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Noite da Literatura Europeia 2016. Leitura de Ulisses Ceia e Joana Almeida

A literatura europeia entre o Carmo e a Trindade

 São de  autores os textos que vão 
ser lidos em representação de outros 
tantos países na Noite da Literatura 
Europeia (NLE), que decorrerá em 
Lisboa, a  de junho, em plenas 
festas da cidade. Três dos autores 
– da Roménia, da República Checa 
e do Reino Unido e, claro está, de 
Portugal, que estará representado 
pela ilustradora e escritora Catarina 
Sobral (v. texto neste suplemento) – 
vão mesmo estar presentes naquela 
que será uma «autêntica peregri-
nação literária entre o Carmo e a 
Trindade».

À semelhança do que aconte-
ce noutras capitais europeias, a 
NLE é um evento organizado pela 
EUNIC – uma rede constituída pelos 
institutos nacionais de cultura da 
União Europeia, de que o Camões, 
IP, faz parte – e que se traduz, no 
caso de Lisboa, pelo que pode ser 
descrito como um ‘serão literário 
descentralizado’ por vários locais, 
visitados numa só noite por um pú-
blico que, num «ambiente familiar 
e descontraído», ouve de viva voz 
uma amostra da produção literária 
contemporânea europeia.

«Entre o romance e a não-fi cção, 
passando pelo teatro e até pela 
literatura infantil, o programa deste 
ano percorre temas tão variados 
como o sonho, a fantasia, o jorna-
lismo, o amor, o futebol, a culinária, 
a matemática e as relações familia-
res», afi rma-se no texto introdutó-
rio da programação. 

As  leituras, que decorrem de 
meia em meia hora, entre as : 
e as :, hora do início da última 
leitura, têm como palco, segundo a 
organização, «espaços originais e 
aos quais o acesso é habitualmente 

mais restrito».
Espera-se que este ano seja 

repetido um passatempo em que o 
público é convidado a receber um 
carimbo num ‘passaporte’ – após 
ter assistido às leituras de cada país 
convocado –, o qual dá acesso a um 
sorteio de livros.

Apenas três das obras que serão 
apresentadas não estão já traduzidas 
e publicadas na língua portugue-
sa. Duas de língua alemã e uma de 
língua checa. É o caso de Morgen 
Mehr (Amanhã há mais), de Tilman 
Rammstedt (Bielefeld, ), que 
dará início às leituras, no Quartel 

do Carmo da GNR. O mais recente 
romance deste premiado escritor 
alemão «foi publicado original-
mente em capítulos semanais na 
internet, entre janeiro e abril de 
», revelam os organizadores, 
que indicam estar a leitura dos 
extratos traduzidos por Gilda Lopes 
Encarnação – professora, forma-
dora e tradutora que foi leitora do 
Instituto Camões na Universidade 
de Salzburgo – a cargo do ator e 
encenador português Ulisses Ceia. 
A outra obra de língua alemã, Fake 
Reports (Relatórios Falsos), que será 
lida no Círculo Eça de Queirós pelos 

atores Daniela Gonçalves e Olinda 
Favas e pelo encenador Emanuel 
de Sousa, é da responsabilidade da 
austríaca Kathrin Röggla (Salzburgo, 
), «autora de textos de prosa e de 
teatro» e de peças para a rádio, cuja 
obra premiada «cruza uma grande 
variedade de técnicas literárias e 
níveis da linguagem, do jornalismo à 
ciência e à poesia».

PRESENÇAS
Jirí Hájícek é o autor checo do 
romance Deštová hul (Pau de Chuva) 
– igualmente não publicado em 
português, apesar de o autor ser 
«um dos mais bem-sucedidos 
escritores checos da atualidade» 
–, que será lido numa tradução de 
Hana Smiková pelo ator e encena-
dor Júlio Martín, na Livraria Sistema 
Solar. Hájícek, que ganhou na prosa 
o reconhecimento dos leitores e da 
crítica, depois de ter começado por 
escrever poesia, é um dos auto-
res que estará presente na NLE de 
Lisboa. 

