povoado que, por
ter menos de cem habitantes, foi
uma das 46 candidatas à iniciativa
Aldeia dos Sonhos, criada pela Fundação
Inatel e que permite às comunidades mais
isoladas do país a concretização de diferentes sonhos de natureza turística, cultural e desportiva.
Num fim de semana, entre oito e 10 de
abril, foi a vez desta aldeia do concelho
de Moura, distrito de Beja, realizar o sonho de conhecer Braga e Porto. Na cida-

de bracarense visitou o centro histórico,
os Santuários do Bom Jesus e do Sameiro. Na Invicta passeou pela Foz e conhe-

ceu as Caves do Vinho do Porto. Ficaram
alojados no Inatel Entre Rios.
Aldeia dos Sonhos, que desde 2014 já
realizou os sonhos das aldeias de Ouguela
(2014), São Miguel do Pinheiro (2015), Rio
de Onor (2916), Rio de Mel (2017), Penhaforte (2018) e Carvalha (2020), é uma iniciativa
de dupla face, que por um lado possibilita
aos habitantes deste lugares que conheçam
o país, usufruindo de iniciativas culturais e
turísticas a que dificilmente têm acesso, e
por outro inscreve as localidades vencedoras nas rotas turísticas da Fundação Inatel,
valorizando o seu potencial turístico. JPN

Trilhos Inatel: Caminhar
para descobrir a Ilha das Flores

D

esde que protagonizou a iniciativa
Cartas do Lazer das Aldeias Históricas, há mais de vinte anos, que a
Fundação Inatel tem vindo a cruzar
o turismo, o desporto e a cultura na
promoção de práticas de vida mais saudável, menos sedentária. Os Trilhos Inatel,
criados o ano passado, em zonas onde a
Fundação tem unidades hoteleiras, são a
última oferta neste campo, propondo atividades relaxantes de contacto com a natureza, com a história e arquitetura locais.
A proposta é muito simples: aprovei-

Coluna
DO provedor

tar um fim de semana para, sozinho, em
família ou em grupo de amigos, relaxar e
desligar-se da rotina da vida quotidiana,
realizando percursos pedestres, acessíveis

a todos e sempre tecnicamente acompanhados, em formato de caminhada ou
corrida. Há dois grupos, de modo a que,
com trilhos diferenciados, possam satisfazer tanto aqueles que gostam apenas de
caminhar como aqueles que não dispensam uma corrida.
Depois de Foz do Arelho, Piódão, Vila
Ruiva, e Vila Nova de Cerveira, o primeiro semestre de 2022 termina entre 2 a 6 de
junho, no cenário de incomparável beleza
que rodeia o moderno Inatel Flores, nos
Açores. As inscrições ainda estão abertas. JPN

ós portugueses
trazemos no nosso
ADN muitas
características, umas
boas outras menos boas
– como qualquer povo,
aliás.
Devo confessar que uma
dessas características que mais
me desagrada tem que ver com
o (mau) hábito de alguns de
nós acharem que somos sempre
piores do que os outros em tudo o
que fazemos.
Enquanto somos
frequentemente referidos como
exemplo além-fronteiras, aqui
entre nós, infelizmente, aparecem
quase sempre os habituais “velhos
do Restelo”.
No entanto, mesmo ao longo
dos tempos mais recentes,
encontramos momentos que
me levam a exclamar de forma
positiva – … só em Portugal!
Queria aqui lembrar apenas
dois momentos que se prendem
com a nossa jovem Democracia.
Um dos acontecimentos tem
que ver com o facto de, ao
contrário da maior parte das
revoluções, o nosso 25 de Abril
quase não ter tido derramamento
de sangue e ter saltado para o
mundo e para a História como a
Revolução dos Cravos. Temos de
admitir que transformar armas
em cravos no último quarto do
século XX – … só em Portugal!
Se este foi o primeiro dos
acontecimentos em democracia
a que me quero referir, o outro
aconteceu no passado mês de
março.
Mais precisamente no dia 23
de março, cumpríamos mais
um DIA em democracia do que
aqueles que tínhamos vivido em
ditadura. Nesse dia arrancaram
oficialmente as comemorações
dos 50 anos do 25 de Abril, que se
prolongarão até abril de 2026.
Na sessão solene que deu início
às comemorações, além das altas
individualidades do Estado e
alguns convidados, encontravase todo o corpo diplomático
acreditado em Portugal. Foi
no mínimo um momento de
esperança, ver o embaixador
da Rússia e a embaixadora da
Ucrânia aplaudirem a Democracia
debaixo do mesmo teto – … só em
Portugal!
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Outros Mundos

Lavoisier e La
Chica: festival
vozes de mulher
A criatividade e a resiliência feminina testada nos dois últimos espectáculos
do Ciclo Mundos, com o duo nacional Lavoisier e com a franco-venezuelana
La Chica. Antecâmara para um FMM Sines centrado no poder
da mulher dos quatro continentes

N

uma altura em que se debateram recentemente na rede social
Twitter assuntos fúteis como o
défice de equidade de género e
o excesso de caucasianos no cartaz de um dos principais festivais
indie-rock de verão do panorama
nacional, importa realçar a diversidade e
o poder feminino, quer dos últimos dois
espectáculos do Ciclo Mundos, quer do
primeiro lote anunciado de duas dezenas
artistas que fazem parte da edição de 2022
do FMM de Sines.

