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Entre Sentidos
Apesar das Ruínas

Apesar das ruínas e da morte,
Onde sempre acabou cada ilusão,

A força dos meus sonhos é tão forte, 
Que de tudo nasce exaltação

E nunca as minhas mãos ficam vazias”
Sophia de Mello Breyner/”Antologia Poética”

Hoje é o dia do nosso Aniversário.
11 anos nesta estrada e na melhor das compa-
nhias: a de cada um de vós.
Nascemos em 2009 – ano de crise económica, 
financeira e, como resultado, de crise social e 
cultural. O nosso número 0 (a primeira pági-
na dessa edição de 22 de Maio encontra-se na 
última página desta edição) foi colocado nas 
bancas e nos CTT sem alarido, mas com uma 
dose de esperança e de confiança que a mui-
tos espantou. A nós também, sendo que há 
uma parte de mim que continua espantada!
Maio de 2020 e 11 anos depois, estamos, o País, 
e parte do mundo, com nova crise que se re-
pete nos sectores económico, financeiro, so-
cial e cultural. Mas uma crise muito mais fe-
roz porque é sanitária, pandémica e de uma 
violência inimaginável nestes tempos de tan-
to conhecimento científico, de extraordinário 
saber robótico e de tanta inteligência artificial. 
Uma crise de espantar! Mata pessoas e empre-
sas e mostra, de novo, como são frágeis as ca-
pacidades do Homem, como são vulneráveis 
as certezas, como são de visão curta as deci-
sões de quem governa ao longo do tempo, co-
mo são ensurdecedoras as palavras hipócri-
tas de uns quantos poderosos empresariais e 
como ferem de morte os critérios pouco crite-
riosos (o pleonasmo é intencional) na atribui-
ção das “ajudas” a órgãos de comunicação so-
cial e à Cultura!
A Cultura, como ouvia dizer na minha infân-
cia, tem “mala pata”. É sempre, e sem excep-
ções, a área que mais sofre, seja nas opções 
individuais, seja nas colectivas, governamen-
tais, sociais, empresariais ou outras. O corte 
começa logo por aqui, como se a Cultura não 
tivesse gente dentro!
Fica tão bem, senhoras e senhores de todos 
os poderes, uma citação de um escritor num 
discurso, o saber de cor um poema, o ilus-
trar uma alocução com um pensamento de 
Eduardo Lourenço ou de Heidegger!
Fica tão mal, senhoras e senhores de todos 
os poderes, maltratar a criação e a sua divul-
gação!

11 anos tem o nosso jornal neste caminho e, 
com esperança e confiança e parafraseando 
Jorge Palma, “ enquanto houver estrada para 
andar, a gente vai continuar”.
No dizer do nosso muito estimado Amigo e 
colaborador Guilherme d’Oliveira Martins, 
que, com Maria L.uísa Malato, lembra o nos-
so aniversário, na edição de hoje, “o futuro é o 
que o passado anima”.
Assim nos encontramos, animados pelo que 
já conseguimos e a confiar em  cada um dos 
nossos leitores, assinantes, colaboradores, 
anunciantes e amigos, para este futuro que 
hoje começa.
“Confiar em…”, como diz Maria Luísa Malato, 
palavras e números. Mas só nos que vierem 
por bem!
E agradecer a todos os que começaram con-
nosco em 2009: aos que já partiram e aos que 
permanecem. Agradecer a quem acredita 
neste jornal como mensageiro de alegria e de 
conhecimento. Agradecer aos poucos que o 
tornam possível e que são os meus heróis em 
cada número.
Agradecer ao José António Nobre pelo dese-
nho da nossa primeira página. Uma inédita 
imagem gráfico-plástica, feita para assinalar o 
nosso aniversário e a que deu o título: “Espiral 
evolutiva”. Diz o escultor na memória descri-
tiva que nela “convergem três elementos dis-
tintos: o pensamento, a criatividade e a escri-
ta, numa íntima união entre conteúdo e for-
ma”. “ Assim”, prossegue “os diferentes círcu-
los cromáticos, que constituem uma unici-
dade entre si, se por um lado remetem para 
o tempo de existência do jornal, 11 anos, por 
outro metaforizam as mais variadas temáti-
cas ou ideias de índole cultural ou educacio-
nal que são exploradas e poderão ser encon-
tradas neste projecto jornalístico…”
É em todo o acto criativo como exercício de li-
berdade, que nos encontramos. Que vos en-
contramos! E que agradecemos.
Como Clarice Lispektor, também eu sou de 
“abraços e de sorrisos, de bom humor, de mú-
sica alta e de silêncio”, mas também de incon-
formismo, de gratidão e de Fé, também em 
muita gente humana! E é essa a Gente que es-
tando em permanente espanto de existir con-
vido, que convidamos, a continuar connosco. 
Sozinhos não vamos a lado nenhum! Na vos-
sa companhia iremos cada vez mais longe e 
faremos o nosso melhor no sentido de conti-
nuar a interpretar a Cultura  como esse om-
bro Colectivo  de Confiança Universal, Livre, 
Tolerante, Unificadora, Resistente e Afectiva!
A todos, com a minha e nossa gratidão, o pe-
dido de que se mantenham junto de nós, que 
fiquem bem com leituras múltiplas em outras 
tantas artes feitas.
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“As Artes entre As Letras” estão de parabéns. 
São onze anos de vida, num momento em que 
uma estranha crise global nos assalta. A situa-
ção é diferente de todas as outras conhecidas 
e inesperadamente incerta. Como nos tem re-
cordado Eugénio Lisboa, são novos anos da 
peste que nos assaltam traiçoeiramente. E 
nestas circunstâncias o que temos de fazer 
é defendermo-nos, prevenirmo-nos e cami-
nhar em frente, com serenidade e segurança. 
Pode ser que haja oportunidade para tomar-
mos consciência de que há desafios maiores 
de que poderemos tomar melhor consciên-
cia. De que falamos? Da destruição do meio 
ambiente e da qualidade de vida. Da respos-
ta paulatina e determinada ao aquecimento 
global, compreendendo exatamente o que Al 
Gore nos explicou em “Uma Verdade Inconve-
niente”. Não devemos continuar a deixar que 
se desenvolva uma destruição lenta e quase 
impercetível do mundo em que vivemos. De 
facto, esta pandemia é também um alerta. E 
as quarentenas e confinamentos ensinaram-
-nos a perversão do consumismo, do imedia-
tismo, da indiferença relativamente à ética, da 
invisibilidade dos outros ou da incompreen-
são de que o que tem mais valor é o que não 
tem preço – tudo isso ficou evidenciado nes-
tes últimos tempos.
Importa distinguir o essencial e o acessório, o 
imediato e o longo prazo, o simples e o com-
plexo. Quantas coisas dispensáveis descobri-
mos, enquanto sentimos falta do que é funda-
mental. De novo, Edgar Morin tem de ser re-
cordado, quando insiste na lógica da comple-
xidade, na prevenção do conhecimento con-
tra o erro e a ilusão; no ensino de métodos que 
permitam ver o contexto e o conjunto, em lu-
gar do conhecimento fragmentado; no reco-
nhecimento do elo indissolúvel entre uni-
dade e diversidade da condição humana; na 
aprendizagem duma identidade planetária, 
considerando a humanidade como comuni-
dade de destino; na exigência de compreen-
der o inesperado e o incerto como marcas do 
nosso tempo; na educação para a compreen-
são mútua entre as pessoas, de pertenças e 
culturas diferentes; e no desenvolvimento 
de uma ética do género humano, na lógica de 
uma cidadania inclusiva. Em idêntica linha de 
preocupações, o Papa Francisco, na encíclica 
Laudato Si’ é infelizmente ainda uma voz que 
clama no deserto. A xenofobia, o isolacionis-
mo e a desconfiança são traços dominantes 
no sistema internacional. Teremos oportu-

nidade para criar uma nova consciência ca-
paz de 1) Prevenir ameaças globais; 2) Garan-
tir uma melhor partilha de recursos; 3) Com-
preender que os mais fracos são as maiores 
vítimas; 4) Pôr em prática um contrato ecoló-
gico; 5) Ligar sustentabilidade, equidade e jus-
tiça distributiva na sociedade e entre as dife-
rentes gerações, e garantir a subsidiariedade?
Mariana Mazzucato alerta-nos para o facto de 
o papel dos Estados e dos governos ter de ser 
repensado num novo contrato social: “Mais 
do que se limitarem a corrigir as falhas de mer-
cado, deveriam procurar, de forma ativa, criar 
e desenvolver mercados capazes de garantir 
um crescimento sustentável para todos”. É o 
desenvolvimento humano que está em cau-
sa. E precisamos de mais segurança laboral, 
de melhor justiça distributiva, de rendimento 
mínimo, de conciliação entre os tempos para 
o trabalho e para a família, de equidade inter-
geracional e de reforço da qualidade dos ser-
viços públicos. A fragmentação social põe em 
causa o funcionamento das instituições, bem 
como a participação e a representação dos ci-
dadãos. Michael Sandel tem referido, por is-
so, que uma certa visão do sucesso, em que os 
ganhadores se consideram os artífices do êxi-
to, deixando que os outros se sintam despre-
zados, está posta em xeque nesta pandemia, 
que revelou a importância dos que com sa-
lários modestos realizam tarefas essenciais, 
com o risco da própria vida. A linha da fren-

te do combate do vírus tem sido assegurada 
por pessoas comuns, e o sucesso dependeu 
da colaboração e da interdependência de to-
dos. Houve intervenções científicas que falha-
ram, como a defesa da imunidade de grupo, 
com efeitos desastrosos na mortalidade dos 
mais idosos ou frágeis. Por outro lado, houve 
soluções muito simples que puderam ter re-
sultados positivos, com a lavagem das mãos 
ou o uso de máscaras. O que tem acontecido 
é que ao longo de quatro décadas a crescen-
te desigualdade social e económica destruiu 
os laços sociais, a coesão e a confiança. Hoje 
a dependência mútua tornou-se claramen-
te necessária, o que tem obrigado a uma no-
va política do bem comum. A criação de valor 
obriga a dar importância à capacidade inova-
dora – que exige a ligação entre artes, humani-
dades, aprendizagem, formação, comunica-
ção, ciência e técnica. Não pode haver com-
partimentos estanques nem becos sem saí-
da. A pandemia está a afetar profundamente 
a cultura em todos os seus domínios. Importa, 
por isso, usar as novas tecnologias e os meios 
de comunicação, como modos de melhor re-
gressarmos ao contacto pessoal…

Contra ventos e marés…

Guilherme 
d’Oliveira Martins
Centro Nacional de Cultura

NOTA
Texto publicado ao abrigo da parceria estabelecida entre 

AS ARTES ENTRE AS LETRAS e o Centro Nacional de Cultura

FOTO: DR
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Devemos acreditar nos números como acre-
ditamos nas palavras. Talvez porque os ges-
tos não nos bastam. Precisamos de palavras 
e de números que os expliquem, que os tor-
nem legíveis ou simbólicos.
Aliás, ainda que quiséssemos evitar palavras 
e números, o próprio corpo os exigiria. Os rit-
mos binários, de número par, sustentam as 
nossas certezas: talvez por isso os provérbios 
estão todos em ritmos binários – “amor com 
amor se paga”, “quem sai aos seus não dege-
nera”, “onde há fumo logo há fogo”. Pelo con-
trário, os ritmos ternários, de número ímpar, 
alimentam as incertezas, pois maior sabedo-
ria não há – se amor com amor se paga, quem 
paga o amor desinteressado? Se quem sai aos 
seus não degenera, é pecado a rutura com o 
pecado original? Se onde há fumo haverá fo-
go, como distinguir os fumos de vários fogos? 
É por isso que os soldados marcham com rit-
mos binários, os amantes se deixam seduzir 
pelo equilíbrio instável da valsa ou do tango e 
o número 11 é tão interessante.
Tudo isto para dizer que devemos confiar ne-
les, nas palavras e nos números. É talvez signi-
ficativo que o verbo “confiar” peça a preposi-
ção “em”: é como se a confiança fosse um lu-
gar, uma mão estendida em que colocamos a 
nossa. A nossa mão na mão de alguém torna 
o nosso braço maior e mais forte. Confiamos 
nas palavras porque as palavras nos dão va-
lores qualitativos sobre os objetos. E essa in-
formação vai muito além da qualidade obje-
tiva desse objeto, cabendo-lhes ainda a qua-
lidade emotiva sobre esse objeto: é bom ou é 
mau, aceitamo-lo ou excluímo-lo, segundo in-
teresses pessoais e/ou coletivos. Quando des-
crevemos “um ribeiro que ri”, ele torna-se por 
si só (isto é, pela sua personificação) um ser 
humano com que podemos dialogar, um in-
terlocutor bem mais fácil do que “um ser hu-
mano que zurra”. Também confiamos nos 
números porque eles nos dão valores quan-
titativos com que podemos escolher melhor. 
Aparentemente, eles fornecem-nos valo-
res fiáveis, porque mensuráveis, sobre a rea-
lidade de quem nos circunda: quem somos, 
quantos somos, o que fazemos, em quantos 

lugares e em quantos momentos (sujeitos, 
ações, tempo, espaço). É por isso que o núme-
ro 11 é por vezes definido, por matemáticos ou 
cabalistas, um número interessante. É um nú-
mero “geométrico”. É muito fácil multiplicar 
um número por 11, especialmente se só tiver 
2 dígitos (a regra tem variantes mas não exce-
ções). Por exemplo, para multiplicar 72 por 11. 
Basta separar os dois dígitos por um espaço 
(7_2) e inscrever no espaço a soma dos 2 nú-
meros (9). 72 x 11 = 792, como 21 x 11 = 231, ou 90 
x 11 = 990! É um número ímpar com um com-
portamento ímpar: junta a unidade à plenitu-
de do 10 e é por isso um elemento perturba-
dor, porque excede as nossas expectativas de 
perfeição.
Mas acreditar nos números como acredita-
mos nas palavras quer dizer também que de-
vemos desconfiar de ambos. A língua tem 
destas sabedorias. Dizemos “confiar em” mas 
“desconfiar de”: é como se a desconfiança fos-
se uma exclusão em que o sujeito se afasta do 
objeto, mantendo-o à distância. É até diferen-
te dizer “não confiar em” e “desconfiar de”: es-
ta segunda fórmula explicita a rutura, a falta 
de continuidade entre a mão do outro e a nos-
sa. Fica assim ilustrado como as palavras co-
municam: o que elas fazem em grande parte 
das vezes é mesmo disfarçar emoções sub-
jetivas em qualidades objetivas, disfarçan-
do os interesses pessoais com o interesse co-
letivo. Nesse aspeto, é indubitável que deve-
mos desconfiar de “Messias” da pátria, pelo 
menos com tão forte verosimilhança quan-
to devemos desconfiar de “Teodoro”, prota-
gonista de Eça de Queirós que, trazendo no-
me a lembrança de uma oferta de Deus, reza 
a Nossa Senhora das Dores “assim como pe-
di o favor do senhor doutor para passar no 
meu acto” (O Mandarim). Desconfiar dos no-
mes de Deus é condição primeira para não in-
correr no pecado de invocar o seu santo no-
me em vão… Ora tal desconfiança deve tam-
bém abranger os números e as suas leituras 
por palavras. É consabido o problema das es-
tatísticas, em geral as que versam sobre um 
americano que come 2 frangos e outro que 
não come nenhum. Na verdade, e ainda que 

os números nos forneçam dados sobre su-
jeitos, acões, tempos e espaços, nada conse-
guem dizer sobre o como e o porquê. O mais 
que podem fazer é enfatizar ou dissimular. 
Os números funcionam como mnemónicas: 
o problema da superstição com o número 4 
na China deriva de uma relação com a pala-
vra “morte”, foneticamente semelhante. Um 
lembra a outra e por vezes não gostamos dis-
so, outras gostamos.
É por isso que o número 11 é tão interessante. 
Ele é um elemento perturbador porque nos 
relembra a ordem que há na desordem. De 
certo modo, é como se o matemático e o ca-
balista (gente que anda separada há poucos 
séculos) se sentissem atraídos por noções es-
tranhas, que lhes estragam cálculos consabi-
dos: é o que lhes sucede também com a no-
ção de “zero” ou de “infinito”. Dirão Chevalier 
e Gheerbrant que a ambivalência do 11 reside 
no facto de ele “poder ser encarado quer co-
mo princípio de uma renovação, quer como 
com uma ruptura e deterioração”, quer co-
mo elemento perturbador da desordem, da 
doença ou do erro, quer como elemento cons-
titutivo da ordem, da saúde e da (re)criação. É 
também um palíndromo (nome que damos 
às palavras que se leem da mesma maneira 
da esquerda para a direita ou vice-versa) ou 
uma capicua (nome que damos aos núme-
ros com o mesmo tipo de leitura). Não adian-
ta. O mundo é feito de ambas as leituras, ain-
da que tudo nos pareça o mal ou o bem, ain-
da que em tudo vejamos dificuldades ou de-
safios. Não há como os separar porque de um 
se passa ao outro. E por isso 11, “mistério da fe-
cundidade”, ainda está naquele número má-
gico do indeterminado: 1001. O indetermina-
do é esse final aberto de Xerazade que diaria-
mente narra histórias entrançadas, e deve a 
sua sobrevivência a essa luta diária, concebi-
da significativamente em cada noite.
O Artes entre As Letras, feito de um amor tei-
moso às palavras e aos números, celebra 11 
anos, mais de 4004 dias. Que Xerazade sem-
pre o acompanhe. Não vejo melhor compa-
nhia, não podendo eu agora invocar um san-
to nome em vão.