Os outros dois autores estran-
geiros presentes serão o romeno 
Matei Vișniec (n. ), com Teatru 
Descompus sau Omul Pubela (Teatro 
Decomposto ou O Homem-Lixo), 
lido no Teatro da Trindade pelo 
ator Nuno Pinheiro a partir de uma 
adaptação de Maria João Vicente da 
versão brasileira de Luiza Jatobá, 
e o britânico Alex Bellos (n. ), 
com duas obras lidas pelo professor 
e investigador Rogério Martins, 
na sala de extrações da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa (SCML) 
– Futebol: � e Brazilian Way of Life 
(Futebol: O Brasil em Campo) e Alex’s 
Adventures in Numberland (Alex no 
País dos Números). 

O primeiro é o dramaturgo mais 
representado na Roménia. Viu a sua 
obra literária proibida pelo regime 
de Nicolae Ceausescu, em , 
exilando-se em França, onde ainda 
vive. Tem mais de  peças publi-
cadas e foi representado em mais de 
uma dezena de países. Quase toda 
a sua obra dramática está traduzida 
em português pela editora brasileira 
É Realizações. O segundo é «autor de 
livros sobre o Brasil e sobre mate-
mática», tendo sido correspondente 
na América do Sul do jornal � e 
Guardian, para onde ainda escreve 
sobre puzzles e matemática. 

A Espanha está representada 
pela escritora argentina Cristina 
Peri Rossi (n. ), com Solitario 
de amor - el amor es una droga dura 
(O amor é uma droga dura), que será 
lido na Academia de Amadores de 
Música em português pelo ator John 
Wolf e em espanhol pela escritora 
colombiana Lauren Mendinueta. A 
obra de Cristina Peri Rossi – tra-
duzida em mais de  idiomas – 
testemunha a militância da escritora 
«contra as ditaduras e a favor do 
feminismo e dos direitos dos ho-
mossexuais».

Traduzido em  línguas – entre 
as quais o português numa edição 
da Relógio d’Água, com tradução de 
Carlos Correia Monteiro de Oliveira 
–, com três prémios internacionais 
e adaptado para duas longas-me-
tragens, Jäniksen Vuosi (A Lebre de 
Vatanen) é o mais conhecido ro-
mance de Arto Paasilinna (n. ), 
«um dos romancistas mais bem-
-sucedidos na Finlândia e interna-
cionalmente, com mais de  milhões 
de cópias vendidas mundialmente 
e livros traduzidos em  línguas», 
de que poderão ser ouvidos extratos 
no Lisboa Pessoa Hotel pela voz da 
cantora Cátia Sá.

A bem humorada nota biográfi ca 
que o programa da NLE apresenta do 
escritor francês Olivier Bourdeaut 

Catarina Sobral
«Não há maneira melhor de celebrar 
os livros do que a lê-los» 

O Meu Avô, diz a criadora 
portuguesa, que tem também 
«incursões nas áreas da gravura 
e do cinema de animação» e 
recebeu o importante Prémio 
Internacional de Ilustração 
da Feira do Livro Infantil de 
Bolonha, em .

A ideia de um evento desta 
natureza parece «meritória» 
a Catarina Sobral, pois em seu 
entender «não há maneira 
melhor de celebrar os livros 
do que a lê-los», permitindo 
«conhecer muitos autores 
europeus contemporâneos 
e muitos locais da cidade de 
Lisboa».

«Uma ideia» é sempre o ponto 
de partida da ilustradora para um 
novo livro. «O que caracteriza 
essa ideia, e o que comanda 
os livros, é quase sempre uma 
estrutura narrativa que consiste 
em três momentos: a apresentação 
do problema/confl ito; as múltiplas 
soluções para resolvê-lo; e a 
catarse, uma solução inesperada, 
que desvia a expectativa do leitor 
(apenas alguns milímetros), 
criando surpresa», explica 
a criadora. «Normalmente 
organizo-a primeiro em forma de 
texto, mas muitas vezes antes do 
texto desenho um storyboard». 
Outras vezes, esboça em 

simultâneo texto e desenho ou 
coloca indicações no texto do que 
deve aparecer na ilustração.  

Catarina Sobral considera 
que a receção da sua obra no 
estrangeiro «tem sido muito 
boa». «Já tenho livros em  
línguas diferentes, o que signifi ca 
que estão distribuídos em mais 
de  países. O meu trabalho 
também tem tido um bom 
reconhecimento pelos concursos 
e festivais de ilustração». Os 

seus livros estão traduzidos, 
nomeadamente, em francês, 
italiano, sueco, húngaro, alemão, 
espanhol, inglês, chinês e 
coreano.