As transformações de Lavoisier
Há cerca de duas décadas, Cristina Martins, na altura um dos elementos mais activos do grupo a capella Segue-me à Capela,
ergueu em Aveiro (no Teatro Aveirense) o
Festival Voz de Mulher. A par de uma programação predominantemente feminina
e multicultural, havia workshops com lendas vivas da voz como a norte-americana
Meredith Monk, ou a espanhola Fátima
Miranda, para aprofundar, “limar as ares-

tas” e cuidar (hidratar) desse expansivo e
vibrante instrumento musical.
Vem este título a propósito da ousadia
do duo Lavoisier de Roberto Afonso (voz,
guitarra, baixo) e de Patrícia Relvas (voz,
percussão) terem trazido para o palco do
Teatro da Trindade os cantares polifónicos das “quase extintas” Cantadeiras de
São João do Campo do Gerês para cantar
a “Moda das Malhadas”. Grupo coral minhoto com quem os Lavoisier ambicionam
gravar um longa-duração (e que seja o mais
brevemente possível). Foram momentos
telúricos que se prolongaram extra palco,
pelo Largo da Trindade, num despique
com Edgar Valente (do colectivo Criatura)
acompanhado por alguns elementos do
também ele muito feminino e lisboeta Coro
dos Anjos. Festival folk que se preze – como
o saudoso Intercéltico do Porto ou o resistente Intercéltico de Sendim – é feito destes
momentos de informalidade e de partilha,
fora de horas, na rua ou numa mesa de um
pub irlandês.
Voltando aos Lavoisier, de louvar a ca-

pacidade de criar um disco ambicioso recentemente editado – “Aí” – com muitos
mundos e, certamente, difícil de levar para
palco dado a estrutura semi-caseira da formação. Esta foi uma noite épica (à semelhança da apresentação de “Bem Bonda”
de Criatura), que perdurará na memória
de quem a viveu, com cerca de duas dezenas de músicos em palco.
Do Gerês para “Trás-os-Montes” em
modo folk pastoral, meio psicadélica e setentista a fazer lembrar Beautify Junkyards
(colectivo de onde brotou a maravilhosa
voz de Rita Vian); do samba de “Frenesi”
(poema de Ava Rocha) tão bem acompanhado por Carlos Bica (contrabaixo), Rodrigo Cary Carioca (caixa, agogô) e Luciano Loureiro (pandeiro e surdo), à Angola
de “Kilumba” abrilhantada com a poesia
do compositor e activista Vum-Vum Kamusasadi; e às dinâmicas jazz-rock-swing-funk (“Passeata” e “Operaleterária”) com
um enérgico trio de sopros (Albano Neto
– trompete, Petru Moroi – saxofone tenor e
Pedro Miranda – saxofone barítono) capaz

de evocar tanto Morphine como Babylon
Circus. Mundos fascinantes estes que se
encontram tão bem tratados…

Os terreiros de La Chica
Com as raízes bem assentes em território
da América do Sul e com as antenas a sintonizar todo um mundo de músicas (minimalismo, neo-clássica, art pop), a franco-venezuelana La Chica (piano, programações)
trouxe ao Teatro da Trindade uma vigorante performance com momentos sincréticos próprios de cultos de terreiro afro-latino-americano. Há espíritos ancestrais da
Amazónia que evocam chicha peruana e a
Argentina experimental de Juana Molina
e de Mariana Baraj (“Água”), dream pop
(“Drink”), avant-garde de grande intensidade a fazer lembrar a soprano Diamanda
Galás (“La Loba”). Música com identidade,
repleta de subtilezas e de momentos de
respiração em território selvagem.