O NÚMERO 11:  
1001 histórias por contar

Maria Luísa Malato
Universidade do Porto
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Pertencem estas linhas ao “Preâmbulo” com que 
Maria João Reynaud justifica esta obra, a qual é 
procedida de uma breve antologia de poemas de 
Fernando Echevarría.
Daqui se concluiu que este conjunto de textos é 
produto duma reflexão circunstancial sobre algu-
mas obras do poeta no tempo em que ele as deu 
a conhecer. Trata-se, porém, de uma falsa percep-
ção, já que, pela sua leitura, se conclui reflectirem 
o tal núcleo central ou comum a que a autora se 
refere e, concomitantemente, a exprimir o sen-
tido global que da obra do poeta a mesma retira.
Eis-nos, pois, face a uma sistematização frag-
mentada na sua forma, conquanto totalizadora 
no seu conteúdo.
A segunda reflexão que este título me sugere é o 
do enamoramento intelectual que ele reflecte so-
bre o objecto poético em apreço.
Que pretendo dizer com esta definição de estado 
de enamoramento? Apenas isto: que a sensibilida-
de da autora, na abordagem à obra do poeta, dis-
puta, a par e passo, os ditames canónicos univer-
sitários. Ou seja: por um lado rende-se ao artefacto 
do poeta e por outro escalpeliza-o tecnicamente.
Não é esta uma questão de somenos em ter-
mos de comunicação, dado que a primeira es-
tabelece diálogo com o leitor comum e a segun-
da com o meio universitário.
Nesta perspectiva, para o leitor comum, são de 
todo dispensáveis as longas citações teóricas e 
eruditas de não menos eruditos e teóricos au-
tores; mas não assim para o universo académi-
co, que nelas colhe fundamentação, validade e 
sapiência.
Refere a autora que em Fernando Echevarría 
“a interiorização da experiência poética vai no 
sentido do aprofundamento da relação entre o 
acto criador e a experiência do ser, o que se ex-
prime na concentração expansiva de uma lin-
guagem que, embora solicitada pelo real, aspira 
a uma perfeição mais alta” (pág. 24).
Eu julgo que neste breve trecho está a síntese, o 
essencial, sobre a poesia de F. Echevarría. É de 
facto assim, pese embora a circunstância de, em 
rigor, todos os poetas aspirarem a “uma perfei-
ção mais alta”. Só que, neste poeta, a meu ver, tal 
perseguição em busca da perfeição é já uma con-
quista, por o que ele de facto exprime ser já um 

movimento de retorno e não propriamente um 
percurso para o alcance de determinado fim.
Para melhor explicar o que pretendo dizer, re-
corro-me daqueles testemunhos que certas pes-
soas asseguram ter vivido e que foram ter expe-
rimentado em determinados momentos dramá-
ticos das suas existências uma passagem ou per-
manência no além do conhecido…
Com F. Echevarría acontece um pouco isso: ele fa-
la do que sabe, do que vislumbra em acto criativo, 
como se porventura pairasse noutra dimensão, 
mito encarnado do perpétuo retorno ou o da per-
pétua epifania – o que vem a estabelecer concor-
dância com o que refere Maria João Reynaud, ao 
lembrar que “a poesia nasceu com o mito e a ele 
regressa ciclicamente…” (pág. 77).
Daqui, talvez, a ideia mais ou menos corrente da 
poesia de Fernando Echevarría ser difícil ou her-
menêutica, apreciação esta que é corroborada 
pela autora ao acrescentar: “Não é de ânimo leve 
que se enfrenta a complexidade da obra de Fer-
nando Echevarría, nem a espessura pouco co-
mum dos últimos livros publicados…”.
Não digo que não, tanto mais que o poeta sai 
efectivamente dos cânones, sejam eles quais 

forem. Estou em crer, todavia, que muita da 
substância desta apreciação advém dos títulos 
escolhidos para as obras do poeta, caso de “Mé-
dia Vita”; “Introdução à Filosofia”, que segun-
do a anedota corrente, não sei em que bibliote-
ca oficial está(va) catalogado na secção de Filo-
sofia! – o que até não deixa de ser justo, mas só 
por linhas travessas –; “Fenomenologia”; “Sobre 
os Mortos”; “Geórgicas”; etc. – títulos que, na rea-
lidade, não são nada vulgares para a definição 
de obras de poesia, salvo no que respeita ao úl-
timo, que já o era na antiguidade.
Mas também por outro motivo, que é o de ter fal-
tado ao poeta quem fale dele mais amiudada-
mente, quem de forma mais consistente aborde 
a sua obra. É que, no fundo, se excluirmos estes e 
outros trabalhos de Maria João Reynaud, o que 
sobrevive na sua vasta bibliografia não vai além 
da separata ou do artigo circunstancial em re-
vistas ou jornais. Custo de sua condição de emi-
grante durante muitos anos? Custo da sua inde-
pendência ou da sua solidão criadora? Respon-
da quem souber…
Desta forma, posto o poeta não se possa queixar 
de falta de solidariedade intelectual em termos 
de quantidade, em termos de qualidade ou de 
profundidade, de causa titular para obra de fun-
do, não está ainda servido.
Assim sendo, o lançamento deste livro é obvia-
mente importante, como importantíssima foi a 
edição de “Uma Lavoura de Luz Interior – Estudos 
em Homenagem ao Poeta Fernando Echevarría, 
nos seus 70 anos”, edição a que também Maria 
João Reynaud não foi alheia.

“Uma perfeição mais alta”

Ramiro Teixeira
crítico literário

Sob o título de “Enigma e Transparência”
reúnem-se quatro estudos consagrados à poesia de Fernando Echevarría,

que incidem sobre livros editados mais recentemente.
Embora tenham sido redigidos em momentos diferentes,

todos partem de um núcleo reflexivo comum,
que põe em jogo a totalidade da sua obra.

NOTA
(Enigma e Transparência, Maria João Reynaud.  

Porto, Afrontamento, 2019)

FOTO: DR
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Rita tem cinco anos. É a Ritinha: «Está quieta, 
Rita.» «Vem aqui, Rita.» «Vamos almoçar, Rita.» 
E a Ritinha sempre agitada de cá para lá. Larga 
o armário dos brinquedos; prateleiras como 
andares de uma mansão. À cozinha toda ape-
trechada segue-se a sala: sobe-se um andar; o 
quarto principal, banquinhos ladeando a vas-
ta cama onde dorme a Mimi, a boneca mais 
pequena de olho pintado de azul. Trouxe-lha 
a avó da feira de Santa Maria. É a sua preferi-
da, embora de papelão.
É muito pobre a Mimi, tal a criadita mais no-
va da casa. Terá talvez onze anos. Rita não sa-
be. Último andar onde sentadas descansam 
as inúmeras bonecas ao lado da Bela, de ros-
to de porcelana que o avô trouxe de uma via-
gem à China. Rita pergunta-se o que é a China. 
«Um país», diz a mãezinha. «Muito grande, lá 
longe, muito longe.» Os olhos grandes da me-
nina alargam-se para além do mundo em seu 
redor – a China! O chinês que vende gravatas 
na rua toca às portas – China!
Desperta do sonho. Ergue-se num rompante, 
salta e corre até ao jardim, entre os bracinhos 
uma das bonecas de trapo: «Avó, faz-me uma 
boneca de trapos.»
«Para quê?» A avó admira-se. «Quero ter uma 
boneca de menina pobre, das que andam des-
calças na rua. Quero uma boneca igual às das 
mocinhas que limpam o ranho à manga toda 
rota do bibe.» E a avó não fez uma, nem duas, 
fez cinco bonecas, os olhos bordados com a li-
nha azul, a boca vermelha de linha. Foi à caixa 
dos bordados da mãe e retirou um fio de seda 
azul, um fio de seda vermelha. Mesmo assim 
não eram assim tão pobres, a avó fez-lhes ves-
tidinhos, um de lã, xadrez, outro de restos de 
seda verde, que sobrara de um qualquer ves-
tido da mana. A mana já era grande e ia a todo 
o sítio: «Onde vais, mana?» «Vou com a mamã 
à modista.» Rita pensava que a modista devia 
ser coisa importante, pois a mana vestia-se e 
penteava-se de propósito para ir à modista. 
Ela, Ritinha, era muito pequena e a costurei-
ra lá de casa costurava os seus bibes de xadre-
zinho cor-de-rosa, fazia-lhe vestidos dos que 
não serviam à mana que já era uma senhori-
nha. «Tenho quinze anos, sou uma senhora.» 
A mãe chamava-lhe a «senhorina».
Ela, a Ritinha, era a querida. A mana às vezes 
dizia: «Vem aqui, meu pinguim assado.»
A Ritinha não gostava nada. Mas a mana repe-

tia sem conta: «Vem, meu pinguim assado», e 
os olhos enormes não chispavam de zanga-
dos, antes se adoçavam, brilhantes de ternu-
ra; então, aí sim, Ritinha amava a irmã.
Uma voz. «Vamos almoçar, menina.»
Era uma voz exigente, mas a criança não a 
ouvia, já tinha atravessado o jardim onde ao 
observar uma roseira: «Ui!» O espinho fez-
-lhe um ligeiro golpe nos dedos que tenta-
ram segurar o caule. «Ui, ui!» Mas ela não era 
menina mariquinhas. Muito doce, sim, mas 
valente.
«Vamos almoçar, menina», o brado perde-
-se na lúcida atmosfera. A criança corre en-

tre as árvores, embebe-se do perfume dos 
pinheiros, eucaliptos, um aqui, além. Em-
briaga-se de perfumes que não sabia distin-
guir; bebe o sol de Primavera nascente. Ou-
ve a música do saibro rangendo sob os seus 
pezinhos, mas já a cortar-lhe o passo, surge 
a figura da avó, alta, de sorriso fechado. «Va-
mos almoçar, sua malandrinha.» E tomou-
-lhe a mão. Ritinha rabeia, choramingando.
«Quero ir ver os cavalos nas cocheiras, quero 
o meu pónei.»
«Qual pónei, nem meio pónei.» A menina tem 
que ter regras. E lá foi a Ritinha arrastada até à 
mesa do almoço, já todos a esperavam.

A mão 
na gaveta

Joseia Matos Mira
escritora
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«Sente-se». Exigiu o pai com cara de poucos 
amigos. Ritinha sentou-se e ficou ali calada 
muito direitinha enquanto a sopa durou no 
seu prato: «Não tenho mais fome.»
E mexia-se e remexia e agitava as pernitas 
até que uma, não sabia porquê, se instalou 
sob o seu fiofó. O pai ergue a sobrancelha, 
sinal de repreensão. A mãe suspira: «Esta 
criança é incorrigível.» «Posso ir brincar?» 
Pediu com voz sumida a menina. Categó-
rica a mãe: «Não. Não comeu nada, fique aí 
de castigo, mas sente-se direita, como gente 
educada.» Que suplício para Ritinha!
Era quase sempre assim.

Luísa levantava a mesa. Tilintava os talhe-
res, os pratos, os copos. Luísa colocava-os 
todos sobre uma larga bandeja de lata, pin-
tada com flores amarelas.
«São girassóis.» Explicou um dia Luísa para sa-
tisfazer a curiosidade da menina. O que é isto, 
o que é aquilo – que menina curiosa!
Ritinha achava Luísa uma mulher valente; 
como ela podia com aquela coisa. Tão pesa-
da devia ser.
A criada afastou-se. E longe na cozinha gritou: 
«Borralheira, despacha-te; tens aqui com que 
te entreter.» A Borralheira era a Ana, a criadi-
ta para tudo. Lavava louça, varria o pátio, po-
dava as plantas, sempre cheia de frio de Inver-
no e até de Verão.
Sempre entanguida, quando chegava do car-
rego da água – grandes cântaros de água à ca-
beça. Quando surgia um instante de descan-
so – o que era raro – Ana (não teria mais de do-
ze anos) acocorava-se junto à lareira acesa ou 
não. Ritinha chamou-lhe a Borralheira, depois 
de lhe terem lido a Cinderela ou em bom por-
tuguês Gata Borralheira. E Borralheira ficou.
Um dia os senhores ofereceram-lhe dois ves-
tidos e uns sapatos, mas na sua lida ela arran-
cava-os dos pés, habituados à soltura. Preferia 
andar descalça.
Um dia a Ritinha pediu-lhe: «Vem brincar co-
migo.» «E o serviço, menina?»
«Vem, vou pedir à mamã», e assim surgiu a 
empatia entre Rita e a Borralheira. Falavam, 
contavam histórias uma à outra. As da Bor-
ralheira eram sempre tristes. Vivia numa ca-
sinha térrea, sem janelas. Ela e a irmã dor-
miam no mesmo quarto dos pais e tinham 
só uma divisão que deitava para a rua. E as-
sim foram ficando amigas.
A culpa foi do cinema.
«Menina, menina, hoje há celima».
A carrinha corria as ruas, ao altifalante, o ho-
mem gritava as maravilhas do filme que se-
ria exibido. A Borralheira arregalava os olhos. 
«Nunca tenho dinheiro para ir ao celima. Hoje 
é com Antoino Incurtes.»
E Ritinha, fechando os olhos: «Eu não posso ir, 
não tenho idade… Uma vez o pai levou-me a 
ver um filme para meninos e meninas só.»
E com um ar absorto como se revisse o rato 
Mickey, o Pato Donald… «O cinema é muito bo-
nito. Espera, eu vou ajudar-te.»
Sabia bem ela, por ser de uma extrema 
curiosidade, que no escritório do pai numa 
gaveta da secretária havia muitas moedas; 
sabia. E Ana queria ir ao cinema ver o… o… A 
gaveta tinha um minúsculo cadeado; a ga-
veta tinha uma folga.
Ao observar a secretária, na ausência do 
pai, puxou pelo cadeado e espreitou pe-
la gretinha. A mãozinha deslizou, agarrou 
uma moeda, fê-la subir rente à madeira e ei-
-la, uma moeda de cinco escudos. Que bom 
e Ana foi ao cinema.

Os meses correram velozes e o homem do ci-
nema chegava e era uma alegria. E as moedas 
saíam da gaveta que era um regabofe. Chega-
ram as primeiras chuvas e o homem do cine-
ma escapuliu-se.
A Borralheira, na meia hora que lhe fora per-
mitida para brincar com a menina, choramin-
gava que era muito pobre que nunca comia 
chocolate nem rebuçados, nem sabia o que 
era um pastel de nata; o coração da Rita apie-
dava-se, na sua inocência, ia à gaveta e dez es-
cudos deslizavam pela madeira lisa acima es-
palmada a mãozinha – dez escudos. Isto é pra-
ta, costumava dizer o pai, ao mostrar-lhe as 
moedas e o seu valor.
E ao longo dos dias e das semanas foram sain-
do moedas atrás de moedas e Ana começou 
quase a exigir, choramingando a sua pobreza; 
precisava de uma blusa.
«Sã só 15 escudos. Tenho tanto frio. Sou tão po-
bre, menina.»
Ritinha começou a sentir uma opressão no 
peito. A Borralheira ora queria isto ou precisa-
va daquilo. Os olhos da menina que dantes se 
aguavam perante tanta miséria começaram 
a ficar sempre secos. Verdade que não sabia 
porquê.
Um dia já o Verão despontava Ana pediu vin-
te escudos para uma blusa de chita. O Sol ra-
chava. Pela primeira vez tinha muito calor.
A Ritinha não disse que sim nem que não. De 
joelhos no jardim sob as árvores continuou a 
jogar às cinco pedrinhas em silêncio. Era uma 
esplendorosa manhã…
De um salto ergueu-se e anunciou que já 
não queria brincar mais. O coração peque-
nino amarfanhado, não sabia porquê. Sen-
tia uma vaga vontade de chorar e não sa-
bia porquê. Ora saltitando ou ao pé coxinho 
atravessou a saleta, percorreu o corredor 
onde o mano mais velho jogava sozinho ao 
botão. Ritinha aproximou-se do escritório, o 
mano não deu por nada. O pai estava fora, a 
mãe falava com Luísa.
Devagarinho aproximou-se da secretária.
Só os raios de sol eram testemunha, atraves-
sando curiosos a vidraça.
A mão entrou bem aberta na folga da gaveta 
e agarrou duas moedas de dez escudos, num 
impulso fechou-a, os dedos bem unidos fa-
zendo punho, tê-la-ia feito deslizar e as moe-
das se quisesse, mas fechou-se, como por ma-
gia os dedos pareciam colados; soltou-se um 
grito e outro, sem saber porquê.
O irmão acorreu: «Abre a mão, vamos, maroti-
nha», e rindo a bandeiras despregadas: «O ra-
tinho caiu na ratoeira». Rita começou a chorar 
baixinho não de dor física, mas de dor de al-
ma. Despegaram-se-lhe os dedinhos e as moe-
das tilintaram no contacto com outras e a me-
nina desatou num choro convulsivo.
«Menina, não quer brincar um bocadinho.» 
Nem resposta.

FOTO: DR
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A medicalização da educação pode ser de-
finida como uma maneira de produzir uma 
análise mais simplista e patologizante de 
comportamentos desviantes no ensino, que 
se reduza a um conjunto de práticas sociais, 
culturais, económicas, subjetivas e políticas 
com vista a submetê-las a relações lineares 
de causa e efeito de nível médico-biológicas, 
médico-psicológicas ou neuropedagógicas.
A tendência para interpretar e nomear as-
petos da educação escolar segundo uma lu-
pa essencialmente biomédica acarreta ris-
cos de múltiplas ordens – fragilizando quem 
já se encontra em situação de vulnerabilida-
de (Wedge, 2015).
No atual contexto social que vivemos, em 
que a agitação, inquietação, resistência, an-
siedade cada vez é mais frequente, fruto 
também dos tempos de confinamento, é ain-
da mais relevante haver a preocupação em 
não serem tratados todos os comportamen-
tos menos padronizados ou estáveis como 
distúrbio do comportamento. Questiona-se 
também atualmente o que é um comporta-
mento padronizado para todos nós uma vez 
que estamos perante a adaptação a uma no-
va realidade.
A indisciplina, neste contexto, é necessá-
rio ser analisada ao nível da sua manifesta-
ção e locus de causalidade bem como a ti-
pologia das alterações aos comportamentos 
conhecidos anteriormente dos alunos (que 
no ensino à distância poderão assumir di-
versas formas na utilização das plataformas 
ao nível do áudio e imagem) de forma a não 
ser vista exclusivamente como uma subver-
são ao controlo normalizador ou uma resis-
tência à obediência. Poderemos estar peran-
te sintomas de situações de maus tratos, vio-
lência, agressividade e outras necessidades 
do meio familiar agravadas pela vivência do 
confinamento e pelo acréscimo do desem-
prego e agravamento da situação económi-
ca. Nestes casos, tais alterações de compor-
tamento deverão ser enquadradas no âmbi-
to de intervenções que resultam da parceria 
entre as escolas e as Comissões de Protecção 
de Crianças e Jovens em vez de considera-
das de forma linear como uma manifestação 

de indisciplina ou de comportamento des-
viante do aluno ou da turma.
O deslocamento da procura de soluções edu-
cativas, quer por opções económicas, políti-
cas, educacionais ou parentais, para o cam-
po das soluções psicologizantes e medicali-
zantes legitima “cientificamente” a ausência 
desresponsabilizadora de respostas educa-
tivas democráticas, individualizadas e adap-
tadas e deixa invisíveis fenómenos de exclu-
são das próprias crianças.
Uma vez classificadas como “doentes”, as 
crianças tornam-se “pacientes” e consequen-
temente “consumidoras” de tratamentos, te-
rapias e medicamentos, que transformam 
o seu próprio corpo no alvo dos problemas 
que, na lógica medicalizante, deverão ser sa-
nados individualmente1.
O estigma da “doença” faz uma segunda ex-
clusão dos já excluídos – social e afectiva 
ao nível educativo, que nos tempos que vi-
vemos deverão ainda ser mais acautelados 
por práticas pedagógicas e educativas e so-
ciais que favoreçam a coerência com discur-
sos de inclusão que se defendem no Decre-

to-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho. Urge a neces-
sidade de informação acrescida, formação, 
sensibilização de práticas e estratégias pe-
dagógicas e de acompanhamento psicoló-
gico como alternativas que permitam gerir 
os comportamentos inadequados das crian-
ças de uma forma efectivamente inclusiva e, 
até, potenciadora de comportamentos mais 
positivos e adaptativos. Com as mudanças 
que vivemos actualmente no ensino, pode-
mos estar ainda perante a oportunidade de 
promover a maior identificação e motivação 
com a escola por parte dos alunos se for usa-
da a abordagem certa e informada para cada 
uma das situações.