À questão de saber se o facto 
de a sua obra ver potenciada a 
divulgação no estrangeiro por 
ser literatura infantil, em que a 
imagem tem papel determinante, 
Catarina Sobral responde que se 
isso acontece é, não só «porque 
tem mais leitores (um livro dito 

 Será com recurso a um 
dispositivo cénico que o ator e 
encenador Miguel Fragata vai 
apresentar no Terreiro Místico da 
Igreja do Santíssimo Sacramento 
as duas histórias – Achimpa e 
O Meu Avô – recomendadas no 
Plano Nacional de Leitura para o 
º e º anos de escolaridade, com 
que a ilustradora, designer de 
comunicação e escritora Catarina 
Sobral participa na .ª edição 
da Noite da Literatura Europeia 
(NLE), a  de junho, em Lisboa.

«O Miguel usa o livro durante 
a performance e muitos outros 
objetos (incluindo o fi gurino) 
para contar a história do livro» 
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Camões, I.P.
Disponível catálogo em linha dos fundos arquivísticos

 Mergulha-se na leitura das listagens e 
os nomes vão surgindo: Jorge de Sena, 
Eduardo Lourenço, Almada Negreiros, 
Fernando Lopes-Graça, Irene Lisboa, 
Rodrigues Miguéis, Mário Eloy, Alfredo 
Pimenta, Maria Velho da Costa, Adelino 
da Palma Carlos, Pardal Monteiro, 
Óscar Lopes, Vítor Crespo, Amândio 
Joaquim Tavares, Farinha dos Santos, 
António Simões Lopes, Magalhães 
Crespo, Espregueira Mendes, Fernando 
Namora, Maria Helena da Rocha 
Pereira, Jacinto e Eduardo Prado 
Coelho, Luís e João de Freitas Branco, 
Joly Braga Santos, Júlio Resende, Leitão 
de Barros, António Pinto Ravara, Victor 
e Maria Leonor Carvalhão Buescu, 
Bairrão Oleiro, Noronha Feio, José da 
Felicidade Alves…

Se mais desfi ássemos os . 
registos sobre os processos do fundo 
arquivístico do antigo Instituto 
Camões (IC) e das instituições que 
o antecederam [Junta de Educação 
Nacional (–), Instituto para 
a Alta Cultura (–), Instituto 
de Alta Cultura (–), Instituto 
de Cultura Portuguesa (–) 
e Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa (–)], agora dispo-
níveis para consulta em linha no portal 
do Camões, I.P., mais nomes ‘conheci-
dos’ encontraríamos. 

Com efeito, desde abril passado, 
com a «implementação do projeto 
Arquivo Digital Camões, I.P. integrado 
no Programa SIMPLEX +», que se pode 
«consultar o valioso acervo docu-
mental e informativo» do Instituto 
«à distância de um clique», em 
consonância com a nova lei de acesso 
aos documentos administrativos, 
que obriga a coloca-los em linha «de 
forma pró-ativa», refere a curadora da 
informação do Camões, I.P., Rafaela 
Rodrigues. Assim, o arquivo digital 
«pretende facilitar o acesso do público 
em geral, e dos investigadores em par-
ticular, aos arquivos históricos, espólio 
e acervos documentais do Camões, I.P. 
contribuindo também para estruturar 
e preservar a memória institucional 
da administração pública», explica-
-se na página do portal do Camões, I.P. 
Os objetivos são «desmaterializar os 
processos e reduzir custos através da 
disponibilização online», «de forma 
simples e gratuita», de «informação 
arquivística de caráter público».

Os registos dos processos do antigo 
Instituto Camões (e das instituições 
que o antecederam) – fundido em  
com o Instituto Português de Apoio 
ao Desenvolvimento (IPAD), para dar 
origem ao atual Camões — Instituto da 
Cooperação e da Língua – são apenas 
um dos quatro fundos que compõem 
o arquivo desta última instituição. Os 
outros são o Arquivo da Cooperação 
Portuguesa, o Arquivo dos Espoliados 
dos Antigos Territórios Ultramarinos e 
o Arquivo Fernando Mouta.