O lado feminino
do FMM Sines 2022
O primeiro lote de artistas que a organização do FMM Sines apresenta nesta edição
de 2022 que se realiza entre os dias 22 e 30
de Julho, entre Porto Covo e Sines, é centrado no “poder das mulheres”. São vinte
propostas musicais dos quatro cantos do
mundo que têm em comum o género feminino e de onde se destaca a lenda viva
cubana Omara Portuondo (na foto) e a jo-
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Ciclo Mundos) e da também chilena, mas
com uma costela profundamente indiana,
Pascuala Ilabaca, acompanhada pela banda Fauna. Do Brasil teremos Ava Rocha,
Bia Ferreira, Letrux e Marina Sena. Mais a
Norte, do Quebeque (mas com raízes haitianas), Dominique Fils-Aimé.
De África apresentam-se a marroquina
Hindi Zahara (que partilhou o palco do
castelo há cinco anos com a maliana Fatoumata Diawara), Maya Kamaty da Ilha Reunião com uma sessão inevitável de celebração maloya e as angolanas Aline Frazão
e Pongo.
Portugal é representado por Dulce Pontes que lançou recentemente o álbum
“Perfil” e Sara Correia, a fadista orgulhosamente de Chelas que pudemos tão bem
escutar na série “Glória” da Netflix. De
Espanha, teremos o quinteto feminino
Maruja Limón e a artista Angélica Salvi
(radicada no Porto). De França, Crystal
Murray e Lucie Antunes. Por fim, da Grécia, Marina Satti.

[Novos Discos]
Seiva – Murmúrios
e outros Rumores
[Repasseado, 2022]
vem sua conterrânea Daymé Arocena. Ainda em solo latino-americano, saudamos o
regresso da carismática chilena Ana Tijoux
(que já passou quer pelo FMM, quer pelo

E por falar na voz de mulher, o novo disco
do trio Seiva de Joana Negrão (voz, gaitas
portuguesas, adufe, pandeireta), Vasco Ribeiro Casais (viola braguesa, cavaquinho,

gaitas portuguesas, adufe) e Rita Nóvoa
(percussões) é todo ele um manifesto de
feminilidade. Na nota de imprensa, pode
ler-se que «“Murmúrios e outros rumores”
é um disco de histórias com uma perspectiva feminina, simultaneamente antiga e
actual. Algumas dessas histórias (…) de
tanto passarem de boca em boca, acabaram na boca dos Seiva».
Apesar da matriz principal dos Seiva ser a criação de canções escritas por
Joana Negrão (tendo como
pano de fundo, é certo, lengalengas ou danças populares como o redondo ou a
chula) este continuará a ser
sempre também um projecto de releitura de modas
de tradição oral, sobretudo da Beira Baixa
(“S. João”, “Virgem da Consolação” e “Esta
Noite Sai a Ronda”) e de Trás-os-Montes
(“Adélia” – uma cantiga sem nome imortalizada pela lente de Tiago Pereira para a
MPAGDP).
Mais do que uma visão da condição da
mulher rural e urbana, ancestral e contemporânea, “Murmúrios e outros rumores” é
sobretudo uma carta de amor a Catarina
Chitas, Adélia Garcia, Adufeiras de Monsanto, Banda do Casaco e todas as cantadeiras que Tiago Pereira e Vasco Ribeiro Casais
(com o projecto Omiri) foram gravando e
documentando de norte a sul e ilhas.
Tal como a filigrana, esta arte que a Seiva tão bem sabe de moldar e transformar
modas rústicas em canções eletro-power-folk-rock que tão bem ficavam nesses car-

tazes de festivais indie-rock de programação
esmagadoramente masculina, de assinalar
também o pormenor entre a música e a
ilustração de “Lengalenga da Cantadeira” que aborda «vários aspectos da vida
feminina que ainda estão por conquistar
em vários locais do planeta, como o acesso à educação, ou a tocar um instrumento
por um lado. E por outro lado
momentos que ainda são mal
vistos pela sociedade quando
uma mulher reivindica uma
vida fora da esfera familiar e
da casa». A imagem oportunamente concebida por Vasco Casais inspira-se no cartaz
norte-americano de 1943 –
“We Can do It!” – tão icónico
quanto propagandista, concebido para levantar a moral aos trabalhadores norte-americanos durante o esforço da
II Guerra Mundial. Aqui, a então célebre
operária da Base Aeronaval de Alameda, é
transformada numa mulher vianense que
parece ter participado numa das romarias
da Nossa Senhora da Agonia.