A importância de uma abordagem 
não medicalizante da Educação 
em tempos de Covid-19

Lurdes Neves
PHD, docente universitária UP

NOTA
1 Adaptado do Manifesto Por Uma Abordagem 

Não Medicalizante Nem Patologizante da Educação.  
Este manifesto foi integrado na «Plataforma  

Internacional contra a Medicalização da Infância»  
e divulgado por vários sites internacionais como  

o “Fórum Mundial da Educação” (disponível em  
http://educationmedicalisation.blogspot.com/). 

FOTO: DR
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Não quero a liberdade das gaivotas

J. A. Gonçalves Guimarães
mesário-mor da Confraria Queirosiana

Os tempos pandémicos que correm, as preo-
cupações com a saúde individual e coleti-
va, com o bem-estar e o futuro imediato, e 
até o temor da morte a despropósito para ca-
da um, levam-nos ao reequacionar do nosso 
papel na sociedade e perante nós próprios. 
Se isso terá consequências e para onde se 
moverá a agulha da bússola do pensamen-
to e do comportamento, só o tempo o dirá e 
todo o lançar de búzios de adivinhação será 
exercício inútil, até porque os países e povos 
ainda demorarão a recuperar da estupefa-
ção que neles criou a arrogância civilizacio-
nal da sociedade contemporânea que não 
estava preparada para se confrontar com 
uma epidemia viral no nosso tempo, como 
se ainda estivéssemos no século XIX. Depois 
de Pasteur, Koch, e dúzias de prémios Nobel 
em virologia e imunologia ao longo do sécu-
lo XX, da OMS, do SNS e de todos os seguros 
de Saúde, realmente não dava para acreditar 
que ela um dia viesse, não obstante as gripes 
anuais cada vez mais agressivas. E, no en-
tanto, ela aí está. Supostamente, tal não de-
via surpreender-nos se soubéssemos mais 
um pouco de Biologia e de História. Os vírus 
e outros microrganismos sempre estiveram 
aí e com eles, mais do que com as armas de 
fogo, nós europeus já destruímos, ainda que 
inconscientemente, civilizações na América 
do Norte, Centro e Sul e depois disso os esta-
dunidenses no Hawai e outros colonialistas 
noutras paragens. Como fazem parte da vida 
e de uma certa maneira de encarar o mun-
do os vírus e as políticas coloniais vão conti-
nuar a existir. E, além do mais, são mutantes. 
Por isso, acabada a estupefação, preparemo-
-nos para com eles conviver mais amiúde. É 
que a nossa liberdade vai passar por aí, até 
porque todos os governos terão tendência 
para administrarem os seus efeitos em pro-
veito das sociedades que representam e não 
da Humanidade como um todo.
Nesta hora os profissionais da Saúde, mé-
dicos, enfermeiros e técnicos de diagnósti-
co e terapêutica, bem assim como as forças 
de segurança e militares, foram chamados 
ao cumprimento dos seus deveres profis-
sionais. Nos laboratórios, os biólogos prepa-
ram a cura e a vacina. A indústria farmacêu-
tica investe milhões esperando o exponen-

cial retorno. Aguardemos pois e defendamo-
-nos, não apenas do vírus, mas também das 
suas más consequências.
Mas para procurar passar estes dias com al-
guma esperança, para além daqueles pro-
fissionais para o combate imediato, é aos da 
cultura que recorremos, não tanto no exer-
cício na hora, mas aos armazéns de conteú-
dos que eles foram enchendo com as suas 
produções durante séculos, na maior par-
te dos casos deixando o proveito para ou-
tros, e agora muito mais disponíveis do que 
os produtos de consumo nas prateleiras dos 
supermercados. Ele é assim com os historia-
dores, os filósofos, os ficcionistas, os poetas, 
os compositores, que sempre poderemos re-
visitar, reler, discutir. E também com os mú-
sicos, atores, bailarinos e outros intérpretes, 
que sempre poderemos ver e ouvir a prota-
gonizar obras efémeras ou clássicas. As no-
vas tecnologias permitem-nos visitar com 
segurança e de imediato os arquitetos, os es-
cultores, os artistas plásticos de outros tem-
pos. Os do nosso terão de esperar para ver 
“se ficam”. E esta facilidade é um dado no-
vo que não existia nas epidemias do passa-
do, onde tal só era possível a muito poucos 
e de forma restrita e classista. Neste, e nou-
tros casos, a vida humana tem efetivamente 
melhorado.
Remetidos nestes dias a um confinamento 
doméstico ou hospitalar, voluntário ou im-
posto, não será por acaso que uma das ques-
tões que mais se discute é a da liberdade in-
dividual e coletiva em volta das comemora-
ções do 25 de Abril, acontecimento militar, 
político, social e cultural a caminho do meio 
século de existência, do qual hoje os prota-
gonistas terão em média setenta anos e os 
mais jovens uma vaga ideia. E tal traz-me à 
memória uma famosa canção da época cha-
mada “Somos livres” ou “A gaivota, voava, 
voava”, da autoria e interpretação de Erme-
linda Duarte, com arranjos de José Cid. Ela 
será muito mais um espelho das contradi-
ções dos conceitos de liberdade que desde 
então se vivem do que aquilo que parece, e 
também da forma empírica e literária, leia-
-se não crítica e pouco científica, de como 
tais conceitos foram equacionados desde 
então para cá. Sempre achei estranho como 

é que esta cançoneta escolheu como símbo-
lo da Liberdade uma gaivota parasita, uma 
praga urbana com asas, que se alimenta nas 
lixeiras, que destrói os ovos e os juvenis de 
várias espécies marinhas e outras, cujos ex-
crementos são perigosos para a saúde pú-
blica e que causa prejuízos em edifícios e 
dá despesa no seu controle para que as ou-
tras espécies de aves marinhas possam ter 
direito à existência. Provavelmente a autora 
e quem a promoveu, na euforia do momen-
to, para além de não perceberem nada de 
gaivotas também não perguntaram a quem 
sabia, tendo preferido o empirismo literário 
(não é caso único na Literatura Portuguesa 
do século XX) e tanto eles como os profes-
sores das escolas que punham os meninos 
a cantá-la, ficaram-se pelo ritmo, pelas boas 
intenções da letra, pela onda do momento e 
pelo devaneio poético que nem a vida, nem 
a ciência, sancionam. Não posso pois, com a 
arma da minha escrita, pelo menos em no-
me do conhecimento, deixar de abater esta e 
outras gaivotas que não quero como símbo-
los parasitários de uma Liberdade que cus-
tou a vida e o bem-estar a muitos que, quan-
tas vezes, nem tiveram tempo para trautear 
qualquer canção de embalo ou de combate.
Sendo eu um cidadão comum, sobre estas 
coisas apetece-me apenas lembrar o que al-
guém também escreveu: «Não sendo pois um 
sábio, nem um filósofo, não posso concorrer 
para o melhoramento dos meus semelhantes 
– nem acrescendo-lhes o bem estar por meio 
da ciência, que é urna produtora de riqueza, 
nem elevando-lhes o bem sentir por meio da 
metafísica que é uma inspiradora de poesia. 
( ... ) Só me resta ser, através das ideias e dos 
factos, um homem que passa, infinitamente 
curioso e atento.» (Eça de Queirós, A Corres-
pondência de Fradique Mendes). E por isso a 
mim não me apraz a liberdade das gaivotas, 
ainda que estética e poeticamente seduto-
ra. Não me peçam pois para cantar “A Gaivo-
ta” parasita cuja liberdade é o prejuízo da dos 
outros, nós humanos incluídos.
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Ray Brown, um dos maiores contrabaixistas 
da história do jazz!
Esteve na 2.ª edição do Funchal Jazz que de-
correu na Quinta da Magnólia, entre os dias 12 
e 14 de Julho de 2001.
Com ele, vieram nomes incontornáveis da 
história do jazz.
Phil Woods no sax alto, Hank Jones no piano, 
Steve Turre no trombone e nas conchas, Ja-
mes Morrison na trompete, Russell Malone na 
guitarra, Jeff Hamilton na bateria e uma convi-
dada especial – a cantora Melissa Walker.
Ao contrário do que actualmente se pratica 
em relação ao posicionamento do piano no 
palco, ou seja, do lado esquerdo, Ray utilizou 
o sistema antigo, isto é, piano do lado direito e 
de costas virado para o resto dos músicos.
O Hank Jones entrou no palco e iniciou uma 
introdução no piano, enquanto eu estava a 
ajudar o Ray a subir as escadas para o palco. 
De repente, ouço da sua boca:
- Toillet! Toillet! Toillet!
Fui obrigado a descer com o Ray e a encami-
nhá-lo para a casa de banho mais próxima, en-
quanto o pianista continuava a introdução e 
estranhando o atraso das entradas dos res-
tantes músicos…
Foi um concerto memorável, a comemoração 
dos seus 75 de vida, e que vida cheia!
Um dos grandes contrabaixistas da orquestra 
de Duke Ellington, que tocou e gravou com os 
maiores nomes do jazz: Dizzy Gillespie, Char-
lie Parker, Bud Powell, Oscar Peterson e com 
Ella Fitzgerald, com quem esteve casado du-
rante quatro anos.
O Funchal Jazz desse ano 2001 ainda somou 
ao cartaz nomes como: Tânia Maria e Brecker 
Brothers, na altura em que o Funchal Jazz era 
um festival de jazz com produção do Avelino 
Tavares (Mundo Canção) e com direcção ar-
tística de André Sarbib e António Ferro.
As histórias de bastidores – que eu guardo 
mais de uma centena e que estou e vou par-
tilhar convosco nesta nova sequência de ar-
tigos que estou a iniciar – são deveras inte-
ressantes, porque o público quer que na ho-
ra marcada os músicos dêem início ao espec-
táculo e não fazem ideia do que poderá ter 
acontecido poucos minutos antes nos basti-
dores… The Show Must Go On!
Pelas cinco horas da madrugada, lá estava eu 
com o Ray e a sua comitiva, no aeroporto do 

Funchal, à espera de ordem de embarque.
No dia seguinte, iam tocar à Dinamarca, só 
que em vez de ser, como normalmente acon-
tece, um concerto à noite, este era à tarde, daí 
a necessidade de sair tão cedo…
Nunca mais esqueci o seu sorriso de felicida-
de e um conselho que me deu. Ray disse-me, 
quando se pergunta a alguém quais os temas 
que sabe tocar, não se pode esquecer que te-
mos de os saber em todas as tonalidades!
E qual é o truque?
Todas as manhãs, depois da habitual e neces-
sária ida à casa de banho, Ray pega no contra-
baixo começa a cantarolar um qualquer stan-
dard de jazz e, como sabem, pela manhã as 
nossas tonalidades ainda não estão ajustadas 
e o mais provável é que a música esteja num 
tom diferente do seu habitual.
Em Julho de 2002, um ano depois de ter  
actuado no Funchal Jazz, Ray faleceu  

tranquilamente, como sempre fora a sua vida.
Em 2003, atribuíram-lhe merecidamente o 
“Hall Jazz of Fame”.
Não queria terminar sem dar uma breve ex-
plicação para um termo técnico que aqui uti-
lizei – Tonalidade(s)…
Um trecho musical pode ser composto num 
tom determinado: a tonalidade é indicada pe-
la armadura da clave. No caso do tom de dó 
(maior ou menor), não existem quaisquer si-
nais (# - sustenido, ou b - bemol) no início da 
armadura, já no caso da tonalidade de sol, va-
mos colocar o fá sustenido e aí por diante…
O Cravo Bem Temperado é um bom exemplo 
do que acabei de escrever.
Bach escreveu em 1722 prelúdios e fugas, ten-
do como base vinte e quatro tons (doze maio-
res e doze menores). O propósito era servir os 
jovens alunos que precisavam de praticar, aos 
quais deu o nome de “Cravo bem Temperado”.

Ray Brown  
– Toillet! Toillet! Toillet!

António Ferro
músico

FOTO: DR
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É longa e frutuosa a relação entre a literatu-
ra e as epidemias que nos têm assolado. Pa-
ra ilustrar essa rica relação, pode-se come-
çar pelo “Decameron”, um conjunto de con-
tos do século XIV do italiano Giovanni Boc-
caccio (1313-1375), amigo de Petrarca. Um 
grupo de dez jovens, sete raparigas e três ra-
pazes, abrigados da peste negra ou grande 
peste, nos arredores de Florença, em 1348, 
contam cem histórias durante dez dias. O 
livro foi escrito pouco depois, quando ain-
da não existia imprensa. Li-o adolescente, 
requisitado numa biblioteca municipal, e, 
apesar da antiguidade da narrativa, devo 
confessar que fiquei fascinado pelos relatos 
pícaros e eróticos. Os relatos da peste, que 
causou, na Europa e na Ásia, mais de 100 
milhões de mortos e em Florença cerca de 
cem mil, são vivos e dão-nos conta da épo-
ca: as pessoas dividem-se entre as que se re-
fugiam na religiosidade e outras no hedo-
nismo. A obra haveria de ter duradoura in-
fluência na literatura ocidental, inspirando 
autores como Shakespeare, Molière e Vol-
taire. Há várias traduções em português (a 
que li, em versão reduzida, era  da Inova), 
destaco a da Relógio de Água, em dois volu-
mes, com tradução e prefácio de Urbano Ta-
vares Rodrigues.
Dando um enorme salto no tempo, mas con-
tinuando na língua italiana, destaco o ro-
mance “Os Noivos” do escritor romântico 
italiano Alessandro Manzoni (1785-1873), pu-
blicado no original em 1827, mas cuja acção 
se situa em 1628. Relata, no cenário da pra-
ga que atacou Milão por essa altura (a pes-
te bubónica de 1629-1631, que matou um mi-
lhão de pessoas), o noivado de dois jovens, 
que acaba com o casamento e o reinício de 
vida em Bérgamo (curioso que também te-
nha sido nesta cidade a norte de Milão que 
a Covid-19 teve agora um surto maior). Tal 
como o “Decameron”, embora aqui o regis-
to seja mais moral e piedoso, também esta é 
uma obra maior da literatura italiana. Há até 
quem diga que foi a mais lida em língua ita-
liana, mas tenho de admitir que ainda não li. 
Acabo de a encomendar, numa tradução re-
cente para português de José Colaço Barrei-
ros, saída nas edições Paulinas, numa colec-
ção dirigida por Tolentino de Mendonça. Tal 
como o “Decameron” também “Os Noivos” 
chegaram à ópera e ao cinema.
Na língua inglesa, forçoso é destacar o “Diá-
rio da peste de Londres” do inglês Daniel De-

foe (1659-1731), o famoso autor do best-seller 
“Robinson Crusoe”. É uma novela, mas tam-
bém uma crónica não ficcional que dá con-
ta, com realismo, dos dias da grande praga 
de Londres de 1665, o último ataque da pes-
te bubónica em Inglaterra, que matou cem 
mil pessoas (em Portugal atacaria no Porto 
em 1899, obrigando à transferência de Ricar-
do Jorge para Lisboa e vitimando Câmara 
Pestana). A publicação de original é de 1722. 
A mais recente edição portuguesa, com tra-
dução de João Gaspar Simões, foi publicada 
pela Bonecos Rebeldes, mas julgo estar es-
gotada, tal como outras edições anteriores.
Já no século XX, e em língua francesa, um 
clássico moderno é “A Peste” do francês Al-
bert Camus (1913-1960), Prémio Nobel da Li-
teratura em 1957, para alguns a obra maior 
do autor e um romance que tem sido muito 
procurado nestes tempos de pandemia. A 
primeira edição é de 1947. A tragédia da pes-
te bubónica é situada no ano de 1940 na ci-
dade de Oran, na Argélia, que Camus conhe-
cia bem (lembro que o escritor nasceu na 
Argélia), mas o evento real inspirador do li-
vro foi a epidemia de cólera que aí grassou 
em 1899. Os temas têm alcance universal, 
embora a abordagem e o estilo de Camus 
sejam muito próprios: a condição humana, 
a força do destino, o absurdo. A generosida-
de e a maldade, o heroísmo e a cobardia, a 
afirmação e a negação de Deus são aborda-
dos num livro, que chegou ao teatro e ao ci-
nema. Há uma edição no mercado da Livros 
do Brasil, com tradução de Ersílio Cardoso.
Sobre a cólera, mas passando para a língua 
castelhana, não pode passar despercebido 
“O Amor nos tempos de cólera” do colom-
biano Gabriel García Márquez (1927-2014), 
Prémio Nobel da Literatura em 1982 e mes-
tre do realismo mágico sul-americano. O li-
vro, publicado em 1985, pouco após a recep-
ção do Nobel, conta uma história de amor,  
inspirada em recordações dos seus pais. O 
enredo passa-se no final do século XIX e iní-
cio do século XX na Colômbia. O título resu-
me bem o conteúdo: uma história de amor 
num tempo atravessado não só pela violên-
cia dos homens como pela violência natural 
de uma epidemia de cólera. Não sendo o te-
ma central, a doença está em pano de fundo. 
Há uma edição portuguesa da Dom Quixote, 
com tradução de Margarida Santiago. Foi fei-
to um filme baseado na trama do livro, que 
inclui canções da colombiana Shakira.