A organização dos arquivos segue 
as regras da Norma Internacional 
de Descrição Arquivística (ISAD(G), 

emanada pelo Conselho Internacional 
de Arquivos, para garantir o carácter 
unívoco de cada referência, explica 
Rafaela Rodrigues. Permite assim que, 
através do Novo Portal de Serviços do 
Camões, I.P. – mais acessível –, os in-
vestigadores e o público possam pedir 
acesso aos processos guardados.

O Catálogo em linha encontra-se 
em desenvolvimento, pelo que alguns 
registos contêm apenas o título e as 
datas extremas. Mas a identifi cação dos 
bolseiros, consultores, cátedras, leito-
rados e instituições demonstra o papel 
fundamental do Camões, I.P. e dos 
organismos que estão na sua génese na 
vida cultural e científi ca portuguesa 
durante décadas, tanto no Estado Novo 
como no regime democrático, não só 
pelos nomes imediatamente reconhe-
cidos, como por muitos outros ligados 
às mais diversas áreas.

ORGANIZAÇÃO DA CIÊNCIA 
NACIONAL
Nem todos os nomes que integram o 
fundo arquivístico do antigo Instituto 
Camões – que foi objeto na primeira 
década do século de um trabalho de 
«recuperação e organização de um 
vasto e valiosíssimo espólio documen-
tal» de que o IC era detentor – têm 
a notoriedade do que os referidos na 
abertura do texto, mas são mui-
tas e muitas centenas os nomes de 
engenheiros, médicos, professores, 
leitores, linguistas, escritores, artistas 
plásticos, historiadores, cientistas e 
investigadores de vários matizes que, 
num momento ou noutro das suas 
vidas, tiveram alguma relação com 
as entidades que antecederam o atual 
Camões, I.P. e que viram por isso aber-
to um processo que hoje se encontra 
nos arquivos da instituição e está agora 
listado digitalmente. 

No livro Ciência, cultura e língua 

em Portugal no século XX. Da Junta de 
Educação Nacional ao Instituto Camões, 
publicado em , com coordenação 
da historiadora Maria Fernanda Rollo, 
encontra-se a explicação para o inten-
so relacionamento daquelas institui-
ções com a intelectualidade nacional 
das artes e das ciências: aquelas ins-
tituições queriam «fomentar – como 
se dizia muito à época – a produção 
científi ca em Portugal», combinando-
-a internamente com cultura, «mas 
sempre com uma grande preocupa-
ção no quadro internacional». Com 
a Junta de Educação Nacional, pela 
primeira vez, surge em Portugal uma 
entidade que «se preocupa e que leva 
a cabo uma proposta de organização 
do sistema científi co nacional», como 
sublinhou em entrevista na altura 
Fernanda Rollo. A estratégia passou por 
um «investimento claro» na atribuição 
de bolsas a cientistas nacionais, «que 
lhes permita trabalhar lá fora, estudar e 
aprender», e na criação de instituições 
no país que os possam acolher no seu 
regresso, explicou Fernanda Rollo.

Os nomes – muitos dos quais 
estrangeiros – são apenas uma parte, 
e talvez não a maior, dos registos 
do fundo, que ocupam  metros 
lineares, segundo a linguagem usada 
pelos arquivistas. Os outros registos 
dizem respeito a instituições diversas 
– da Mocidade Portuguesa ou da NATO 
à Associação Cultural e Recreativa de 
Tondela, passando por muitas uni-
versidades, centros de investigação e 
leitorados,… –, bem como a congres-
sos, exposições, festivais, concursos, 
comemorações, programas, etc.

Grande parte dos registos limitam-
-se a identifi car um nome, uma insti-
tuição, um evento – indicando o códi-
go de referência, a data ou datas a que 
dizem respeito, o tipo de documento, 
a entidade produtora e o contexto em 

(n. ) – «durante dez anos 
trabalhou no imobiliário, indo de 
falhanços a fi ascos com um entu-
siasmo crescente» – quase parece 
ecoar o seu romance En attendant 
Bojangles (À espera de Bojangles), 
aí descrito como tendo «o otimis-
mo das comédias de Frank Capra, 
aliado à fantasia da Espuma dos 
dias, de Boris Vian». Traduzido por 
Rui Santana Brito vai ser lido pela 
narradora, cantadora e investigadora 
de tradição oral Ana Sofi a Paiva, no 
Museu Arqueológico do Carmo.