Nota final
O mercado discográfico nacional continua
agitado com outros grandes discos de vozes (e instrumentistas) femininas acabados
de sair: Amélia Muge – “Amélias”; Mísia
– “Animal Sentimental”; Aldina Duarte –
“Tudo Recomeça”, Marta Dias – “Um Beijo
Para Amanhã” e Aire – “Danças de Porto de
Mós”. Boas escutas. Luís Rei
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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teatro da Trindade

(In)Equívoco no admirável
mundo novo dos podcasts
POR

O

Margarida Pinto Correia

Lançado em outubro de 2020, o podcast apresentado por Margarida Pinto Correia faz
do Trindade um dos teatros pioneiros na utilização deste novo suporte de comunicação

que é um podcast? Talvez seja
melhor, antes de falarmos do
(In)Equívoco começarmos por
esclarecer que se trata de um
termo que vem da junção de
dois anglicismos, Ipod (um aparelho de armazenamento de
músicas) e broadcast (transmissão audiovisual). O podcast é assim uma espécie de
rádio digital onde, mercê da existência de
plataformas agregadoras de podcasts, cada
um pode escolher o que ouve e quando
o faz. Por isso, mesmo que não estejamos
familiarizados com o termo técnico, facilmente encontramos a sua tradução mais
visível no quotidiano da vida das nossas
cidades: pessoas que, com auriculares nos
ouvidos, parecem meio alheadas do mundo e dos outros, nas esplanadas e jardins,
nas ruas, que correm, fazem desporto ou
passeiam os cães.
Com tantas pessoas a consumirem avidamente este tipo de informação, não se
estranha que os teatros também tenham
aderido a este universo novo. O primeiro foi o novíssimo Teatro do Bairro Alto,
teatro municipal nascido no espaço da
Cornucópia, e que, antes de abrir as suas
portas ao público, se estreou virtualmente em março de 2019 com “Dito e Feito”.
Em setembro de 2019 o Teatro Nacional
D. Maria II lançou o “Teatra” e em março
de 2020 foi a vez do Teatro Viriato com o
“Boca a Boca”.
O (In)Equívoco tem, em relação a todos estes podcasts, uma particularidade.
Para além do seu conteúdo áudio estar na
plataforma Spotify, também tem conteúdos vídeo no Facebook, no Instagram, no
canal YouTube e na página do Teatro da
Trindade.
O espectador poderá assim conhecer alguns dos espaços e recantos do belíssimo
Teatro da Trindade: as escadarias, o salão
nobre e as águas-furtadas. É aqui que acabam por ocorrer mais episódios, porque
face ao frenesim da atividade do teatro é o
local onde podem ter as melhores condições técnicas. “E por isso vamos mais vezes para o maravilhoso sótão, onde tudo é
possível, e os fantasmas do guarda roupa
e cenários nos dão colo…”, refere Margarida Pinto Correia.
É um formato intimista, cerca de trinta
minutos de conversa. José Raposo, o primeiro entrevistado, conta uma história de
infância que relaciona com a importância
que tem o ritmo no seu trabalho: nascido
em Angola, ia às sanzalas com o pai quando este ia pagar aos trabalhadores e ouvia
constantemente os batuques. O ator que
tem uma paixão pela Revista, assume na
Casa do Artista uma das suas causas mais
gratas, a valorização e o intercâmbio geracional entre artistas.

© Pedro Pina_ RTP

“Nós temos impacto
uns nos outros
todos os dias, pelo
que dizemos, pelo
que deixamos que
digam, pela forma
como ouvimos. Falar
de motivações, de
desafios, de durezas,
pode ser um antidoto
para quem ouve”

Cada episódio começa na espuma do espetáculo, o convidado é alguém que está
em cena, mas depois a conversa adensa-se. E encontramos um traço comum: na
diversidade das suas experiências Marcantónio Del Carlo, João Didelet, João de
Brito, Maria Henrique, Custódia Galego,
Dalila Carmo, Gabriela Barros, Mafalda
Lencastre, Inês Herédia e Vanessa Silva falam da forma como criam as suas personagens, trabalham os textos, e isso cria uma
intertextualidade entre os vários episódios. Há ali um material que se emancipa,
que ganha uma evidência documental.
O (In)Equívoco tem também a função,
como nos disse Diogo Infante, de “aproximar o público do Trindade aos seus
protagonistas” através de “um espaço de
partilha e revelação”. Para além das curiosidades, ficamos a saber que Maria Henrique é também fotógrafa de partos, que
Gabriela Barros faz body combat por paixão,
que Marcantónio Del Carlo e João Didelet
têm já uma longa parceria e cumplicidade
artística e que prepararam o espetáculo