Por último, em português, é inevitável refe-
rir o “Ensaio sobre a cegueira” de José Sa-
ramago (1922-2010), também Nobel da Lite-
ratura, em 1998, na esteira de Camus e Gar-
cía Márquez. Este “Ensaio”, publicado origi-
nalmente em 1995, é uma obra inteiramente 
ficcional: Saramago efabula uma epidemia 
que causa a falta de visão, com a notável ex-
cepção de uma mulher, a mulher de um mé-
dico oftalmologista, que também cegou. Um 
pouco na linha de Camus, o autor fala, ao 
narrar os esforços de sobrevivência de um 
grupo onde está a mulher, num tom eivado 
de pessimismo. A impotência, o medo, o de-
sespero são as marcas da tragédia humana 
que aqui é retratada. Encontra-se nas livra-
rias uma edição da editora Caminho. Tal co-
mo algumas das obras atrás referidas, este 
livro foi adaptado para o teatro e para a ópe-
ra. Além disso, o realizador brasileiro Fer-
nando Meireles fez, em 2008, com base ne-
le, um filme que agradou ao autor.
Várias outras obras poderiam ser acrescen-
tadas – por exemplo, “O Último Homem,” de 
Mary Shelley, a autora de “Frankenstein”, so-
bre uma imaginada peste apocalíptica, “Né-
mesis” de Philip Roth (Dom Quixote), so-
bre o surto de poliomielite que ocorreu em  
Newark em 1944, e “O Ano do Dilúvio” de 
Margaret Atwood (Bertrand), sobre uma dis-
tópica praga artificial. E espera-se por “Noi-
tes da Peste”, o novo romance do escritor 
turco Orhan Pamuk, Nobel de 2006, sobre a 
peste que assolou a Ásia em 1901, conforme 
ele próprio anunciou em artigo publicado 
há poucos dias originalmente no New York 
Times e depois em vários jornais de todo o 
mundo. As epidemias são uma fonte fértil 
de boa literatura.

As epidemias na literatura

Carlos Fiolhais
prof. universitário UC;  tcarlos@uc.pt 
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I. Pequeno Dicionário Privativo (Porto, Edições 
Afrontamento, 2017), de Albano Martins (1930-
2018), foi o último livro lançado pelo autor, do-
no de vasta obra que inclui mais de 34 livros 
de poesia, cinco de prosa, um de poesia e pro-
sa, quatro de literatura infanto-juvenil, dois em 
colaboração e 24 de traduções de obras poéti-
cas, além de sete que foram por ele organiza-
dos, bem como 25 Quadras de Natal, publicado 
em 2006 pela Universidade Fernando Pessoa, 
do Porto, que foge a quaisquer dos gêneros aci-
ma. Se esta resenha só sai à luz agora, três anos 
depois da publicação da obra, é por culpa des-
te resenhista relapso, que recebeu o seu exem-
plar autografado ainda em abril de 2017, mas a 
quem, ao saber 14 meses depois do passamen-
to do poeta, faltou-lhe coragem para a tarefa, 
pois sabia que dele nunca mais receberia res-
posta para o seu trabalho.
Diga-se que este livro é, na definição de seu au-
tor exposta na dedicatória citada acima, um 
“dicionário abreviado”, pois nem todas as le-
tras do alfabeto estão contempladas e que, por 
exemplo, só a letra A recebe oito verbetes-poe-
mas. Mas, como o próprio poeta deixou claro, 
não o moveu o desejo de formatar um dicio-
nário clássico, que pudesse ser consultado de 
quando em vez por algum consulente. Foi, isso 
sim, a maneira que o poeta encontrou de reu-
nir textos que, com ligeiras alterações, foram 
pela primeira vez publicados no Jornal de Le-
tras, Artes e Ideias, de Lisboa, sem qualquer in-
tenção de dicionarizá-los.
Como observa na nota que antecede o conteú-
do, no livro foram ainda incluídos dois textos – 
“Elegia para uma gata angorá” e “Infância” –, in-
tegrados na obra inédita Caderno de Argolas, 
que encerra o volume As Escarpas do Dia (Por-
to, Edições Afrontamento, 2010), já que, em ra-
zão de sua estrutura narrativa, achavam-se 
“mais próximos dos textos incluídos na segun-
da parte do mesmo volume”. Dessa maneira, 
dizia o autor, os dois textos passavam a ser defi-
nitivamente incorporados ao Pequeno Dicioná-
rio Privativo, “desvinculados do contexto onde 
anteriormente se encontravam inseridos”.

II. Da obra do poeta, pode-se lembrar o que ob-
servou Sônia Maria de Araújo Cintra, em sua 
tese de doutorado “Paisagens poéticas na lí-
rica de Albano Martins: natureza, amor, arte”, 

defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade 
de São Paulo (USP), sob a orientação da profes-
sora doutora Raquel de Sousa Ribeiro, mas que 
contou ainda com o apoio informal do profes-
sor doutor Massaud Moisés (1928-2018): “(...) a lí-
rica de Albano Martins constitui e é constituída 
de paisagens poéticas, entendidas no sentido de 
recriação verbal de formas do mundo interior e 
exterior por um sujeito poético, e que se inscre-
vem num processo da existência e da linguagem, 
através da origem, da erotização e da abstração 
artística e intelectual”. (p.14).
Defendida em 2016, obviamente, a então dou-
toranda não pôde incluir o Pequeno Dicionário 
Privativo em sua alentada análise, mas, se tives-
se tido a oportunidade de fazê-lo, com certeza, 
alinharia alguns exemplos que podem ser en-
contrados neste livro, que mostram a perícia 
artesanal, a destreza técnica e os recursos in-
ventivos de Albano Martins, ainda que não se-
jam especificamente poesias em versos livres 
(ou não), mas verbetes poéticos, ou seja, pala-
vras dicionarizadas que se convertem em poe-
mas, pois dotadas de ritmo. Veja-se, à guisa de 
exemplo, o verbete “Árvores” em que o poe-
ta recorda a infância em Meimoa, freguesia do 
concelho de Penamacor, na província da Beira 
Baixa:
(...) Dormiram comigo, sentaram-se comigo à me-
sa, foram comigo à escola. Envelheceram. Morre-
ram todas. Cresce hoje a hera onde outrora havia 
seiva, perfume de flores e de frutos. Sou também 
uma árvore, ainda de pé, mas, como elas, já sem 
folhas e sem frutos. Como dizer de tudo isto sem 
nomear a infância e escutar outra vez o trilo dos 
pardais nos ramos altos das árvores? (p. 16).

Veja-se também a definição que dá no verbe-
te “Mulher”: “Árvore, fruto, gomo, sumo. A esca-
la – a escada – da volúpia e do prazer. Por ela Or-
feu desceu aos infernos. Por ela o homem colhe 
esporas no abismo” (p. 38). Ou ainda no verbete 
“Rosa”: “É também às vezes nome de mulher, tal-
vez porque, sendo possuída, se abre como uma 
flor. Se é esta quem possui, o seu nome verosí-
mil é crisântemo. Ou talvez agapanto. Ou talvez 
acanto, a flor do canto, a flor-espinho”. (p. 48).

III. Nos textos de maior estrutura narrativa, a 
poesia da natureza continua ainda mais acen-
tuada, com referências à flora, como se perce-
be na peça que tem por título “Este chão que 
me deu a seiva ou esta outra forma de agrade-
cimento”: “(...) Já o disse, repito-o: foi este chão, o 
chão da Rascoa, que me deu a seiva, me definiu o 
ser e moldou o carácter. Dele vêm o sol que per-
corre a minha poesia e o sangue que sustenta as 
flores que nela medram e vicejam. Depois do lei-
te materno, foram os frutos da terra e as águas da 
Meimoa que me alimentaram a infância. Eles e 
o vento que por ali passava às vezes a galope, le-
vando consigo as folhas das árvores, a espuma 
das horas e a poeira dos dias”. (p. 64).
Na poesia da natureza, também não faltam re-
ferência à fauna, como se vê na “Elegia para 
uma gata angorá”: “(...) Trepava aos móveis, es-
calava os muros, embrenhava-se pela peque-
na floresta das traseiras da casa, afiava as unhas 
no tronco da araucária ou da buganvília (ou su-
bia a esta para colher alguma flor esquecida ou 
aspirar o seu perfume), mordia alguma erva ten-
ra da passadeira, espreitava atentamente o voo 
dos pássaros e dos mosquitos ou seguia, da jane-
la, os movimentos fugazes da rua. Envenenaram-
-na. Mataram-na. A morte é um ultraje à beleza, e 
tu eras bela. Tu eras a Beleza. Aqui o deixo escri-
to, em jeito de epitáfio, neste sombrio crepúsculo 
de verão, com as ondas lá embaixo construindo 
os seus esquifes de espuma e os seus réquiens de 
sal e areia”. (p. 67).

Albano Martins  
e a poesia da natureza

Adelto Gonçalves
doutor em Literatura Portuguesa (USP) 

NOTA
Albano Martins morreu a 5 de Junho de 2018.

NOTA
Pequeno Dicionário Privativo seguido  

de Um Punhado de Areia, de Albano Martins. Porto: 
Edições Afrontamento, 1.ª edição, 78 páginas, 2017.
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A pintura capta o sagrado da expressão visí-
vel da natureza, as suas sensações, expres-
sões, mediações entre o objecto visto e o ob-
jecto olhado, por intermédio da observação 
fugaz do pensamento perscrutador. A rea-
lidade não se capta, nem opera na sua tota-
lidade na representação conclusiva, mas in-
tegra-se numa ultrapassagem sensorial e de 
sentido, ao exceder a materialidade de pura 
visibilidade para um plano de idealização do 
real, de uma extra-imagem da imagem obser-
vada. Uma presença inobjectiva que se fun-
da a partir da objectividade do plano real. Ela 
conclui-se numa espectralidade, num fan-
tasma fantasiado da natureza, ou como Sou-
sa Dias afirma “um objecto sem imagem pos-
sível”. É a partir daqui, que a arte atinge o seu 
pleno funcionamento como sublimação con-
ceitual, como integração totalizante do espíri-
to humano na produção de formas espelha-

das pelas motivações singulares do criador.
Ao mesmo tempo que a arte sublima a visua-
lidade, reactiva a potência poética do homem, 
perdida na cesura civilizacional, no progresso 
tecnológico, na perda animal da unidade pri-
mitiva, mesmo por entre o silêncio da voz do 
mundo, que já não ecoa por entre as florestas 
verdejantes da ideia, mas que o poeta conti-
nua à escuta da forma do pensamento, da per-
feição cristalizada da poesia inaudível, que 
emana do coro emudecido da humanidade.
É nesta oscilação entre coisa e nada, entre ma-
téria e forma pensada, que a arte explora os 
caminhos submersos do vazio, sem, no entan-
to, atribuir-lhe forma definível. A finalidade da 
arte começa pela exclusão do eu. Só quando 
essa existência se tornar inexistência, quan-
do se deixar ultrapassar pela voragem da lu-
minosidade, a arte poderá começar a sua vida 
eterna. É com esta luz que poderemos ir ao en-

contro da obra de Michaël Borremans, pintor 
da inactualidade, do passado, da fuga da mo-
dernidade na procura do vácuo da ideia for-
mada pelo artífice do corpo. O carácter lúdico 
desta obra permite-nos o confronto subversi-
vo das intenções objectivadas das entidades 
representadas, inscritas num plano de vivaci-
dades não-sensíveis, de traços invisíveis, que 
potenciam a emancipação das formas irre-
presentáveis e que por isso mesmo se violen-
tam quando percepcionadas na tela. A tarefa 
do artista passa pela parição inédita de vida. 
Criar significa dar vida, fecundar herdeiros 
da nova forma, dar sentido subjectivo ao ob-
jectivo. Por isso aqui a figuração reinventa no-
vos pressupostos imaginais, não num sentido 
de simulacro, mas sim pela imagem-ser cria-
dora de futuro poético. A imagem em Borre-
mans não reproduz realidade, ela produz real 
na realidade.

Criação de Realidade em Borremans

Rodrigo Magalhães
mestre em História da Arte 

“É preciso ir além de si mesmo”
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«O Rosto, Máscara 
Intemporal»
A exposição de 
Balbina Mendes 
«O Rosto, Más-
cara Intempo-
ral» está paten-
te, até 19 de Ju-
lho, em Miran-
dela, no Museu 
Municipal Ar-
mindo Teixeira 
Lopes. As visitas 
podem ser fei-
tas de segunda 
a sexta-feira das 
9 às 12h30 e das 
14 e as 17h30; aos 
sábados entre as 14h30 e as 18 horas. 
As visitas aos domingos e feriados 
mediante marcação prévia (278 200 
290; museu@cm-mirandela.pt).
Balbina Mendes nasceu em 1955, 
em Malhadas, Miranda do Douro. 
Mestrado em Pintura pela Faculda-
de de Belas Artes da Universidade 
do Porto. Membro da Sociedade Na-
cional de Belas Artes, da Cooperati-
va dos Artistas de Gaia e da Coope-
rativa Árvore. Vive e trabalha em Vi-
la Nova de Gaia. Realizou diversas 
exposições individuais em Portu-
gal, Espanha, Bélgica, Áustria, EUA, 
Austrália e Índia. Participou em inú-
meras exposições colectivas. Está 
representada em várias colecções 
públicas e privadas, em Portugal e 
no estrangeiro.

Arte e Património
Após o período de confinamento, as Galerias do 
Fórum da Maia reabriram ao público com a ex-
posição «Arte e Património - obras da Coleção 
da Câmara Municipal da Maia», que está paten-
te até 13 de Setembro. A exposição está organi-
zada em quatro grandes núcleos, em torno de 
quatro grandes temas/motivos: a Praça do Mu-
nicípio e os edifícios que foram Paços do Con-
celho, o centro simbólico mas também político 
do território; as pessoas, património tantas ve-
zes esquecido de um território e de uma cultu-
ra, aqueles que moldam e transformam realida-
des; os trabalhos, tradicionais ou não, activida-
des que essas pessoas realizam na prossecução 
dos seus objectivos; o património arquitectóni-
co como marca indelével na paisagem.

«Entre espaços, 
sorrisos e olhares»
A exposição «Entre espaços, sorrisos e 
olhares», de Tony Fausto, marca o regres-
so do Projecto Onda Bienal 2020. A mos-
tra, patente no Gabinete da Bienal, em Vi-
la Nova de Gaia, pode ser visitada até 20 
de Junho, respeitando as regras de dis-
tanciamento e o uso de máscara.

«Narrativas Visuais  
da Quarentena»
No dia 2 de abril, a Galeria MIRA FORUM lan-
çou no facebook o grupo «Narrativas Visuais 
da Quarentena 2020 | Visual Narratives of 
Quarentine 2020» com o objectivo de colec-
cionar imagens pessoais do lugar que pas-
sou a ser o território quase exclusivo das vi-
das de cada um: a casa. Um mês e meio de-
pois do seu início, inaugura uma exposição 
virtual de uma fotografia de cada participan-
te. A mostra está disponível em: https://youtu.
be/PWBCSj42cxM. Entretanto, o Espaço Mira, 
no Porto, voltou a abrir portas ao público no 
seu horário habitual, respeitando as regras de 
acesso e orientações das entidades de saúde.

«A Corrida»
Após dois meses de encerramento ao públi-
co, a Galeria sala117, no Porto, reabriu com a 
inauguração da exposição «A Corrida», da 
artista plástica Luísa Abreu. Esta é a segun-
da exposição individual de Luísa Abreu na 
Galeria sala117 e reúne os seus trabalhos 
mais recentes com materiais diversos, que 
se transformam e sobrepõem num ambien-
te expositivo que evoca fortemente o jogo. A 
exposição está patente até 11 de Julho.

«A boca que olha»
A exposição de pintura e desenho de Valter Hu-
go Mãe «A boca que olha» reabriu e pode ser vi-
sitada, no Espaço Corpus Christi, em Vila Nova 
de Gaia, até (pelo menos) 15 de Julho. Inaugurada 
em Março, a exposição encontrava-se encerrada 
devido ao confinamento imposto pelo Covid-19. 
Reabriu e é de novo possível apreciar uma outra 
forma de ver o mundo de Valter Hugo Mãe, cuja 
imaginação saltou da pena para o pincel. Trata-se 
de “uma série de retratos imaginários de poetas 
fundamentais”. É a primeira mostra individual do 
artista, composta por mais de 30 desenhos e 14 te-
las. Com entrada livre, visitar a mostra está sujei-
to ao cumprimento das regras e recomendações 
das entidades responsáveis, nomeadamente o 
distanciamento físico e o uso da máscara.

«A vida como ela é»
A exposição «A vida como ela é | Lourdes Cas-
tro na Coleção de Serralves», patente no Mu-
seu de Serralves, no Porto, até 18 de Outubro, 
apresenta trabalhos da artista (Funchal, 1930) 
produzidos desde a década de 1960, em diver-
sos meios. Edições, desenho, bordados, plexi-
glass, em nome próprio e com outros artistas, 
que sublinham a importância na prática artísti-
ca de Lourdes Castro das colaborações e da re-
lação entre arte e quotidiano.