A Grécia traz à NLE – através da 
leitura pelo professor universitá-
rio José António Costa Ideias, no 
Claustro do Museu de S. Roque da 
SCML – o romance ΕπικινδυνΕς 
ΜαγΕιρικΕς (As ligações culinárias), 
de Andreas Staikos (n. ), um 
dos mais importantes dramaturgos 
do país, que se destaca também 
como fi ccionista e «prolífero tra-
dutor». 

Caff è amaro (Café Amargo), o 
mais recente romance da escritora 
italiana Simonetta Agnello Hornby 
(n. ), que vive em Londres 
desde , representará a Itália na 
NLE, estando a leitura dos extratos 
da tradução de Catarina Mourão e 
Marta Pinho, na Sala do Brasão do 
Museu de S. Roque da SCML, a cargo 
da atriz Inês Lapa. Com uma carrei-
ra na área do direito de menores no 
Reino Unido, a escritora só publicou 
o seu primeiro romance em . 
Escreveu desde então quase uma 
dezena de obras, traduzidas e publi-
cadas em todo o mundo. 

Em Portugal, a primeira NLE 
festejou-se a  de maio de . 
Desde então, já passou pelo Chiado 
e o Rato (), Príncipe Real ( 
e ) e Carmo e Trindade ( e 
). O número de países partici-
pantes passou dos iniciais  para  
e o de espectadores, de ., na 
.ª edição, para cerca de ., em 
.

que foi produzido e a localização – mas 
de repente abre-se um registo e lá está 
também uma descrição do conteú-
do, por vezes prometedor para quem 
queira fazer a história da cultura em 
Portugal. 

Em , o fundo arquivístico do 
antigo Instituto Camões foi consultado 
por  investigadores e, em , até 
maio último, por cerca de  investi-
gadores.

COLÓNIAS E COOPERAÇÃO
Quanto aos restantes fundos, o Arquivo 
da Cooperação Portuguesa, com . 
metros lineares e relativo ao período 
entre  e , integra documenta-
ção naquele âmbito relativa aos países 
africanos de língua ofi cial portugue-
sa, a Timor-Leste, bem como outros 
países e organismos internacionais, 
integrando temas como a ajuda pública 
ao desenvolvimento, educação para o 
desenvolvimento, ajuda humanitária, 
observação eleitoral e cofi nanciamento 
das Organizações Não Governamentais 
para o Desenvolvimento (ONGD.

Este fundo congrega a documen-
tação da longa lista de organismos 
públicos da área da Cooperação 
que antecederam ou confl uíram no 
IPAD, nomeadamente, o Gabinete 
Coordenador para a Cooperação (-
), o Ministério da Cooperação 
(-), o Instituto para a 
Cooperação Económica (-), 
a Direcção-Geral de Cooperação 
(-), o Instituto da Cooperação 
Portuguesa (-), o Fundo para 
a Cooperação Económica (-) 
e a Agência Portuguesa de Ajuda ao 
Desenvolvimento (-).

O Arquivo dos Espoliados dos 
Antigos Territórios Ultramarinos, 
nascido com o processo de descolo-
nização, tem  metros lineares e 
«integra pedidos de indemnização 
ao Estado dos bens e valores deixados 
naqueles territórios pelos cidadãos 
portugueses, reivindicações de pen-
sões, relações de reembolsos de fretes 
marítimos e depósitos consulares, bem 
como recortes de imprensa». Este 
fundo, que permanece aberto, «dado 
que o Camões, I.P. continua a receber 
e a produzir documentação» naquele 
âmbito, é o único que se encontra já 
totalmente digitalizado, indica Rafaela 
Rodrigues. No entanto, o carácter pri-
vado e relativamente recente de muita 
da sua documentação impede, por lei, 
que possa ser consultado por terceiros.

Já o Arquivo Fernando Mouta, com 
 metros lineares, é constituído pelo 
espólio pessoal deste geólogo e etnó-
grafo, tratado enquanto arquivo pri-
vado. Fernando Mouta   fez o primeiro 
levantamento geral de todo o território 
de Angola, ou seja, «a primeira carta 
geológica total deste país» e o seu 
espólio «integra manuscritos do autor, 
correspondência, documentos anexos 
do autor, e veicula informação relativa 
a congressos, reuniões científi cas e 
iconografi as».

para adultos, é só para adultos; 
um livro dito para crianças é 
para todos, incluindo crianças)», 
mas também «à qualidade geral 
da ilustração e da edição de 
álbum ilustrado em Portugal». 
«Quando somos um grupo com 
um nível de qualidade acima da 
média, com vontade de projetar 
o trabalho lá fora, é mais fácil 
verem-nos, é mais fácil suscitar 
curiosidade, e até reconhecerem 
uma certa escola, ou identidade».