uma parte do tempo confinados. Vamos
também a zonas mais intensas. Inês Herédia fala da sua vulnerabilidade e da sua
relação com a escrita, de como sofre mais
de preconceito “por ser beta do que por
ser lésbica”. Dalila Carmo diz que agora
foge a um determinado estereótipo de representação da mulher, “procuro mulheres mais disruptivas”, diz. Conta também
que para se encontrar consigo mesma,
precisa de viajar. “Para perder a pele de
cobra”, como sintetiza, inspiradamente,
Margarida Pinto Correia.
E se juntássemos todos os episódios
num só programa, o ponto alto da curva
dramática seria a conversa com Custódia
Gallego. De uma forma serena, as duas
sentadas numa das escadarias do teatro,
Custódia fala de como mergulhou no teatro para se reconstruir, depois da morte,
em 2018, do seu filho Baltazar (o artista e
Dj Rasat). A conversa vai a lugares mais
profundos, o lugar das emoções no trabalho do ator, lembramo-nos, num voo de
águia, de Herberto Helder, “o ator é um
poderoso recolhimento de onde brota a
pantomina”.
Margarida Pinto Correia tem uma
forma muito própria de conversar: ao
mesmo tempo que estende uma ponte
ao interlocutor, deixa que ele estabeleça
os limites. Contou-nos: “Tento perceber
o que se pode retirar humanamente de
uma conversa. Nós temos impacto uns
nos outros todos os dias, pelo que dizemos, pelo que deixamos que digam,
pela forma como ouvimos. Falar de motivações, de desafios, de durezas, pode
ser um antídoto para quem ouve. Pode
ser um caminho.” Falamos-lhe da forma
como alia atitude institucional com um
ar jovial e divertido, quase provocador.
Ela tem consciência disso. “Sou eu com
os anos que vivi em cima. E sou genuinamente deliciada por estar ali, estas entrevistas são uma conversa de prazer.” E
remata: “Sou curiosa por natureza. Gosto
de pessoas por ADN. E o teatro é o meu
melhor oxigénio.”
Devolvemos a Margarida Pinto Correia
o desafio que ela lança a todos os seus
convidados no final de cada episódio:
“porque é que os leitores quando acabarem de ler este texto devem ir procurar o
podcast (In)Equívoco na página do Teatro
da Trindade?”
“É cirúrgico, mas intenso. Genuíno, mas
preparado, como os melhores improvisos.
Ainda ninguém me mandou à fava, por
isso presumo que o gozo que a mim me dá
conversar não é seca para quem conversa.
Mas sobretudo, é um olhar tentativamente diferente sobre quem está mergulhado
de corpo e alma nas peças que vamos ver,
nós público.” Joaquim Paulo Nogueira
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Para devotos do grande ecrã

“A leitura engrandece a alma” (Voltaire). Nas sugestões de livros das
editoras parceiras da Fundação Inatel, E-primatur e Sítio do Livro,
destacam-se autores portugueses e franceses

Das ficções aos documentários há muito por onde escolher
Lingui – Os Laços Sagrados, de
Mahamat-Saleh Haroun | Chade /
França / Bélgica / Alemanha, 2021
Com: Achouackh Abakar Souleyman,
Rihane Khalil Ali, Youssouf Djaoro.
•Um drama familiar, magnificamente
realizado e
interpretado, sobre o
aborto e a condição
da mulher numa
sociedade patriarcal,
religiosa e intolerante.
Mahamat-Saleh
Haroum é um
cineasta chadiano, de
créditos já firmados, que tem talento
para dar e vender.

No Táxi do Jack, de Susana Nobre |
Portugal, 2021
Com: Armindo Martins Rato, Maria
Carvalho, Joaquim Veríssimo.
•Das memórias de um sexagenário
desempregado à beira da reforma, às
voltas para cumprir os requisitos da
segurança social para poder usufruir
do subsídio de desemprego trata
o último filme da jovem cineasta
Susana Nobre. Prémio para “Melhor
Longa-Metragem Portuguesa” no
IndieLisboa 2021 e “Selecção
Oficial, Secção Forum” – Festival de
Berlim.
Sita – A Vida e o Tempo de Sita
Valles, de Margarida Cardoso |
Portugal, 2022
Documentário.
•Evocação e homenagem de Sita
Valles, a estudante de medicina,
dirigente estudantil e militante do
PCP que morreu
(aos 26 anos) em
Angola na sequência
da alegada tentativa
de golpe de Estado
de 27 Maio de 1977.
A realizadora – a
mesma de “A Costa
dos Murmúrios” (2004) – reconstitui
através de testemunhos de
sobreviventes e amigos
o que foi a vida e o tempo de Sita
antes e depois da revolução do 25 de
Abril.
Um Filme em Forma de Assim, de
João Botelho | Portugal, 2022
Com: Pedro Lacerda,
Inês Castel-Branco,
Cláudio da Silva.
•Acasalamento da
literatura com o
musical, o último
“filme-literário”
de Botelho é,
por muito ou pouco que dele se
possa gostar, uma homenagem à
personalidade e obra singulares de
Alexandre O’Neill.