«Memórias 
do Oculista Nunes»
Já é possível fazer 
uma visita virtual à 
exposição «Memó-
ria do Oculista Nu-
nes», através do sítio 
na internet do Muni-
cípio de Vila Franca de Xira [https://www.cm-
-vfxira.pt/thumbs/cmvfxira/uploads/news/
image/4414/noticia930x460_01_1_1024_2500.
png]. A mostra dedicada à história do emble-
mático estabelecimento comercial com o 
mesmo nome, que ao longo de várias décadas 
marcou a cidade de Vila Franca de Xira, este-
ve patente no Museu Municipal de Vila Fran-
ca de Xira (Núcleo Sede) até ao encerramento 
dos espaços culturais, em virtude da situação 
pandémica actual. Nesta visita virtual, pode-
rão ser encontradas algumas peças de grande 
originalidade, parte do acervo patrimonial da-
quele estabelecimento comercial, bem como 
registos fotográficos do mesmo.

«A Corrida - Vista do estúdio», 2020.
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ARCO Lisboa  
2020 online
A ARCOlisboa 2020, a jovem feira interna-
cional de arte contemporânea, adaptou a 
edição deste ano a uma versão de feira on-
line com a duração de quatro semanas, ten-
tando recriar o espírito deste importante 
projecto, que desde 2016 anima a cena ar-
tística portuguesa mobilizando cada vez 
mais público e interesse internacional. A 
ARCOlisboa online edition está disponível 
até 14 de Junho [https://www.artsy.net/ar-
colisboa-2020-online], apresentando e co-
mercializando obras das galerias seleccio-
nadas pelo Comité Organizador da feira 
e pelos comissários das secções Opening 
e África em Foco. A esta vertente juntam-
-se outras acções, como um programa de 
conversas entre profissionais do meio, que 
promete ligar a cena artística portuguesa a 
uma audiência nacional e internacional.

«60 Dias»
A exposição colectiva «60 Dias», com obras 
de Pedro Tudela, Pedro Vaz, Flávia Vieira, 
Tomás Abreu, António Olaio, Sérgio Fer-
nandes, Valter Ventura, Salomé Lamas, Her-
nâni Reis Baptista e Ana Linhares, está pa-
tente na Kubikgallery, no Porto, até 11 de Ju-
lho. Após cerca de sessenta dias encerrada, 
a galeria reabre com uma colectiva que re-
flecte o trabalho desenvolvido pelos artis-
tas participantes durante esse período. As 
obras apresentadas retratam a questão do 
isolamento social, uma reflexão de atelier 
em confinamento. A exposição é difundi-
da online na página da internet da galeria 
através de uma nova plataforma, «Viewing 
Room». A visita à galeria será limitada e o 
uso de máscara obrigatório.

Mesa dos Sonhos
A exposição de Serralves «Mesa dos so-
nhos: Duas coleções de arte contemporâ-
nea» pode ser visitada no Forum Arte Bra-
ga até 31 de Julho. Reúne obras da Colecção 
de Serralves e da Colecção da Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento 
(FLAD), em depósito na Fundação de Ser-
ralves e tem curadoria de João Silvério. A 
visita respeita as recomendações da Direc-
ção-Geral da Saúde para a retoma gradual 
das actividades nos espaços culturais. A en-
trada é gratuita.

«Luís Gilmar  
dos Reis Martins»
As visitas à exposição «Luís Gilmar 
dos Reis Martins» (1958 - 2016) se-
rão retomadas no próximo dia 4 de 
Junho (quinta-feira), na Galeria Por-
to Oriental. Nesta mostra de Luís Gil-
mar, patente até ao final de Julho, há 
pintura, escultura e gravura. As visi-
tas, gratuitas, estarão sujeitas às me-
didas de higiene e segurança resul-
tante da situação pandémica actual.

Reabriu a Culturgest  
em Lisboa e no Porto
Após dois meses de in-
terregno, as galerias da 
Culturgest (incluindo a li-
vraria) abriram as portas, 
com novas regras que res-
peitam as normas de saú-
de pública, com as expo-
sições, «Lendo Resolve-
-se: Álvaro Lapa e a Li-
teratura», em Lisboa, e 
«Sol Cego», de Elisa Strin-
na, no Porto. Em Lisboa, a 
exposição de Álvaro La-
pa, com curadoria de Ós-
car Faria, pode ser visitada até 26 de Julho. A entra-
da custa 3 euros e é gratuita ao domingo. Para além 
das pinturas divididas por várias salas, destaca-se a 
apresentação ao público, pela primeira vez, da biblio-
teca pessoal de Álvaro Lapa, cujos livros permitem 
dar uma ideia do vastíssimo universo no qual o artis-
ta se movia. [Vídeo da visita guiada virtual à exposi-
ção por Óscar Faria: www.youtube.com/watch?v=Jo_
CnvTf4wY].
Na Culturgest Porto, reabre «Sol Cego», de Elisa Strin-
na, com curadoria de Delfim Sardo, patente até 30 de 
Agosto, com entrada gratuita. «Sol Cego» é o terceiro 
momento do ciclo, onde artistas participantes, em re-
flexão com o curador, fazem um convite ao artista que 
lhes sucede em ambos os espaços, e que implica uma 
estreita adequação do projecto às galerias, em dife-
rentes declinações em Lisboa e no Porto.

«Bolseiros  
& Finalistas ’19»
Organizada pela Ar.Co, a exposição 
«Bolseiros & Finalistas ’19» reabriu 
e pode ser visitada até 28 de Junho, 
no Museu de Lisboa - Palácio Pi-
menta. A presente iniciativa de di-
vulgação pública de resultados es-
colares, evento que desde há mui-
to se tornou anual, reúne uma se-
lecção de trabalhos de finalistas e/
ou alunos bolseiros do ano lectivo 
2018/19. Vinte e quatro participan-
tes representam as áreas departa-
mentais de Desenho, Pintura, Ce-
râmica, Fotografia, Ilustração/B.D, 
Cinema/Imagem em Movimento e 
Joalharia. Com entrada livre, a visi-
ta está sujeita a medidas de higiene 
e segurança.

Do filme «Tulle»,  
Marin Fanjoy-Labrenz, 2019.

«Eyelashes», de Flávia Vieira, 2020.

Da exposição «Sol Cego»
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João Cerqueira  
premiado nos EUA

O romance «Jesus and Magdalene», de 
João Cerqueira, venceu o Indie Reader  
Award’s 2020 na categoria Humor. Criado 
em 2009 pela escritora Amy Edelman, o 
prémio é patrocinado pela agência literária 
Dystel, Gooderich & Bourret (https://www.
dystel.com) e pelas companhias Smith Pu-
blicity, Reedsy e Featherlight. O livro foi pu-
blicado em Portugal com o título «A segun-
da vinda de Cristo à Terra», em 2015. Publi-
cado em oito países, este é o quarto prémio 
internacional que João Cerqueira vence.

Abertas candidaturas ao 
prémio Nortear

Estão abertas as candidaturas à 6.ª edição 
do Prémio Literário Nortear. Decorrem até 
30 de Junho e destinam-se a jovens resi-
dentes, nascidos ou registados na Região 
do Norte ou na Galiza, com idades entre os 
16 e os 36 anos. O prémio visa promover o 
conhecimento mútuo da cultura, da litera-
tura e da criação artística em geral, em am-
bos os territórios. E é uma iniciativa da Di-
recção Regional de Cultura do Norte de Por-
tugal, da Consellería de Cultura e Turismo 
da Xunta de Galicia e do AECT da Eurorre-
gião Galicia - Norte de Portugal. 
A iniciativa é co-financiada pelo instru-
mento financeiro INTERREG V-A Espanha-
-Portugal, programa de cooperação trans-
fronteiriça. [Informações: https://www.
gnpaect.eu/portal-transfronterizo/cm/files/
get?id=20191205094548304_Regulamen-
toPT.pdf]

Abertas inscrições 
para o CILB

Estão abertas as inscrições para a apresen-
tação de comunicações no CILB  - Congres-
so Internacional Luso-Brasileiro «Que futu-
ro para todos nós? Admirável Mundo No-
vo: realidade(s), mito(s) e utopia(s)», que te-
rá lugar de 16 a 20 de Novembro, em Lisboa 
[https://coloquioslusobrasi.wixsite.com/
cilb2018].
No âmbito desta iniciativa realizar-se-á, no 
dia 18 de Novembro, na Universidade Lu-
sófona, em Lisboa, o SIRAL - Seminário In-
ternacional «Religião, Arte e Literatura». Pa-
ra mais informações acerca desta iniciativa 
consulte a página do evento em https://si-
ralpt.wixsite.com/siral2020.

Pré-venda de  
«Coração Rendilhado»

Está em pré-venda o livro «Coração Ren-
dilhado», de Maria José Moura de Castro e 
ilustrações de Marisa Silva. Com  prefácio 
de José António Gomes, o livro estará dis-
ponível a 15 de Junho. “Explorando a me-
táfora do coração rendilhado e dela partin-
do, a narrativa de Maria José Moura de Cas-
tro procurou, e creio que o conseguiu, asso-
ciar a personalidade retratada e a sua arte 
ao entrelaçado de uns fios dourados, mani-
pulados com «minucioso amor», como re-
fere a pequena ode que serve de abertura e 
mote ao livro. A própria tessitura textual se 
deixa, talvez por isso ou por outras razões, 
imbuir desta dimensão afetiva que preten-
de, no fim de contas, evidenciar o trabalho 
do ourives como, precisamente, um traba-
lho amoroso”.

Aberto concurso ao 
«PARTIS & Art for Change»
A Fundação Calouste Gulbenkian e a Funda-
ção “la Caixa” lançam uma iniciativa conjun-
ta designada «PARTIS & Art for Change», que 
prevê o financiamento de projectos artísti-
cos para a inclusão social em Portugal. A ini-
ciativa distingue os melhores e mais inova-
dores projectos de inclusão social pela prá-
tica artística (artes visuais, performativas ou 
audiovisuais) através do apoio a propostas 
consistentes, informadas e sustentadas, as-
sentes em parcerias e passíveis de avaliação. 
As candidaturas estão a decorrer até 30 de 
Junho. Para mais informações: https://funda-
caolacaixa.pt/pt/disseminacao-da-cultura-e-
-da-ciencia/partis-and-art-for-change/descri-
cao-do-programa

Arrancaram  
as comemorações do  
centenário de Ruben A.

As comemorações do centenário do nas-
cimento do escritor Ruben A. iniciaram-
-se com a publicação do romance «A Torre 
da Barbela» e prolongam-se por 2021, com 
conferências, colóquios, teatro, exposições 
e reedição de outros títulos, nomeadamen-
te «O Mundo à Minha Procura» e «Silên-
cio para 4». Das iniciativas agendadas, es-
tá previsto a estreia da peça «Júlia», basea-
da numa das obras de Ruben A., no dia 6 de 
Junho, no Teatro Municipal de Elvas, pe-
lo grupo UmColectivo, que também conta 
levá-la ao Teatro Sá de Miranda, em Viana 
do Castelo, no dia 16 de Novembro e, a 24 
do mesmo mês, à Fábrica da Criatividade, 
em Castelo Branco. O mesmo grupo tam-
bém deverá pôr em palco «Silêncio para 
4», a partir de 14 de Novembro, n’ O Espaço 
do Tempo, em Montemor-o-Novo. Ruben 
A. é o nome literário de Ruben Alfredo An-
dresen Leitão, que se estreou em 1949 com 
«Páginas», obra em seis volumes, na qual o 
estilo diarístico e a ficção se entrecruzam. 
Licenciado em Ciências Histórico-Filosó-
ficas pela Universidade de Coimbra, Ru-
ben A. leccionou no King’s College, de 1947 
a 1952, onde foi bolseiro do ex-Instituto de 
Alta Cultura, e privou com o escultor Hen-
ry Moore e o escritor T.S. Eliot. Depois da 
actividade lectiva na capital britânica, Ru-
ben A. regressou a Lisboa, sob o olhar aten-
to das autoridades da ditadura do Estado 
Novo. Foi funcionário diplomático na em-
baixada do Brasil, durante quase 20 anos, 
até 1972, altura em que foi nomeado admi-
nistrador da Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda. Exerceu ainda as funções de direc-
tor-geral dos Assuntos Culturais do Minis-
tério da Educação e Cultura, surgido após 
o 25 de Abril de 1974, nos primeiros gover-
nos provisórios. Em 1975 foi convidado pa-
ra leccionar no Saint Anthony’s College, 
da Universidade de Oxford, em Inglaterra. 
Morreu em Londres, três dias depois de ter 
chegado ao país, em 26 de Setembro des-
se ano. Entretanto, também para assinalar 
o centenário do nascimento do escritor, o 
portal RTP Arquivos disponibiliza nova co-
lecção sobre este escritor prematuramen-
te desaparecido [https://arquivos.rtp.pt/co-
lecoes/ruben-a/].



17 | 27 maio 2020
AS ARTES ENTRE AS LETRAS emnotícia

CA reabre a 9 de Junho
A Casa da Arquitectura (CA) volta a abrir 
as suas portas ao público a 9 de Junho 
(terça-feira), seguindo todas as recomen-
dações de menor lotação e distanciamen-
to físico nos espaços expositivos e restan-
tes eventos da programação. O calendário 
da programação foi alvo de uma revisão e 
todos os projectos anunciados serão alvo 
de reagendamento. Nomeadamente a ex-
posição «Souto de Moura - Memória, Pro-
jetos, Obras», que vai estender-se até Mar-
ço de 2021.

Museu Municipal  
de Espinho  
disponibiliza novo site
O Museu Municipal de Espinho tem uma 
nova página na internet [https://museumu-
nicipal.espinho.pt/pt/]. Esta plataforma vai 
oferecer uma nova oferta cultural, dispo-
nibilizando conteúdos e informações so-
bre a cultura e história concelho de Espi-
nho. Podem agora ser consultados a histó-
ria do museu, as exposições permanentes e 
temporárias, o FACE, as suas valências e os 
eventos, e saber um pouco mais a história 
da cidade.

Vídeos que testemunham 
experiência 
no Westway LAB
Com a sua primeira edição em 2014, o Wes-
tway LAB já recebeu até 2019 um total de 74 
artistas em residência no Centro de Criação 
de Candoso (Guimarães), nas suas seis edi-
ções. Muita música foi criada, novos projec-
tos e, além de tudo, foi acrescentado valor 
ao trajecto musical destes artistas. Consi-
derando que a edição deste ano – a 7.ª – foi 
transposta da Primavera para o Outono e 
tendo em conta que estes tempos de con-
finamento nos têm mantido fisicamente 
afastados, o Westway LAB desafiou esta co-
munidade de músicos a partilhar a sua ex-
periência no evento, em pequenos vídeos. 
Os testemunhos podem ser seguidos nas 
redes socais do Westway LAB (www.face-
book.com/WestwayLAB.Portugal e www.
instagram.com/westwaylab) e do Centro 
Cultural Vila Flor (www.facebook.com/
CCVF.Guimaraes e www.instagram.com/
ccvfguimaraes).

O PT Cerveira-Tomiño  
transita para 2021

Perante o actual contexto de pandemia Co-
vid-19, o Comité de Gestão Estratégica (CGE) 
da Eurocidade Cerveira-Tomiño decidiu 
cancelar a próxima edição do Orçamento 
Participativo Transfronteiriço (OPT) Cer-
veira-Tomiño e prorrogar, para 2021, a exe-
cução dos projectos vencedores do ano 
passado. Durante a reunião, que decorreu 
por videoconferência, também ficou defini-
do não existirem condições para a realiza-
ção de eventos conjuntos como o Triatlo da 
Amizade e o Festival Infantil «Aventura na 
Terra da Amizade».

XXI BIAC adiada
A data da XXI Bienal Internacional de Arte de 
Cerveira foi adiada, decorrendo de 1 de Agosto a 
31 de Dezembro, e não de 10 de Julho a 13 de Se-
tembro, como previamente anunciado. A edi-
ção será apresentada num formato duplo, isto é, 
presencial (logo que as condições epidemiológi-
cas permitam), mas dando primazia à visita vir-
tual através da criação de uma plataforma digi-
tal. A alteração surge no seguimento da delibe-
ração da Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-
veira de adiamento de todos os eventos de cariz 
público agendados até 31 de Julho.

Ymotion com Open Call
Está a decorrer o Open Call para o Ymotion, 
o Festival de Cinema Jovem promovido pe-
la Câmara Municipal de Vila Nova de Famali-
cão. Os jovens cineastas portugueses têm até 
ao dia 6 de Outubro para candidatarem a sua 
curta-metragem às oito categorias do festival. 
Este ano, e devido ao actual contexto provo-
cado pela pandemia da Covid-19, o Ymotion 
sofrerá alguns ajustes. Mais informações so-
bre o festival em www.ymotion.org.

Casa das Artes  
de Famalicão celebra  
19 anos em palco
A Casa das Artes de Famalicão assinala no dia 1 
de Junho (segunda-feira), 19 anos de existência. 
Para comemorar o aniversário, foi preparada 
uma programação de espectáculos [http://www.
casadasartes.org/] que vão ter lugar em palco.

Reabertura do MMIPO
O MMIPO - Museu e Igreja da Misericórdia do 
Porto vai reabrir ao público no próximo sába-
do, dia 30 de Maio. Depois do encerramento 
ditado pela pandemia de Covid-19, este espa-
ço cultural com mais de 520 anos reabre, cum-
prindo todas as medidas tendentes a garantir 
a segurança de todos. Nau adiado para 2021

O Nau - Festival de Cinema e Artes de Ex-
pressão Ibérica, que estava programado pa-
ra Outubro, no Auditório Almeida Garrett, 
no Porto, vai ser adiado para 2021. O adia-
mento é ditado pelos tempos incertos que 
se vivem.

Candidaturas  
ao 28.º Pejene

Está aberto o concurso da Fundação da Ju-
ventude (Porto) à 28.ª edição do Pejene – 
Programa de Estágios para Jovens do En-
sino Superior nas Empresas. São mais de 
300 vagas em 50 áreas distintas de forma-
ção com preponderância na área da gestão, 
contabilidade, educação, marketing, de-
sign, recursos humanos e engenharias, in-
cluindo ainda vagas na área da comunica-
ção, desporto, direito, arquitectura, serviço 
social, enfermagem, produção cultural en-
tre outras. Disponíveis em todo o país, cada 
estudante tem a possibilidade de se candi-
datar até duas vagas de estágio, de acordo 
com as suas preferências e área de estudo. 
Os interessados podem fazer a sua candi-
datura através da plataforma online [http://
ms.fjuventude.pt/pejene2020/candidatu-
ra-estudantes.htm].