Além do prémio de Bolonha 
pelas ilustrações do livro O Meu 
Avô, Catarina Sobral é detentora 
de outros prémios: o livro 
ilustrado Greve () recebeu 
a Menção Especial no Prémio 
Nacional de Ilustração), Achimpa 
foi considerado o Melhor Livro 
Infanto-Juvenil da Sociedade 
Portuguesa de Autores e recebeu 
o Prémio Fundación Cuatrogatos/
Miami-, Vazio foi premiado 
com um ‘White Ravens’ em  
e A Sereia e os Gigantes recebeu 
já este ano o ‘Green Island’ do 
Prémio Nami Concours/Seul.



Ca  mões, I.P. 
Av. da Liberdade, n.º 270
1250-149 Lisboa
TEL. 351+213 109 100
FAX. 351+213 143 987
www.ins  titu  to-ca  moes.pt 
jlencarte@camoes.mne.pt
PRE  SI  DEN  TE Ana Paula Laborinho
COORDENAÇÃO Vera Sousa
COLABORAÇÃO Carlos Lobato
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MNE defende ensino recíproco do espanhol e 
português nos espaços de cada uma das línguas

 As línguas portuguesa 
e espanhola «são uma 
base – e uma base 
fundamental – de 
cooperação internacional e 
intercontinental», afirmou 
a 6 de junho, em Madrid, 
o ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto 
Santos Silva, que defendeu 
a generalização do ensino 
de cada um dos idiomas no 
espaço da outra.

O chefe da diplomacia 
portuguesa intervinha no 
“I Simpósio das Línguas 

Espanhola e Portuguesa no Espaço Ibero-Americano num Contexto 
de Diversidade Linguística”, organizado pela Secretaria-Geral 
Ibero-Americana com o objetivo de promover o desenvolvimento do 
bilinguismo na região.

Santos Silva recordou que «a Conferência Ibero-Americana para a 
Educação enquadra, desde 1991, um projeto colaborativo assente, ao 
mesmo tempo, no diálogo entre espaços regionais de dois continentes 
– a Península Ibérica e a América Latina – e no diálogo entre duas 
línguas – o espanhol e o português». O ministro considerou que, 
«no âmbito geral desta Conferência e no âmbito específico da 
Organização Ibero-Americana a Educação, a Ciência e a Cultura, a 
dupla ancoragem linguística significa, em termos internacionais, uma 
verdadeira singularidade».

Na sua intervenção, o ministro começou por assinalar que «o 
espanhol e o português, línguas indo-europeias e línguas românicas, 
são línguas próximas entre si», que permitem a intercompreensão, 
e que «são línguas globais: são duas das línguas mais faladas e 
internacionalizadas do mundo contemporâneo».

Mas a tónica da sua alocução esteve na defesa da generalização do 
ensino do espanhol nos países de língua portuguesa na Ibero-américa 
e do português nos países de língua espanhola desse espaço.
Lembrou que «a oferta nas escolas secundárias do ensino opcional 
da outra língua é, aliás, uma responsabilidade assumida por todos os 
22 Estados-membros da Conferência Ibero-Americana», que deve ser 
levada a sério, pelo benefício que traz. 

Centro Cultural Português de Maputo
Exposição sobre a cidade namibiana de 
Usakos antes do apartheid

 Uma exposição que 
testemunha as «grandes 
transformações de 
ordem social e política» 
sofridas pela população 
africana de Usakos, na 
Namíbia, nos anos 50 
do século XX, quando a 
cidade se encontrava sob 
a administração colonial 
do regime de apartheid 
da África do Sul, vai 

estar patente no Camões/Centro Cultural Português de Maputo, em 
Moçambique, entre 6 de julho e 4 de agosto.
A exposição intitulada Usakos: Fotografias para além de ruínas será 
acompanhada pela realização, a 7 de julho, de uma Oficina de História 
Visual com o tema Fotografia e Memória para Além de Ruínas, que 
«tem como objetivo principal promover um debate entre académicos, 
arquivistas, fotógrafos e curadores sobre o papel da fotografia e outros 
meios visuais na escrita da história e na produção da memória coletiva em 
Moçambique e outros países da região». 