A Viagem de Pedro, de Laís Bodansky
| Brasil / Portugal, 2021
Com: Cauã Reymond, Victoria
Guerra, Luise Heyer.
•Valendo-se da imaginação e
furtando-se a exibicionismos
culturalistas,
a cineasta Laís
Bodansky recria
a histórica viagem
de D. Pedro, em
1831, de regresso do
Brasil, determinado
a defrontar o irmão
Miguel pela tomada do trono de
Portugal. Interpretações secundárias
de Francis Magee, Isabel Zuaa, Rita
Wainer, Welket Bungué, Isac Graça,
Luísa Cruz e João Lagarto.
A Cordilheira dos Sonhos, de Patricio
Guzmán | Chile, 2019
Documentário.
•Qualquer espectador que tenha
visto os anteriores filmes – “Nostalgia
da Luz” e “O Botão de Nácar ”,
ambos sublimes –
de Guzmán saberá
de antemão o que
á priori lhe reserva
o último tomo da
trilogia sobre os
anos de chumbo no
Chile de Pinochet,
em carga poética, reflexão política e
deslumbramento. Festival de Cannes
– Prémio L’Oeil d’Or para “Melhor
Documentário”.
Elvis, de Baz Luhrmann | Austrália /
EUA, 2022
Com: Tom Hanks, Austin Butler.
•A ascensão e apogeu de Elvis Presley
(1935-1977), actor de
Tv e cinema e “rei
do rock’n’roll” que
arrastou multidões e
vendeu milhões de
discos. A cada novo
filme o cineasta de
“Romeu + Julieta”
e “Moulin Rouge” regressa sempre
exuberante e com aquela dose de
visionário que lhe é tão característica.

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

A Vida e o Sonho – Inéditos, Antologia
e Guia de Leitura – Edição do 150.º
Aniversário, de Raul Brandão, Org. de
Vasco Rosa
Páginas 656 | PVP 24,90 euros (30% de
desconto para Associados)
•Jornalista, escritor, pensador: em
todos os estilos em
que escreveu poucos
foram capazes de
rivalizar com a sua
capacidade criativa.
Esta antologia
revela um nome
incontornável da
literatura portuguesa
e um dos melhores
narradores de um tempo e do nosso
país.

Ficção – Obras Completas de MárioHenrique Leiria, Vol. I, Org. de Tania
Martuscelli
Páginas 724 | PVP 24,90 euros (30% de
desconto para Associados)
•Considerado o mais irreverente dos
escritores surrealistas
portugueses, Leiria
ficou famoso pelos
seus “Contos do gintonic”, mas poucos
conhecem o resto da
obra do autor agora
reunido em diversos
volumes. Quem se
lembra dos textos de
Mário-Henrique Leiria lidos por Mário
Viegas na RTP?

Ficção Completa, de Voltaire
Páginas 632 | PVP 22,00 euros (30% de
desconto para Associados)
•Um dos escritores mais influentes
de todos os tempos: filósofo, homem
político, romancista e contista. A sua
ficção vai desde o
romance e conto
de crítica à moral
do seu tempo até
ao romance de
aventuras exóticas
ou a famosa novela
“Cândido, ou o
Optimista”, em que o
terramoto de Lisboa
de 1755 tem grande destaque.
Forte como a Morte, de Guy de
Maupassant
Páginas 364 | PVP: 18,90 euros (30% de
desconto para Associados)
•Romance do grande escritor francês
publicado pela primeira vez em
Portugal. Nesta obra seguimos a
história de um
triângulo amoroso
entre um pintor, a
sua modelo e amante
e a filha desta. Um
livro notável em que
Maupassant aborda
a relação amorosa
e as milenares
preocupações do
homem com a juventude, a arte, o
amor e a morte.

Vercoquin e o Plâncton, de Boris Vian
Páginas 312 | PVP 16,90 euros (10% de
desconto para Associados)
•O primeiro romance de Boris Vian,
um dos maiores escritores franceses
do século XX, descreve as festas que se
sucederam à libertação de Paris pelos
aliados na Segunda Guerra Mundial.
As pessoas reuniam-se e frequentavam
as casas uns dos outros para ouvir
jazz, a ‘nova’
música, e dançar
freneticamente. No
ambiente de festa
um homem e uma
mulher conhecemse, e ele traça uma
estratégia para
convencer a família
conservadora da
jovem a aceitar um casamento pouco
provável noutras circunstâncias. T.J.
Loja online: www.e-primatur.com
Informações: geral@e-primatur.com
Associados da Fundação Inatel
devem inserir o código de desconto:
INATEL2021