Reabertura das bibliotecas 
municipais do Porto

As bibliotecas municipais do Porto reabrem no 
próximo dia 1 de Junho (segunda-feira). O aces-
so é, contudo, condicionado, estando disponí-
veis apenas serviços com marcação prévia – 
225193480; bpmp@cm-porto.pt –, com o fim de 
protecção face à Covid-19. O serviço de emprés-
timo domiciliário também deve ser efectua-
do à distância, fazendo a pesquisa no catálogo 
disponível em bmp.com-porto.pt e o pedido de 
empréstimo, bem como dúvidas na pesquisa, 
deve ser feito pelos mesmos contactos.

Áudio-histórias do CNC
Para comemorar os seus 75 anos, o Centro Na-
cional de Cultura (CNC) lançou um canal de 
podcasts. Gravações históricas de grandes 
projectos que marcaram a vida do CNC no fi-
nal do século XX: conferências, cursos, entre-
vistas e outros documentos saídos do seu ar-
quivo histórico [info: https://www.e-cultura.pt/
artigo/25757.
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Concurso  
de fotografia
As candidaturas ao Concurso Interna-
cional de Fotografia 2020, promovido 
pelo Museu do Douro (Peso da Régua), 
têm nova data: 15 de Agosto. O concurso 
tem como tema «Douro Património Con-
temporâneo - Memória com Futuro». 
[Regulamento e inscrições: http://www.
museudodouro.pt/eventos/projetos].

Vila Nova de Paiva 
recolhe material para 
museu de migrações
A antiga escola primária de Queiriga, no concelho 
de Vila Nova de Paiva, vai acolher o Centro de Me-
mória das Migrações. A Câmara está a proceder à 
recolha de material para completar o projecto jun-
to dos habitantes e emigrantes do concelho. O pre-
sidente da autarquia explica que o objectivo pas-
sa por transmitir experiências que tenham mar-
cado a história das migrações. José Morgado su-
blinha ainda que Vila Nova de Paiva tem a “aldeia 
mais brasileira de Portugal” – Vila Cova à Coalhei-
ra – e que o museu irá tratar a migração dos anos 
50 e o “salto” para a França nos anos 60.

Gondomar 
recomenda serviços 
online
A Câmara Municipal de Gondomar 
mantém a recomendação, aos muní-
cipes, da utilização dos serviços on-
line da autarquia. Recomenda igual-
mente a utilização dos canais digi-
tais e telefónicos para a solução de 
problemas. [https://www.cm-gondo-
mar.pt/; Linha de apoio ao munícipe 
22018800; 220188210].

Reabertura do TNSJ
O Teatro Nacional São João (TNSJ) (Por-
to), bem como os dois espaços que es-
tão sob a sua alçada – Teatro Carlos Al-
berto (TeCA) e Mosteiro de São Bento 
da Vitória (que integra o Centro de Do-
cumentação do TNSJ) –, reabre ao pú-
blico no dia 1 de Junho (segunda-feira). 
Já o regresso dos espectáculos aos pal-
cos – que se reflecte na antecipação, em 
cerca de um mês, do que seria o arran-
que “normal” da temporada 2020/2021 – 
acontece a 6 de Agosto, com a estreia da 
peça «O Burguês Fidalgo», que ficará em 
cena até 23 desse mês, no TeCA. A pro-
dução própria «Castro», com encena-
ção de Nuno Cardoso, será apresentada 
no TNSJ a partir de 20 de Agosto, numa 
“temporada” que se prolonga até 12 de 
Setembro. A opção por reatar a activida-
de de palco com duas peças com carrei-
ras longas, permitirá ao TNSJ salvaguar-
dar, atempadamente, todas as medidas 
definidas pelas autoridades de saúde, 
no que toca ao cumprimento das con-
dições de segurança e protecção do pú-
blico, dos artistas e dos trabalhadores e 
colaboradores. Até Agosto, a aposta nos 
conteúdos digitais vai continuar, com 
destaque para a criação de dois projec-
tos que envolvem a participação de 12 
actores que participaram em produ-
ções próprias do São João nas duas úl-
timas décadas.

Dia Mundial  
da Criança com 
programação online
No próximo dia 1 de Junho (segunda-feira), o Dia 
Mundial da Criança será marcado por uma progra-
mação online e gratuita, inteiramente dedicada aos 
mais pequenos, numa iniciativa do Teatro Nacional 
D. Maria II (Lisboa) e do Grupo Ageas Portugal. Nes-
te dia será possível assistir em família a espectáculos 
online, leituras de histórias infantis e ainda a uma ses-
são de poesia para crianças. A programação começa 
às 11 horas e será possível assistir a duas histórias in-
fantis na Salinha Online: «O pai que se tornou mãe», 
uma história de José Eduardo Agualusa, lida por Inês 
Vaz; e «Parece um pássaro», de David Machado, inter-
pretada por Pedro Russo [www.tndm.pt].

«Coronavírus: reacções  
e consequências»
Ainda está a decorrer o desafio lançado pela Artistas 
de Gaia - Cooperativa Cultural a artistas nacionais e 
estrangeiros para a criação de arte durante o período 
de isolamento. Sob o mote «Coronavírus não destrói a 
criatividade», o desafio pretende que os artistas parti-
cipem com obras nas áreas da pintura, desenho, escul-
tura ou fotografia alusivos ao tema «Coronavírus: reac-
ções e consequências». As candidaturas deverão ser 
submetidas entre 8 e 15 de Julho de 2020, e as criações 
irão ser apresentadas na 4.ª edição da Bienal de Arte 
Gaia, em 2021.

Museu de Lamego  
já reabriu
O Museu de Lamego já reabriu, após encerramen-
to temporário ao público no contexto do estado de 
emergência por força da pandemia Covid-19. A rrea-
bertura teve lugar no  Dia Internacional dos Museus, 
com programação simultânea no museu e online. 
Respeitando as orientações da Direcção-Geral de 
Saúde e as normas específicas determinadas para o 
Museu de Lamego, os visitantes devem cumprir as 
regras de distanciamento social (distância mínima 
de dois metros lineares para qualquer outra pessoa 
que não seja sua convivente) e de etiqueta respirató-
ria, sendo obrigatório o uso de máscara.

Palmilha Dentada 
apresenta  
«Máscara Social»
Porque o teatro não pode esperar que estejam 
reunidas as condições sanitárias para o reencon-
tro no palco, a Palmilha Dentada vai estrear onli-
ne o espectáculo «Máscara Social», com texto e 
encenação de Ricardo Alves e interpretação de 
Ivo Bastos, João Costa e Tiago Araújo. Pretende-
-se que seja um encontro vivido como todo o tea-
tro deve ser, para tal, o público é desafiado a dei-
xar o seu microfone e a câmara ligados para que 
o seu riso e outras reacções contagiem o espectá-
culo e o integrem. As apresentações acontecem 
de quarta a domingo, até 7 de Junho, sempre às 
21h46 com abertura de portas às 21h30, na plata-
forma zoom. Antes e após o espectáculo, que du-
ra 40 minutos, a sala estará em modo foyer, sen-
do o público convidado a conversar com os artis-
tas, desconhecidos ou amigos com que se cruze 
no teatro. [Informações e reservas das 18 às 19 ho-
ras: 910 698 693; palmilhadentada@gmail.com].

Café Memória  
fica em casa
Face à actual pandemia e num esforço de 
adaptação às novas circunstâncias, o Café Me-
mória realizou em Abril o seu primeiro encon-
tro virtual. O Café Memória é um local de en-
contro destinado a pessoas com problemas 
de memória ou demência, aos seus familia-
res, amigos e cuidadores, para partilha de ex-
periências e suporte mútuo. As expectativas 
criadas para a sessão foram excedidas e, até ao 
final de Agosto, foram já agendadas 20 novas 
sessões do «Café Memória fica em casa», que 
se realizam aos sábados, às 11 horas.

Biblioteca de Gaia reabre 
em regime de take-away
A Biblioteca Pública Municipal de Vila No-
va de Gaia retomou a actividade em regime 
de take-away. Os interessados poderão esco-
lher os livros no catálogo online [https://cata-
logo.cm-gaia.pt/docbweb/wordsearch.aspx], 
devendo depois indicar os títulos que preten-
dem requisitar através de telefone ou e-mail – 
223745670;  bibliotecamunicipal@cm-gaia.pt.

Abertas candidaturas 
ao Laboratório de 
Dramaturgia
O Laboratório de Dramaturgia é uma iniciativa 
que pretende incentivar a criação de textos iné-
ditos em Língua Portuguesa, associando escri-
tores a um painel de artistas e académicos, num 
trabalho conjunto que acompanhará a escrita 
de um texto de teatro. Este projecto foi concebi-
do pelo Teatro Meridional em colaboração com 
o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa. Cada candi-
datura deverá apresentar uma sinopse original 
e inédita em Língua Portuguesa e uma cena, ou 
parte dela, com o mínimo de quatro páginas A4. 
A cada candidatura deverá corresponder um 
pseudónimo, criado para este efeito, assim co-
mo um endereço de email. A 6.ª Edição do La-
boratório de Dramaturgia propõe como mote 
para a escrita de textos, uma paisagem sonora 
[regulamento: www.tmp.letras.ulisboa.pt/cet] da 
autoria do músico Rui Rebelo. As candidaturas 
devem ser enviadas até às 23h59, do dia 5 de Ju-
nho, para o e-mail: laboratoriodramaturgia@tea-
tromeridional.net.
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Da escultura

                                                      a José Rodrigues 

Escrevo histórias sem palavras.
Aprendi este ofício a moldar
o barro espesso do silêncio.
Das minhas mãos nascem os anjos
nocturnos e tristes da saudade,
as folhas outonais da solidão.
A pedra é minha amante.
Conheço-lhe todas as veias,
o fulgor azul da sua alma inviolada,
a perfeição tão rudemente escondida
no seu volume pesado e imperfeito.
O ferro é meu camarada.
Fala-me de íntimos queixumes,
limalhas tresmalhadas
na forja incandescente da memória.
E confia-me os milenares segredos
da sua força e estranha natureza.

  António José Queiroz

A SEGUNDA VIRTUDE TEOLOGAL
OU
COMO A POESIA SEMPRE NOS GUIA

Acende-se a Primavera 
Nos versos que nos habitam,
Nos poemas que nos movem.
O que não se via,
O mal que se sentia,
A vida que já não se vivia,
Tudo se acende novamente,
Porque a Primavera nos dizia
Que aí viria 
Com nova Poesia. 
E tão certamente o fazia
Que o mal que se sofria
Sabia que à noite 
Sempre se segue o novo dia.

  José Valle de Figueiredo
  (Março de 2020) o Guarany

no café Guarany um índio,
lembra a Amazónia bem
                                                     amada
faz guarda aos fregueses que ali
                                                    se vem sentar.
tem araras e tucanos nos ombros
                                                    e uma lança
com que não mata ninguém.

o café e as torradas sabem bem,

e quem vem à esquina da praça
                                                acha-lhe graça,
eu respeito e respeito
a vastidão das matas lá longe,

ao fundo o Garrett ajeita o laço.

Inácio Nuno Pignatelli

UMA PALAVA, (OUTRA)

A palavra
é o eco repercutido
quando sai do nosso “eu”.
Eco ecoado nessas fragas
remetido e saboreado
ao gosto de tudo o que é meu.
Como barco à deriva
levada pelo vento norte
lá foi a minha palavra!

E um dia renasceu

Palavra puxa palavra
como cerejas caídas
mas o mundo sem palavras
seria vidas perdidas!!!

  Maria Rosette Felino de Almeida,
  in «Monsanto a memória da pedra»

Ilustração de Sónia Teles e Silva
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Em tempos de peste e de confinamento, ten-
demos todos à melancolia, quando não ao de-
sespero. É nestas alturas que se recorre e se 
deve recorrer ao humor (ao bom) e à facei-
rice, para desanuviar o ambiente. Podemos 
então revisitar a nossa poesia satírica ou as 
cantigas de escárnio e maldizer. Lembremo-
-nos também do célebre Decameron, no qual 
um punhado de protagonistas foge aos horro-
res da peste negra, isolando-se em certo local, 
num confinamento igual ao nosso, contando-

-se uns aos outros, histórias ladinas, picares-
cas, apimentadas ou francamente licenciosas, 
com o fim de esquecerem a sinistra mortalida-
de que, lá fora, assolava as populações.
Nietzsche dizia que a tragédia só podia ter si-
do inventada por um povo feliz, como os gre-
gos. Se calhar a comédia foi congeminada por 
um povo infeliz, a precisar de antídoto à me-
lancolia. Alguém perguntou um dia a Anatole 
France que tal tinha sido a cerimónia de atri-
buição do Prémio Nobel. Respondeu: “Triste 

como um casamento e alegre como um enter-
ro.” Porque é um facto que há frequentemente 
muita choradeira nos casamentos e é nos en-
terros que se contam mais anedotas – não por 
falta de respeito para com o morto, mas antes 
como reacção ao horror da morte e da perda. 
Cultivar a tristeza e a melancolia, nestas oca-
siões, é pouco recomendável. Quando se es-
tá triste, deve ir beber-se à boa fonte do humor 
e da ladinice. Ofereço aqui uma modesta con-
tribuição a esse desanuviamento necessário.

Introdução aos
poemas dos dias da peste

Eugénio Lisboa
escritor

A NOVA NAU CATRINETA
(em redondilha maior como manda a tradição)

Lá vem a Nau Catrineta
que tem muito que contar!

Pegai, bardos na caneta,
há muito que anunciar!

Havia um lindo planeta,
muito bom de habitar:

nem estrela nem cometa
o podiam molestar.

Era limpo todo o ar
que ali se respirava!

Dava gosto ir ao mar
que era grande e ondeava!

O vizinho acudia
se ao lado alguém chorava:

no coração dele ardia
o desejo de ajudar.

Usava-se o necessário
que a terra boa dava,

mas sabia-se quão precário
                                               era o bem que ali guardava.

E assim se foi vivendo,
com tal conta e medida,

que no mundo foi havendo
abundância bem sortida.

E ninguém ali buscava,
por mais que o desejasse,
ter mais do que precisava

p’ra que o ar se não estragasse.

Mas o bicho da ambição
deu aos homens tal saber,

tal desejo e compulsão,
que a terra deu em tremer!

Os rios e mares sujos,

atmosfera corrompida,
estes foram males cujos

frutos queimaram a vida.

Chegou o mundo a tal abismo,
tão perto de se perder,

que fico perplexo e cismo:
que futuro vai haver?

Estes foram os anúncios
que a Nau Catrineta trouxe:

os anúncios serão prenúncios
de Alguém com uma fouce?

Eugénio Lisboa, 
pedindo desculpa, pelo atrevimento, aos trovadores d’antanho que congemi-

naram os versos da primeira Nau Catrineta.

MELANCOLIA VIRAL
EM DECASSÌLABOS MURCHOS

Beijo na face
pede-se e dá-se-

João de Deus

,,, isto é, dava-se e não só na face:
desorbitado, às vezes, desviava-se
p’ra outras paragens, nova sintaxe,

outras sondagens – e rebobinava-se
com ímpeto renovado. Mas agora,

em tempo de peste que nos assola,
só pensa o desgraçado em dar o fora:

o vírus malvado empata e isola!
Campo de flores, dizia o poeta

João de Deus: nem flores nem amores,
que o vírus não deixa e só a dieta

nos pode salvar de outros horrores.

Beijo na face pedia-se e dava-se:
agora, menino, o desejo trava-se!

Eugénio Lisboa,
Que pede desculpa ao grande poeta do

     Campo de Flores, por esta humílima sequela
                 a um seu célebre poema.
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Um ser minúsculo, tão minúsculo que é in-
visível a olho nu, é capaz de causar uma 
destruição maciça e global, sem que se 
lhe possa opor qualquer arma de guerra, 
por muito poderosa que seja. Um míssil, 
a bomba atómica valem tanto como nada 
para o combater. O seu raio de acção es-
carnece da eficácia de qualquer arma de 
guerra de grande alcance. Num só instan-
te, é capaz de atingir dezenas de pessoas e 
em pouco tempo dá a volta ao mundo, la-
vrando com a rapidez do fogo. Com um po-
der de actuação múltiplo, não só mata pes-
soas, como destrói economias, desorgani-
za sociedades, espalha o pânico nas  popu-
lações, rompe elos de sociabilidade e cor-
rói a base de confiança no nosso relaciona-
mento com os outros.
É difícil conceber um panorama mais si-
nistro e temível. Isto leva-nos a reflectir so-
bre a nossa condição e a nossa fragilidade. 
Não interessa armarmo-nos até aos den-
tes, se,  ao fim e ao cabo, não existem redu-
tos de defesa que nos protejam eficazmen-
te. Mesmo no plano da tecnologia militar, 
a destruição das Torres Gémeas, em Nova 
Iorque, por um grupo de terroristas suici-
das servindo-se de aviões comerciais co-
mo se fossem mísseis, veio demonstrar, lo-
go no começo do presente século, que as 
grandes nações, como os Estados Unidos 
da América, detendo as armas mais sofis-
ticadas do globo, estão à mercê de formas 
de agressão com grande potência destru-
tiva e usando meios do nosso quotidiano. 
Presentemente, a situação que a humani-
dade está a sofrer à conta de um atacan-
te tão ínfimo, que ronda à nossa volta sem 
que nos apercebamos dele, sem que o pos-
samos sequer enxergar, a não ser por meio 
de lentes especiais de um microscópio, dá 
ênfase à nossa condição mortal e à limita-
ção das armas de que dispomos perante 
dificuldades imprevistas.
Não é certamente a primeira vez que a hu-
manidade se confronta com acontecimen-
tos terrivelmente destruidores, levando-
-a a pensar sobre os seus limites e a refa-
zer o seu plano de sobrevivência. Desde o 
seu alvorecer que isso acontece. Bem per-
to de nós, considerando os últimos cem 
anos, deparamos com acontecimentos tão 