De acordo com um texto de apresentação da exposição, «sob o 
domínio colonial sul-africano, a imposição das leis discriminatórias 
do apartheid levou à deslocação forçada da população africana» 
de Usakos para uma nova área residencial e racialmente segregada, 
«para dar lugar a um projeto colonial de povoamento e de supremacia 
branca». 

Mas os residentes dessa zona não foram «vítimas silenciosas 
– e silenciadas – desta história social e política de despossessão e 
discriminação». «Suas memórias e fotografias pessoais oferecem 
um testemunho da capacidade de indivíduos e grupos de resistir a 
circunstâncias, por vezes violentas, e reagir a elas através de variadas 
estratégias de mobilização, incluindo a produção e coleção de 
artefactos culturais, tais como fotografias».

O ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, (d) com a secre-
tária-geral Ibero- Americana, Rebeca 
Grynspan, e o diretor da Real Academia 
Espanhola, Darío Villanueva

Levi [apelido desconhecido], Emma [ape-
lido desconhecido], Constantia Xamses 
(da esquerda para a direita), pormenor, 
antiga localização de Usakos, anos de 1950 
Coleção Garoës.

embora tenha havido um desvio do 
foco inicial da revista na internacio-
nalização do cinema português, a 
publicação «acabou até por ser, no 
seu conjunto, uma ferramenta muito 
útil para essa internacionalização». 
Exemplifi cou com viagem que fez a 
Cuba em maio passado, onde a revista 
permitiu uma «pequena conversa à 
volta de um dos seus artigos».

Margarida Cardoso, autora 
do documentário Kuxa Kanema 
() sobre o cinema móvel em 
Moçambique após a independência 
de , revelou-se satisfeita com os 
artigos direcionados para áreas pelas 
quais tem interesse, «sobretudo nessa 
questão a que chamamos a história 
partilhada, com os países que foram 
as nossas ex-colónias». 

DE DIVERSOS ÂNGULOS
Abílio Hernandez sublinharia na 
sua intervenção que a revista agora 
publicada «não propõe respostas de-
fi nitivas, nem busca consensos». «Foi 
construída sempre com a consciência 
de que o resultado fi nal seria sempre 
algo incompleto, inacabado, mas 
também com a expectativa legítima 
de poder suscitar outras refl exões 
que sejam capazes de prosseguir o 
diálogo com e em torno do cinema 
português». 

Segundo ele, a revista procurou 
abordar o cinema português a partir 
de «diversos ângulos: nos estudos 
dos momentos fulcrais da história 
do cinema português e do país, nos 
percursos críticos e nos instrumentos 
analíticos que convoca, nas poéticas 
que coloca em diálogo e nas relações 
interdisciplinares que possibilita». 

O resultado – defendeu o antigo 
Presidente de Coimbra Capital Nacional 
da Cultura – «é uma revista em que 
é possível detetar a cartografi a de um 
território que é por natureza hetero-
géneo – é esse o território do cinema 
– gerador de contaminações – benditas 
contaminações! – entre linguagens 
que estão em constante mutação, num 
traçado que é sempre provisório, que a 
cada momento faz e desfaz novas fron-
teiras, novos reordenamentos e novas 
interdependências». 

«Tal como o título indica – o 
Cinema português em perspetiva –, 

a revista pretende colocar o cine-
ma português em perspetiva, isto 
é, compreender de que modos, no 
plural, podemos pensá-lo a partir de 
que pontos de vista, de que olhares, 
que tipo de envolvimentos, de que 
lugares, etc., e submeter à aprecia-
ção dos leitores um espaço em que 
se partilham conversas – reais ou 
imaginárias –, ensaios escritos ou 
visuais, vozes críticas e testemunhos 
que veiculam (…), pensamentos 
diversos, diferentes, divergentes, até 
mesmo opostos, sobre aspetos que 
marcam a história, a prática e a crítica 
do cinema português.» 