Nação Lusa, de José Carlos Silva
Páginas 198 | PVP 15,50 euros
“Nação Lusa” é uma celebração
das tradições, dos costumes e do
riquíssimo património material
e natural do nosso país. Portugal
tem-se destacado com grande
fulgor nas últimas
duas décadas. As
suas belíssimas
paisagens naturais,
os seus imponentes
e esplendorosos
monumentos
históricos e as suas
tradições seculares
fizeram com que
várias zonas do país estejam hoje no
topo dos melhores sítios a visitar. O
país soma ainda mais visibilidade
internacional com portugueses que
fazem sucesso lá fora em áreas tão
diversas como o desporto, a música, a
literatura ou a arquitetura. Este livro
é uma viagem ao universo cultural
português, ao que fomos, ao que
aspiramos a ser, ao que temos e ao
que alcançamos além-fronteiras.
Loja online: www.sitiodolivro.
pt | Informações: encomendas@
sitiodolivro.pt
Os Associados da Fundação Inatel
interessados em publicar uma
obra têm direito a uma quantidade
adicional grátis de 10% na tiragem
inicial do livro a publicar através do
Sítio do Livro. Para o efeito, devem
identificar-se como associados Inatel
logo no primeiro contacto. Para saber
mais: https://www.sitiodolivro.pt/
Como-publicar.
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Os contos do zambujal

DOIS NOIVOS E UM POEMA

O

som é de festa rija, nada mais
natural em despedida de solteiro. Sentados à mesa grande formada pela junção de doze mesas pequenas, os 21 convivas
conversam para a frente, para
os lados e obliquamente, vozes
misturadas e tom de algazarra. Acalmam-se um pouco quando Honório Vilabota,
o mais velho do grupo, reclama silêncio
batendo com o garfo no vidro do copo.
E tenta tranquilizar os circunstantes com
a promessa de que não vai fazer um discurso. Todavia, começa por recordar que
o agora noivo, Danílio Vilabota, seu sobrinho, desde miúdo mostrava jeito para
bem falar com as meninas. Tinha especial
prazer, já adolescente, em chamar para si
a atenção das donzelas e derrotar opositores. Tardou em chegar à actualidade, por
fim revelou a quem não sabia:
– Fui e sou o maior apoiante para que o
Danílio se una pelos laços do matrimónio,
contrariando a opinião do pai dele, Trevegildo Vilabota, meu irmão mais velho.
Ele, o pai, é céptico quando à maturidade
do filho para passo de tanta responsabilidade, tanto mais que a noiva leva horas a
ler e a escrever versos. E que mal faz? Nenhum. Para mim, poesia ou palavras cruzadas, é tudo igual. Certo é que quando
o nosso Danílio viu a Gracilda Serraviva,
por sinal então namorada do bronco Frivolânio Trova e com casório marcada para
Junho, usou a sua arte de sedução para ela
mudar de ideias.
Aplausos e braços levantados a saudar
a vitória de Danílio, o noivo, que entendeu ser a sua vez de explicar:
– Honestamente, repito, honestamente, o que me entusiasmou não foi o palminho de cara, nem o corpinho bem feito, da
Gracilda Serraviva. O que mexeu comigo
foi o gozo de imaginar a cara do Frivolânio
Trova na hora de saber que lhe subtraí a
noiva. Não sei se ela o despediu em prosa
ou em verso mas ele devia ter tirado uma
selfie, não acham?
Todos berraram “sim”, bateram palmas
e a festa continuou com discursos triunfantes.

Entretanto, noutro restaurante da cidade, Frivolânio Trova reuniu amigos e
parentes para se despedir da descuidada
vida de solteiro. Disse o indigitado padrinho, Nório Beringela, explicador de Astronomia:
– Confesso-me um tanto surpreendido,
Frivolânio. Vê bem, marcou-se o casamento para Junho, agora, em Abril, chamas a
malta para a despedida de solteiro e antecipar a boda. É melhor para a simpática
Gracilda, talvez nos ofereça uma gazetilha
em sonoras rimas, já senhora casada. Mas
porquê a antecipação, Frivolânio? Enfim,
terá pressa em assumir a nova condição
de marido que, naturalmente, consideras
a felicidade suprema. E, calculo, também
ela terá pressa em dar o passo e o nó. Tudo
bastante poético.
Interveio Milinha Sidónia, amiga de
Gracilda.
– Poético, sim. E porquê esperar? Esperar é o vazio e o risco de surgir algum
contratempo ou alguém a intrometer-se.
Se querem casar, façam-no já.
Instado a explicar-se, Frivolânio Trova
não se furta a esclarecer a situação:
– Precipitação foi marcarmos o casamento para Junho quando o podíamos
celebrar de imediato. Assim pensei agora
e nem me dei ao trabalho de participar a
decisão à querida Gracilda, certo de que
ela, com a sua infinita compreensão, vai
concordar. A Gracildinha jamais se arrependeria do acordo que assumimos se

começa por
recordar que
o agora noivo,
Danílio Vilabota,
seu sobrinho, desde
miúdo mostrava jeito
para bem falar com
as meninas. Tinha
especial prazer,
já adolescente,
em chamar para
si a atenção das
donzelas e derrotar
opositores.