trágicos como a denominada gripe espa-
nhola e as duas guerras mundiais – acon-
tecimentos que nos deixaram uma memó-
ria que prolonga até nós um rasto de pa-
vor pela extrema vulnerabilidade da espé-
cie humana, hoje em dia amplificada pela 
ameaça de extinção total, não só dela, co-
mo da própria vida planetária.
Pese embora o que têm de maléfico, estas 
convulsões são também, por vezes, facto-
res de equilíbrio, de ponderação e de re-
flexão, levando a que reorientemos ou 
mesmo inflictamos o nosso modo de vi-
da. Muita gente tem falado da questão do 
ambiente e tem-se referido que a conten-
ção ou mesmo paralisação forçadas de in-
dústrias poluentes, incluindo os transpor-
tes sobretudo aéreos, têm contribuído pa-
ra uma maior purificação do ar atmosféri-
co a nível global. Esta pausa imposta pela 
crise que atravessamos pode ser aprovei-
tada, segundo alguns têm advogado, para 
se pensar em formas alternativas de pro-
dução e de consumo que diminuam aque-
le risco, já que ambos (produção e consu-
mo) têm sido restringidos ao essencial, 
habituando-nos a uma vida mais sóbria 
e menos consumista. Outros acentuam, 
como o filósofo José Gil1, o que esta crise, 
com o seu cenário de aflição, pode ter de 
prefigurador de uma catástrofe ambiental 
para apelarem a uma mudança de hábitos 
e de estilo de vida.
Esta mudança é já sentida em alguns as-
pectos: no retorno a um modo mais pau-
sado de viver e de fruir a vida, de aprovei-
tar o ócio num sentido positivo e criador, 
através da leitura, da escrita, da exercita-
ção do pensamento, das artes e do tempo 
que dedicamos aos nossos familiares, pe-
se embora o cansaço e a agressividade que 
podem resultar de uma permanência em 
casa por longo tempo, sem se poder sair 
e sem esquecer a angustiante exiguida-
de e miséria de muitos lares, onde não há 
nenhum apelo para lá permanecer, ou se-
quer condições para resistir com seguran-
ça a uma emergência como esta – um pro-
blema social que a crise também pode pôr 
em evidência de uma forma dramática.
Por outras palavras: a crise pode também 
realçar de uma forma positiva, embora 

dolorosa e contraditória com o isolamen-
to que nos é imposto, a necessidade de re-
forço do nosso sentido comunitário e de 
solidariedade, não só em relação ao au-
xílio que é necessário prestar aos que so-
frem a doença e aos profissionais que for-
cejam por debelá-la, como também em re-
lação às carências sociais mais gritantes. 
Dessa forma se prefiguraria uma socieda-
de mais solidária e mais vocacionada pa-
ra o cultivo e produção de bens (materiais, 
culturais, espirituais) que realmente mais 
interessam à coesão social e à felicidade 
comum. Nesta linha do social, mencione-
-se de passagem a importância que tem 
adquirido a necessidade de bons serviços 
públicos, em particular de um bom Servi-
ço Nacional de Saúde, a que urge dar o me-
recido relevo aos seus profissionais, cuja 
nobreza e abnegação (eles são os nossos 
“soldados”, como se tem dito nesta conjun-
tura) têm de deixar de ser simples orna-
mentos retóricos dos discursos oficiais. E 
também a consciência acrescida de quão 
importantes são os contributos de todos, 
na proporção dos seus rendimentos, para 
o “bolo comum”, agora que tanto se fala em 
cercear os impostos o mais possível, sob os 
auspícios de um pretenso Estado mínimo, 
e da gravidade da fuga a essas obrigações 
comunitárias.
A crise originada por esta pandemia te-
rá muitas outras vertentes pelas quais lhe 
poderemos extrair perspectivas de conhe-
cimento e experiência de vida, mas, se ou-
tra não tivesse, terá pelo menos a vanta-
gem de nos fornecer um espelho do com-
portamento humano no seu melhor e no 
seu pior, contribuindo para aprofundar-
mos o conhecimento sobre nós próprios, 
do qual poderão resultar novas obras  que 
nos tomem como alvo de análise, quer no 
âmbito das ciências humanas, quer no da 
ficção, a exemplo de outras obras ficcio-
nais, como A Peste, de Camus, ultimamen-
te muito citada, mas também Ensaio sobre 
a Cegueira, de José Saramago.
(23 de Março de 2020)

A guerra do coronavírus

Artur Costa
juiz-conselheiro jubilado do STJ

1 “O medo”, Público de 16 de Março 2020.
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Nestes dias de tanto desconforto, da au-
sência de tanto que nos faz falta, temos os 
livros que nunca nos faltam!
Terminei a leitura do livro “O Poço e a Es-
trada - uma biografia de Agustina Bessa-
-Luís”, de Isabel Rio Novo.
Partilho esta experiência, assim, ain-
da com os sentidos à flor da pele, e re-
comendo vivamente a leitura des-
ta magnífica obra sobre uma notável fi-
gura da nossa cultura contemporânea 
Fim de uma leitura, começo de novos ho-
rizontes – a estrada!
Fim que a brilhante autora determina 
sem hesitar, depois de páginas e páginas 
sobre a sua biografada e onde vislum-
bro também alguma nostalgia depois de 
tanto tempo de dedicação e entusiasmo 
sobre a vida da biografada. Como disse 
Agustina um dia “o que resta é sempre o 
princípio feliz de alguma coisa”.
Ávida de conhecer o livro de título tão su-
gestivo, a simbolizar o longo e glorioso tra-
jeto de uma talentosa escritora onde a 
metáfora da própria em O Manto ganha 
sentido, expressa pelo pequeno e curioso 
Marcelo ao debruçar-se sobre o fundo do 
poço “... para espreitar a mancha de água 
imóvel e viu uma estrada, branca, longa 
(...). Uma estrada no fundo do poço – ele ju-
rava que a tinha visto! Aonde podia levar, 
como aventurar-se para chegar-lhe, mo-
ras percorrê-la, medi-la, explorá-la?”.
Adquiri o livro em maio e Isabel Rio Novo 
escreveu-me uma dedicatória desejando-
-me, através dele, o reencontro com Agus-
tina. Desejava-o!
Comecei a lê-lo em Junho, e depois ficou 
em espera por causa das longas viagens. 
Retomei a leitura em finais fevereiro e to-
dos os dias deste longo isolamento fui sa-
boreando um pouco desta magnífica bio-
grafia romanceada, que Isabel Rio No-
vo nos presenteia com um estilo tão ad-
mirável, fazendo-me refém de cada ca-
pítulo, na descoberta da desconcertan-
te Agustina. Na verdade, só alguém que 
conhece profundamente a vasta e com-
plexa obra da biografada poderia propor-
-nos esta viagem.

Momentos de simbiose de pensamento 
foram encontrados entre mim e a autora 
da biografia, patente neste desabafo: “Não 
vou dizer que compreendi sempre Agus-
tina. Não vou dizer que ainda hoje a com-
preendo sempre. Mas percebi desde o iní-
cio o desafio que me estendia, a força se-
dutora que não apenas convocava a mi-
nha inteligência de leitora, mas exigia de 
mim um envolvimento pessoal, uma ade-
são afetiva, uma simpatia que nem sem-
pre estou a conceder aos que escrevem…”.
Agustina, também ela escritora de tan-
tas biografias, escreveu: “Uma biografia 
é como um nascimento. Por isso pare-
ce sempre novidade, sempre promessa. 
Sem o saber, o público ama as biografias 
e nelas procura uma parte da sua própria 
história”. Também eu amei esta biogra-
fia. Acho mesmo que nenhuma outra me 
trouxe este encantamento, este fascínio, 
que só alguém que ama, que admira mui-
to, é capaz de transmitir. Foi o caso de Isa-
bel Rio Novo.
A autora organizou um romance magni-
fico onde a sua faceta de investigadora a 
levou à leitura atenta do vasto epistolário 
da biografada, a visita a lugares para deles 
respirar o contexto, entrevistas, obras, fo-
tos, jornais... mas para além deste manan-
cial documental, Isabel Rio Novo revela-
-se, acima de tudo, a grande conhecedora 
e admiradora da obra da sua biografada, 
adepta desde os tempos em que leu, ain-
da muito jovem, a obra prima – Sibila.
Obrigada Isabel Rio Novo por reconstruir 
o percurso de vida desta talentosa roman-
cista, possuidora de uma verve fora do co-
mum e, com ele, me dar a conhecer, nes-
ta obra e pela sua escrita fascinante e di-
nâmica, as múltiplas facetas de Agustina 
e das suas obras que “nasciam como um 
rio, iam abrindo o seu caminho...” e, assim, 
levou em frente a sua missão de escrever 
– como uma sublime rotina.
Sim, Agustina é o nome de uma obra ex-
traordinária, “uma galáxia”. Neste uni-
verso ficcional estará sempre presente 
e intemporal. Deixo uma citação da Isa-
bel Rio Novo, assinalada nas margens 

do meu livro, como faço habitualmente: 
“Por isso a vida de Agustina não cabe nos 
limites cronológicos do seu nascimen-
to e da sua morte. O texto biográfico de 
Agustina não se cumpre com os últimos 
acontecimentos da sua vida; tem de in-
dagar-se no futuro da sua obra”.
Emocionei-me com a magnifica descri-
ção de Isabel Rio Novo que me leva a 
caminhar lado a lado, consigo, envolta 
na sua imaginação, de como faria se es-
ta biografia fosse um filme, romance ou 
mesmo um quadro para, no final, citan-
do a própria Agustina: “Mas há momen-
tos em que a perplexidade duma vida 
que se desabitou da vista do conjunto, re-
cebe uma espécie de graça e ilumina as-
sim todo o espaço percorrido e a ser per-
corrido ainda” desejando que “os últimos 
momentos de Agustina tenham essa gra-
ça, essa luz, esse riso”.
Isabel Rio Novo não fez um filme (sabe-
mos que muitos filmes foram realiza-
dos por Manoel de Oliveira com obras de 
Agustina!), mas construiu uma narrativa 
intensa, rendida à sua biografada. E, tal 
como Saskia, a rapariguinha do quadro 
de Rembrandt, Ronda da Noite, último li-
vro da autora que avança entre a multi-
dão, distraída e sem orientação parece 
dizer “segue-me e saberás porquê”. Isa-
bel Rio Novo responde: “Mas será que al-
guém poderia resistir a segui-la”?
E eu segui-a!
Obrigada por ser a minha Saskia e permi-
tir o reencontro com Agustina Bessa -Luís!

O reencontro

Arcelina Santiago
membro da As. de Estudos, Cooperação  
e Solidariedade Mulher Migrante
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“É esta humanidade que procuro…”
Ana Biscaia (ilustradora, Prémio Nacional de Ilustração 2012) e João Pedro Mésseder (Prémio Autores da SPA 2017 para o melhor livro para 

a infância de 2016) assumem como pretexto de conversa os difíceis tempos que atravessamos e os livros que têm assinado conjuntamente, 

como Poucas Letras, Tanto Mar (Xerefé Edições), apresentado já durante o ano em curso.

Ana Biscaia e João Pedro Mésseder em conversa

ANA BISCAIA (AB) - O que lhe aconte-
ceu quando o mundo nos pediu silêncio? 
JOÃO PEDRO MÉSSEDER (JPM) - Escrevi tal-
vez o meu melhor poema dos últimos dois anos: 
“Quando isto um dia passar”. Partilhei-o com a 
companhia teatral Andante e eles gravaram-no 
com um fundo sonoro muito expressivo, do Fer-
nando Ladeira, na voz inigualável da Cristina Pai-
va, grande conhecedora de poesia (https://conta-
-meumconto.blogspot.com/2020/03/quando-is-
to-um-dia-passar.html). Para mim, o silêncio não 
foi assim tão mau. Calcorrear o Porto quase de-
serto às duas da tarde é uma experiência estética 
sem paralelo (agora é que eu queria voltar a Bo-
lonha, a Florença...). Mas também pode ser triste. 
Escutar o silêncio denso da noite, fazer um qui-
lómetro ao sol à volta das roseiras-do-japão e do 
rododendro no meu jardim, ajudar a cozinhar e 
a arrumar a casa, não ter de ouvir comentadores 
de futebol – nada disto foi mau. E ajudou-me a es-
crever um pequeno livro nestes dias. Eu sou um 
adorador do silêncio. Ouvem-se melhor as canta-
tas do Bach, e os melros. Os pais e os filhos mel-
ros, que juntamente com os corvos (sobretudo 
os do Japão) são as minhas aves favoritas. Prote-
gi-me, claro. O pior é o que acontece com todos os 
que ficam infectados e os que morrem. O pior é o 
que enfrentam todos os que militam no Serviço 
Nacional de Saúde. O pior é o ruir da economia, o 
desemprego, a miséria, o fascismo que já saiu do 
ovo da serpente. Mas até o 25 de Abril e o 1.º de 
Maio este ano me souberam mais a Abril e a Maio 
do que noutros anos. Já não olho o mar, olhos nos 
olhos, há dois meses e isso faz-me mal. Recome-
cei por isso a escrever sobre o mar, como se conti-
nuasse o nosso último livro: Poucas Letras, Tanto 
Mar. E a Ana, como viveu este silêncio, sem ir à Fi-
gueira da Foz, que é a sua terra Vi expressivos de-
senhos seus: árvores, flores...
AB - Imaginei que todos estavam solidários com 
o silêncio, que é uma coisa – posso chamar-lhe 
coisa? – necessária. Em contraponto ao silêncio 
o canto inaugural dos pássaros, nítidos os ouço 
quando abro a porta-janela da casa. O tempo de 
recolhimento foi, para mim, fundamental. Estou 
sozinha desde o dia 12 de Março. Dei aulas, de 
desenho, online. Coisa rara, e estranha. Desco-
bri Coimbra sem gente e gostei da cidade como 
nunca tinha gostado. Espero não me tornar mi-
santropa. Comecei a estudar uma língua nova. 
Desenhei muito (porque trouxe uma flor para 
casa), e como estava tudo tão quieto e a flor pa-
recia que falava, quando se movia. Li. Desenhei 

árvores, desci ao jardim. Descobri que o dese-
nho convoca todos os sentidos. Tenho uma flor 
a abrir-se, ali. Cozinhei, comi sozinha, estive à es-
pera. Falei com os meus pais todos os dias e com 
os amigos também. Tenho saudades do mar. E 
dos meus pais. Podemos viver sem futebol :) Vi 
os cubanos a chegarem a Itália. Um dia antes 
surgiu a pergunta na minha cabeça: e os cuba-

nos, quando é que aparecem? Sabemos pouco 
do mundo. A gestão de informação continuará 
a ser das coisas mais poderosas do mundo. Pen-
so no que há a fazer. Como dar sentido à palavra 
humanidade? Fiz um amigo.
JPM - Quando folheia o último livro que fize-
mos juntos – e que eu sinto como um livro pa-
ra todos: mais novos e mais velhos –, quando fo-
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lheia esse Poucas Letras, Tanto Mar, não 
dá para matar saudades do mar? Há tan-
to mar e liberdade lá dentro! Para mim, 
foi especial escrevê-lo, combinando o 
verso branco e livre, haicais, poemas 
em forma de canção, breves poemas in-
terrogativos, outros de cunho tradicio-
nalizante e até o aforismo e a poesia vi-
sual… Por vezes, também, composições 
humorísticas e outras que são o opos-
to, como a que alude aos migrantes des-
se Mediterrâneo engolidor de vidas (so-
bre o qual, aliás, já tínhamos escrito e de-
senhado, com a Joana Monteiro, o Clube 
Mediterrâneo - doze fotogramas e uma de-
voração). Foi um tempo especial regres-
sar, com a música dessas palavras, ao 
mar da minha meninice na Foz (do Por-
to) e mais tarde na Leça da Palmeira das 
longas praias de areia branca, da Pisci-
na das Marés, de Álvaro Siza, onde mer-
gulhei e nadei tanto, do farol da Boa No-
va, da sombra de António Nobre e das 
suas inglesinhas, dos navios e traineiras 
ao longe… Mas devia ter escrito também 
sobre o mar de Gaza, sujeito a bloqueio. 
O mar é uma fonte inesgotável. E para 
quem tem um João Zorro, um Camões 
(que a Ana aliás ilustrou), um Fernão 
Mendes Pinto, um Pessanha, um Nobre, 
um Lopes Vieira, um Pessoa, uma So-
phia, ainda mais. Como foi, para si, a ex-
periência (de que não podemos subtrair 
o Paul Hardman, autor do design)?
AB - É um livro sensitivo. Para mim, é 
um livro cheio de luz (e essa impressão 
é muito forte, quando o livro me acon-
tece). Se usar a chave da imaginação ve-
jo-me a entrar no mar e a fugir dele :) Te-
nho muitas memórias do mar. Lembro-
-me de ir, pequenina, à praia com a mi-
nha avó e ver (é mentira o que imagino) 
os bois a sair do mar. (Gosto muito da-
quele poema (p. 78) que diz que o mar é 
um frio que ferve.)
Foi pintado e desenhado, como uma es-
pécie de colecção de elementos gráficos 
marinhos. Penso que as ilustrações me 
dão saudades. Saudades é uma palavra 
equidistante da palavra mar.
Depois, há outros livros para fazer… e há 
outros que já fizemos. Ainda hoje, olhan-
do as nuvens me lembrei do poema “Se” 
do Poemas do Conta-gotas (2015). Se eu 
fosse nuvem… Há sempre uma suavida-
de latente, fruto da sensibilidade do ho-
mem poeta. Mesmo no Que Luz Estarias 
a Ler? (2014), que é um livro muito duro 
– a partir da tragédia de (sobre)viver em 
Gaza –, a amizade está lá, não morre, e a 
luz se mantém. É esta humanidade que 
procuro, quando penso no que quero di-
zer, primeiro que tudo, a mim mesma.