Os responsáveis editoriais da 
revista, no dizer de Abílio Hernandez, 
gostariam assim que ela «fosse lida 
não como um retrato do cinema 
português, mas como um traço de 
um retrato a construir, um traço, 
entre outros, daquilo a que chamamos 
num texto ‘retrato móvel do cinema 
português’.» 

Sobre a questão de quem visa a re-
vista, Abílio Hernandez afi rmou que 
ela se dirige «a especialistas e a não 
especialistas, a críticos e a cinéfi los», 
ou seja, «a todos os que amam o ci-
nema e que gostam de sentir e pensar 
o cinema», mas «fundamentalmente 
dirige-se àquela entidade a que um 
pensador francês, Jean-Louis Schefer, 
designou por homme ordinaire du 
cinèma, que não coincide coma fi gura 
do cidadão comum, mas designa uma 
entidade que é criada e moldada pelo 
próprio cinema, aquela para quem os 
objetos de prazer se tornam objetos de 
saber e não o inverso». 

E é por isso também que no seu 
entender, «a revista, apesar desta sua 
latitude, não se destina a um consu-
mo fácil», porque «quer convocar o 
ato de pensar, interrogando o cinema 
português, pensando a partir dele, 
sobretudo pensando com ele».

Nesta linha, o diretor da 
Cinemateca, José Manuel Costa, 
considerou que a revista é «uma peça 
muito importante para o momento 
que estamos a viver» no cinema em 
Portugal.

Com  páginas e editorial de Ana 
Paula Laborinho, a revista apresenta 
contribuições de Abílio Hernandez 
e Margarida Cardoso – num texto 
conjunto de apresentação e depois 
nas transcrições de conversas de cada 
um com José Manuel Costa e Paulo 
Branco, respetivamente –, de Nicole 
Brenez, Paulo Cunha, Tiago Baptista, 
Jorge Seabra, Maria do Carmo 
Piçarra, João Lopes, Luís Urbano, Luís 
Mendonça, Haden Guest, Carolin 
Overhoff  Ferreira e João Ribeiro.

 A explicação está no título: Cinema 
português em perspetiva. A .ª 
edição da revista Camões, lançada na 
Cinemateca Portuguesa a  de junho, 
em Lisboa, é dedicada ao cinema 
português, mas como afi rmou na 
sessão um dos dois conselheiros 
editorais deste número, o professor 
universitário e programador cultural 
Abílio Hernandez, a revista «não visa 
estabelecer um quadro defi nitivo» do 
que o cinema português é hoje, «nem 
oferecer um saber já adquirido sobre a 
sua história».

A sessão de lançamento da revista, 
editada na sequência do Ano do 
Cinema Português () e a segunda 
que esta publicação do Camões, I.P. 
dedica ao cinema português – um 
número duplo foi consagrado em 
 ao cineasta Manoel de Oliveira 
–, teve a participação da realizado-
ra Margarida Cardoso, igualmente 
conselheira editorial deste número, 
do diretor da Cinemateca Portuguesa, 
José Manuel da Costa, longamente 
entrevistado na revista por Abílio 
Hernandez, e da Presidente do 
Camões I.P, Ana Paula Laborinho.

A Presidente do Camões, I.P. situou 
a publicação da revista – que teve a 
coordenação editorial de Alexandra 
Pinho, adida cultural da Embaixada 
de Portugal em Maputo – no quadro 
da internacionalização da cultura 
portuguesa, afi rmando que «o cine-
ma português é hoje em dia o nosso 
principal cartão-de-visita no estran-
geiro». «O cinema português tem um 
público internacional que o valoriza 
muito e é uma forma importantís-
sima da ação cultural externa» que 
o Camões, I.P. desenvolve e procura 
levar às suas redes no exterior.

Ana Paula Laborinho sublinhou 
ainda que o «gosto muito grande» 
que há pelo cinema português se tra-
duz em prémios internacionais, nos 
repetidos ciclos de fi lmes nacionais 
em diversas latitudes, na produção 
nas universidades de estudos sobre 
cinema, que dão também conta da 
sua «relação muito estreita com 
a literatura» – de que a obra de 
Margarida Cardoso é prova –, e da 
especifi cidade da sua linguagem.

A realizadora de A Costa dos 
Murmúrios () considerou que, 

Revista Camões
Retrato móvel do cinema português