Mário
Zambujal
bem que os avanços do malvado Danílio
Vilabota pudessem intranquilizar-me.
Compreendam: esse Vilabota é um profissional da sedução e não olha a meios.
Aqui para nós, do que eu gostava era ver
a tromba dele no dia do nosso casamento.
Nesse mesmo dia será publicado o primeiro livro de poesia da minha mulher, com
prefácio da minha autoria na qualidade
de cabeça de casal, como acertadamente
se fazia antigamente.
Ouviram-se apoiados mas as mulheres
presentes assobiaram.
Ao mesmo tempo, no Núcleo Poético
Redondilha Maior, a bela Gracilda Serraviva convive com uma dezena de amigas.
Convidou-as com a promessa de informar
quanto ao que decidira para o seu futuro,
pois não cessavam as pressões delas para
conhecerem em que direcção se inclinaria
a solicitada noiva. Agora perguntam, directamente:
– Então, sempres ficas com o Frivolânio
Trova?
– Diz-me se trocaste o Trova pelo Vilabota!
Gracilda sorria continuamente e o sorriso iluminava como um halo de sabedoria e beatitude. Por fim, de braços erguidos, revelou:
– Nem um, nem o outro.
Seguiu-se um vozear de espanto e incompreensão, voltou ela a levantar os bracinhos para dizer:
– Desculpem, confesso agora que vos
ocultei um segredo. Há semanas tomei
uma decisão mas nada vos disse porque,
compreendam, era segredo.
– Decisão? Que decisão? – admirou-se
Eulacídia, jogadora de basquete.
– Segredo? Qual segredo? – a interrogação partiu de Divelina, esteticista.
Um sorrisinho de alegria bailava no rosto da interrogada quando esclareceu:
– Tudo simples. Resolvi participar num
novo programa de televisão intitulado
“Quem quer casar com um poeta?” Eu
queria e encontrei o amor perfeito. Casamo-nos depois de amanhã.
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4

HORIZONTAIS:

VERTICAIS:

1-Aspergem; Esfrias. 2-Mandado;
Dilecto. 3-Anuência; Cerce;
Laguna. 4-Tálio (s.q.); Argon (s.q.).
5-Féria. 6-Basta!; Sulcar. 7-Peta;
Celeridade. 8-Despeito; Olho;
Prefixo de origem grega. Usado
em termos científicos com sentido
de igual, igualdade. 9-Lembretes.
10-Actínio (s.q.); Reembolsar;
Daninha. 11-Ceifam;
Andrajosos.

1-Demasia; Corrigem. 2-Vereador;
Preposição, designativa de
diversas relações; Cálcio (s.q.).
3-Aguardente de cereais
(cevada, trigo, aveia), a que junta
bagas de zimbro, na segunda
destilação; Cicatri-zar. 4-Ástato
(s.q.); Dispendiosa; Existia.
5-Motivo; Devaneia; Parte do
lombo dos bovinos, entre a pá
e a extremidade do cachaço.
6-Primeiro nome do escritor
português (1845-1900) natural de
Póvoa de Varzim; Preposição, que
traduz a ideia de movimento (inv.).
7-Animação; Rádio (s.q.); Bálsamo.
8-Preposição; Las-ca; Elemento
de composição, que traduz a
ideia de montanha. 9-Ninho;
Alívio. 10-Protela; Tapeçaria ou
pano de Arrás; Modiblénio (s.q.).
11-Retinira; Couros.

5
6
7
8
9
Soluções:

10

1-REGAM; GELAS. 2-ÉDITO; AMADO. 3-SIM; RÉS; RIA. 4-TL; C; Ç; T; AR.
5-O; SALÁRIO; A. 6-PARE; ARAR. 7-LONA; A; ASAS. 8-IRA; ARO; ISO. 9-M;
RECADOS; L. 10-AC; REPÒR; MA. 11-MATAM; ROTOS.

11

ALMOÇO
REGIONAL
OS DOMINGOS NOS HOTÉIS INATEL
TÊM SABOR A TRADIÇÃO!
CONHEÇA O MELHOR DA GASTRONOMIA
REGIONAL PORTUGUESA

¹⁴
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*O preço apresentado é válido para associados INATEL,
não inclui bebidas. Preço de não associado sob consulta.

MAIS INFORMAÇÕES E RESERVAS:
INATEL Locais ou Hotéis INATEL | 210 072 387
hotelaria@inatel.pt | hoteis.inatel.pt
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