Desconvoquem-se as papoilas para que
não cresçam ou, no caso de crescerem, então,
à revelia
que não o façam em vermelho mas em tons de cinza
mais consentâneos com as modas oficiais que nos regem.
E desconvoquem-se as crianças – pequenas
e grandes – para que não subam às árvores
nem façam perguntas inúteis acerca do
que está dentro dos televisores e do que torna
o céu ser azul e igual ao mar, excepto
nos dias de tormenta em que o mar também
é cinza conforme as ditas modas
e os dias que vivemos.
E desconvoquem-se as gaivotas de voarem
sobre a cidade e de poisarem onde lhes
apetece
e convoquem-se depois aqueles mesmos pássaros
para que se transformem em gaivotas
que só dejectem quando as mandarem e
em sítios apropriados,
brinquem nos detritos das marés
e conforme
his master’s voice decidir.
E desconvoquem-se os poetas de poetar
com as suas musas, a sua lira e os seus
sonhos (sobretudo os que antevêem a realidade)
e convoquem-se as amadas que inspiram
as emoções e os poemas
para servirem de modelos – cover girls –
das capas da Play-Boy ou, mais prosaicamente
das revista cor-de-rosa, de fofocas e férias direccionadas para
o bronze dos ilustres
e que, através do respectivo Despacho Normativo
e imperativo
os poetas mais inspirados
sejam providos nos cargos de recolectores de impostos
e inspectores do fisco.
E desconvoquem-se os humilhados
de sentirem humilhações e os ofendidos
(que, vendo bem, somos quase todos)
de se levantarem do chão pisado e
ocuparem as cadeiras dos inventores
de ofensas.
E mais:
desconvoquem-se os sorrisos,
as lágrimas e as ternuras
dos apaixonados quando estão contentes e
dos velhos quando se despedem até amanhã
julgando ser a última vez
aliás, desconvoquem-se tudo o que
não estiver
de acordo com as normas, inclusive as petições,
protestos, desfiles e abaixo-assinados.
Mas, por favor, não nos desconvoquem
de viver
que isso não podemos aceitar por ser a
única coisa boa que nos vai restando
e que, apesar dos dias
destes tempos de angústias e renúncias
em tons de cinza
que vamos suportando,
ainda vai valendo a pena.

Poema (des)confinado

Helder Pacheco
historiador; escritor

ESPÉCIE DE POEMA AZEDO E DESCONVOCATÓRIO, SUSCITADO PELOS ACONTECIMENTOS NACIONAIS E INTERNACIO-

NAIS OCORRIDOS NESTES TEMPOS QUE NOS COUBERAM NA RIFA, EM QUE SE FALA MUITO, ERRA SOBREMANEIRA E, 

PELO ANDAR DA CARRUAGEM, QUALQUER DIA JÁ NÃO CONSEGUIMOS SEQUER VISLUMBRAR O FUTURO
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Pedro Nava (P.N.), que também era mé-
dico, em sua obra Chão de Ferro/ memó-
rias 3, publicada em 1976, descreve o hor-
ror causado pela Gripe Espanhola, pande-
mia que chegou ao Brasil em 1918, causan-
do a mesma comoção que vivemos, hoje, 
um século depois, com a Covid 19. Supõe-
-se que a doença tenha chegado ao país 
por meio do Demerara, um navio que saiu 
da Inglaterra, passou por Lisboa e atracou 
em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O na-
vio chegou aqui em setembro de 1918. Pe-
dro Nava assim nos relata:
P.N.: “O demônio já estava em nosso 
meio, ainda não percebido pelo povo como a 
desgraça coletiva que ia ser, mas já tendo cha-
mado a atenção das autoridades sanitárias 
[...]. Estava reconhecido o estado epidêmico. A 
3 de outubro o Diretor de Saúde Pública aler-
ta os portos e determina as medidas de profi-
laxia insdiscriminada. Nesse dia chega à Gua-
nabara mais um barco – o Royal Transport. An-
tes, a 14 de setembro, o Demerara tinha entra-
do com doentes a bordo. Provavelmente ou-
tros tinham antecipado esses transportes, 
sem chamar a atenção, mas já contaminados 
e contaminando” (p. 198-199).

As notícias sobre a doença só começaram a ga-
nhar destaque na imprensa quando os compo-
nentes da Missão Médica Brasileira que se en-
contravam a caminho de Dakar, a bordo do na-
vio La Plata foram, um a um, adoecendo do mis-
terioso mal. Morreram muitos deles, sem que os 
médicos que compunham a missão pudessem 
fazer alguma coisa pelos oficiais e soldados que 
caíam vitimados pela desconhecida epidemia. 
As primeiras notícias das mortes entre os com-
ponentes da Missão Médica chegaram ao Bra-
sil por mensagem telegráfica enviada pelo che-
fe da missão, Nabuco de Gouveia, no dia 22 de 
setembro de 1918, mas a notícia não foi suficien-
te para alertar as autoridades para o perigo que 
se anunciava:
P.N.: “Nós tínhamos fora do Brasil, dois grupos 
dos Aliados: a Esquadra de Patrulha, coman-
dada pelo Almirante Pedro Max de Frontin, e 
a Missão Médica, chefiada por Nabuco de Gou-
veia. Ambos foram atingidos pela pestilência 
que grassava na Europa, Ásia e África quando 
entraram em portos do primeiro e terceiro con-
tinentes. No princípio pouco se soube do que 

se passava nos nossos vasos de guerra, o segre-
do sendo guardado com mais cuidado que no 
La Plata, saído daqui a 18 de agosto, conduzin-
do nossos médicos e que deve ter se infectado 
a 29 do mesmo mês, quando tocou em Free-
town, Serra Leoa, onde grassava a moléstia rei-
nante. Mais um pouco e a viagem começou a 
ser o inferno [...]. A 9 de setembro os primeiros 
corpos são jogados ao mar. A 22 chegam tele-
gramas contando as desgraças da Missão Mé-
dica, o que é confirmado, oficialmente, a 27, 
quando Nabuco dá notícia de Influenza entre 
seus comandados” (p.198).

Logo a doença se espalhou, pois não havia me-
dicamentos que a combatessem em virtude de 
uma medicina ainda incipiente entre nós. A di-
fusão foi rápida e afetou, sobretudo, o Rio de Ja-
neiro e São Paulo. Apesar de essas terem sido 
as duas cidades mais afetadas, todo o país foi 
atingido. Como não havia medicamentos pa-
ra combater a enfermidade, os médicos passa-
vam alguns fármacos para amenizar os sinto-
mas e esperavam o corpo do paciente reagir. 
Como ocorre agora, as recomendações das au-
toridades eram no sentido de que as pessoas 
evitassem aglomerações, lavassem periodica-
mente suas mãos e evitassem contato com ou-
tras pessoas, embora tais recomendações, co-
mo ocorreu em alguns lugares na atual epide-
mia, tenham sido tomadas tardiamente:
P.N.: “A doença irrompeu aqui em setembro, 
pois em fins desse mês e princípios de outubro, 
as providências das autoridades abriram os 
olhos do povo e isto explicou certas 
anomalias que vinham sendo observadas na 
vida urbana: tráfego rareado, cidade vazia e 
meio morta, casas de diversão pouco cheias, 

conduções sempre fáceis, as regatas, 
as partidas de water-polo e futebol qua-
se sem assistentes, as corridas do Der-
by e do Jockey com aficcionados reduzi-
dos ao terço [...]. Comecei a sentir o troço 
numa segunda-feira de meados de outu-
bro em que, voltando ao colégio, encon-
trei apenas onze alunos do nosso terceiro 
ano de quarenta e seis. Trinta e cinco cole-
gas tinham caído gripados de sábado pa-
ra o primeiro dia da semana subsequente. 
Chegamos ao colégio às 9 horas. Ao meio-
-dia, dos sãos entrados já uns dez estavam 
tiritando na Enfermaria” (p. 199/200).

A gripe espanhola impactou severamente a ro-
tina das pessoas no Brasil e causou milhares de 
mortes. Alguns dados registram que a cidade 
de São Paulo possa ter tido cerca de 350 mil ca-
sos, o que representava mais da metade da po-
pulação da capital paulista, à época, e um total 
de 5.331 mortos. Já o Rio de Janeiro, que era en-
tão a capital do Brasil, registrou cerca de 12.700 
mortes, o que representou 1/3 do total de mor-
tes no país:
P.N.: “Synochus catarrhalis era o nome de uma 
doença epidêmica, clinicamente individualiza-
da desde tempos remotos e que periodicamen-
te, cada vez com maior extensão, assola a hu-
manidade. Essa extensão está relacionada à ve-
locidade sempre crescente das comunicações. 
Seu contágio já andou a pé, a passo de cavalo, a 
velocidade de trem de ferro, de navio, e usa, nos 
dias de hoje, aviões supersônicos – espalhando-
-se pelo mundo em dois, três, quatro dias. Quan-
do passou pela Itália (na epidemia de 1802 que 
tão duramente castigou Veneza e Milão), rece-
beu o nome que fez fortuna: influenza.
O termo pegou, passou para linguagem corri-
queira e lembro de tê-lo ouvido empregado por 
minha avó materna, em Juiz de Fora [...]. O no-
me gripe vem do meio do século passado e foi 
primeiro empregado por Sauvages, de Montpe-
llier, tendo em conta o aspecto tenso, contraído, 
encrespado, amarrotado – grippé – que ele jul-
gou ver na cara de seus doentes” (p. 199).

A grande quantidade de casos de gripe espa-
nhola no Brasil fez com que o nosso sistema 
de saúde (que não era público) fosse incapaz 
de absorver a demanda exigida pelo número 
de infectados. Faltavam leitos e médicos, ten-
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do sido necessário improvisar camas e hospi-
tais para o atendimento das pessoas. Todo ti-
po de aglomeração pública foi evitado pelas 
autoridades, que foram aconselhadas pelos 
principais especialistas que o Brasil possuía, 
na época:
P.N.: “No dia 11 de outubro já era problema tão 
grave que Carlos Sedl [o Diretor de Saúde Pú-
blica do Rio de Janeiro] pede ao seu ministro 
autorização para contratar pessoal extraordi-
nário que permitisse à Saúde Pública funcio-
nar a contento na emergência que se desenha-
va. Tornou-se calamidade de proporções des-
conhecidas nos nossos anais epidemiológicos 
nos dias terríveis da segunda quinzena de ou-
tubro e sua morbidade e mortalidade só baixa-
ram na ainda trágica primeira semana de no-
vembro [...]. Conforme as condições do terre-
no, segundo a resistência dos indivíduos ou o 
point d’appel de sua zona mais fraca – a influen-
za apresentava-se assim benigna, ou assumia 
as fisionomias que foram chamadas de pneu-
mônica, broncopneumônica, gastroentérica, 
coleriforme, nevrálgica, polineurítica, meningí-
tica, meningo-encefálica, renal, astênica, sinco-
pal e fulminante. Era apavorante a rapidez com 
que ela ia da invasão ao apogeu, em poucas ho-
ras, levando a vítima às sufocações, às diarreias, 
às dores lancinantes, ao letargo, ao coma, à ure-
mia, à síncope e à morte em algumas horas ou 
poucos dias. Aterrava a velocidade do contágio 
e o número de pessoas que estavam sendo aco-
metidas. Nenhuma de nossas calamidades che-
gara aos pés da moléstia reinante” (p. 200-201).

A quantidade de mortos em pouco tempo tam-
bém extrapolou a capacidade de enterros que 
os cemitérios locais poderiam realizar. Não ha-
via caixões suficientes e os coveiros trabalha-
vam, freneticamente, para dar conta de tantos 
defuntos:
PN: “[...] o terrível já não era o número de cau-
salidades – mas não haver quem fabricasse 
caixões, quem os levasse ao cemitério, quem 
abrisse covas e enterrasse os mortos. O espan-
toso já não era a quantidade de doentes, mas o 
fato de estarem quase todos doentes e impossi-
bilitados de ajudar, tratar, transportar comida, 
vender gêneros, aviar receitas, exercer, em su-
ma, os misteres indispensáveis à vida coletiva. 
Como na calamidade de Paris, em 1889, quan-
do a gripe atirara ao leito dois terços da popu-
lação, no Rio a doença surpassou-se e derru-
bou, numa grande gala hedionda, quatro quin-
tos dos cariocas no chão, na cama ou na enxer-
ga dos hospitais. Competiu aos vinte por cen-
to restantes, de convalescentes ou sãos, aguen-
tar a cidade que vacilava à beira do colapso [...]. 
Além da fome, da falta de remédio, de médicos, 
de tudo, as folhas noticiavam o número nunca 
visto dos doentes e cifras pavorosas do obituá-
rio. As funerárias não davam vazão – havia falta 
de caixões. Até de madeira para fabricá-los, ao 

ponto dum carpinteiro do subúrbio atender en-
comendas fazendo os envelopes com tábuas do 
teto e do soalho de sua casa” (p. 201-202).

O número de mortos aumentava a cada mo-
mento e já não havia mais quem os transportas-
se ao cemitério, pois a maioria da população es-
tava doente. Cadáveres jaziam nas casas e nas 
ruas, esperando ser recolhidos:
PN: “Quando ataúde havia, não tinha quem 
os transportasse e eles iam para o cemitério a 
mão, de burro-sem-rabo, arrastados ou atraves-
sados nos táxis. No fim, os corpos iam em cami-
nhões, misturados uns aos outros [...]. Havia tro-
ca de cadáveres podres por mais frescos, cada 
qual querendo se ver livre do ente querido que 
começava a inchar, a empestar. No agudo da 
epidemia, num dia em que não havia mais jei-
to de transportar tanto morto, o Chefe de Polícia 
já dava o desespero quando a solução veio do 
Jamanta, o célebre folião do Carnaval carioca. 
[...] Ele conhecia, admiravelmente, o seu Rio de 
Janeiro e, por um desses caprichos de boêmio, 
aprendera em passeatas noturnas, a dirigir bon-
des. Pediu e obteve dos seus superiores um ba-
gageiro e vasculhou com eles a cidade de nor-
te a sul [...]. Bonde e reboques cheios de caixões 
empilhados e de amortalhados em lençóis, o 
motorneiro solitário batia para o [cemitério do] 
Caju. Descarregava. O dia já ia alto, mas ele vol-
tava e varejava Laranjeiras, Flamengo, Botafo-
go, Jardim Botânico, Ipanema, Copacabana – 
pegando mais defuntos. Lotava. Já noite, pas-
sava a sinistra composição como o Trem Fan-
tasma ou o navio de Drácula – entupida da car-
ga para o [cemitério] São João Batista. Fez isso 
uns dois ou três dias que marcaram para sem-
pre sua lembrança. Quem me referiu esse he-
roísmo desconhecido do Jamanta foi seu irmão 
Aluísio de Azevedo Sobrinho” (p. 204).

O número de mortos era tão assustador que a 
cremação improvisada foi instituída como saída 
para a situação alarmante, além da acirrada e trá-
gica disputa por covas, que faltavam para todos:
PN.: “[...] um dia, o acúmulo de insepultos foi tal 
que queimaram-nos aos montões nos fundos 
do cemitério. Até as covas eram tomadas de as-
salto, como as que meu cunhado, o então Co-
mandante Paulo Penido, mandara cavar, no Ca-
ju, por fuzileiros para os marinheiros mortos de 
uma belonave americana que chegara atocha-
da deles. Parece que era o couraçado Pittsburgh. 
Pois quando os defuntos chegaram, era tarde. 
Tinha sido tudo invadido. Meu cunhado man-
dou abrir outras, largas e bem fundas, e nelas 
enterrou os macabeus que trouxera aos dois, 
três e quatro em cada buraco” (p. 205).

Os boatos (como ocorre agora, cem anos de-
pois) corriam soltos e apavoravam, cada vez 
mais, uma população já vencida pelo medo:
PN.: “Verdadeiros ou falsos, os boatos eram co-

mo se fossem realidade pelo impacto que cau-
savam. Descrevia-se a fome. Os ataques às pa-
darias, armazéns, bodegas por aglomerados de 
esfaimados e convalescentes esquálidos, rou-
bando e tossindo. Dizia-se de famílias inteiras 
desamparadas – uns com febre outros com fo-
me; de criança varada, sugando o seio da mãe 
morta e podre [...]. Seria verdade? Era. Posso tes-
temunhar contando o que passei, o que passa-
mos, na casa em que estava – pura e simples-
mente fome. Conheci essa companheira parda-
centa” (p. 202).

Pedro Nava tinha 15 anos neste 1918 e era estu-
dante interno do Colégio Pedro II. Estava hos-
pedado na casa do tio Ennes de Souza quando 
também foi acometido pela gripe, engrossando 
a fila de doentes da família:
PN.: “[...] quando entrei no cômodo que nos servia 
de dormitório, já lá encontrei, espichado, o Pau-
lo. A Eponina, o Ernesto, a Sinhá-Cota e o Gabriel 
estavam convalescendo e agora caíamos mais 
dois no mesmo dia. E ambos com a forma intes-
tinal. Ardíamos em febre [...]. O Dr. Guimarães re-
ceitou quinino, magnésia fluida e dieta absoluta. 
Só água e chá o dia inteiro e à noite – só à noite 
– um copo de leite bem açucarado e engrossado 
com araruta. [...] Assim tratados e mimados pela 
Pupu, começávamos a melhorar e já prestando 
atenção ao ambiente, eu e o Paulo notamos o su-
miço de todos e nossa enfermeira rareando nas 
suas aparições. E sentíamos um sapateado con-
tínuo no assoalho, em cima. Era a Nair que caíra 
e estava piorando sempre” (p. 207).

A Influenza, infelizmente,  não foi a primeira 
pandemia a grassar pelo mundo, tampouco se-
rá a última:
PN.: “[...] a literatura médica está cheia da des-
crição de surtos epidêmicos de que alguns as-
sumiram aspecto pandêmico, assolando todas 
as grandes aglomerações humanas, como o 
de 1733, que marca a primeira passagem oceâ-
nica de mesma epidemia propagada da Euro-
pa à América; os de 1837, 1847, 1889 e finalmen-
te o de 1918 que varreu o mundo, causando 
maior número de mortes que a Primeira Gran-
de Guerra. [...] Não, seus pais não foram a Con-
flagração Europeia e o Imperador Gulherme II. 
Ela nasceu da influência, desta coisa imprecisa, 
desprezada pelos modernos mas entretanto 
existente – que são as coincidências telúricas, 
estacionais e atmosféricas responsáveis pela 
chamada constituição médica de determina-
das doenças no tempo – a constitutio dos clássi-
cos [...] que aparece em vários trechos de Hipó-
crates exprimindo as vicissitudes dos ares, dos 
lugares, das estações e sua responsabilidade 
na gênese das moléstias. Pois o sínoco de catar-
ro, influenza, gripe ou como queiram chamá-la 
– a espanhola instalou-se entre nós em setem-
bro e cresceu no fim desse mês e nos primeiros 
do seguinte” (p. 200). 
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