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De que falamos quando falamos de conflitos na escola? Com 
origem dentro ou fora dela? Qual a relação entre a carga 
horária e a indisciplina? E a proclamada autonomia é da 
escola ou do ministério? Questionamentos de José Calçada, 
inspetor pedagógico jubilado e ex-deputado, para quem os 
problemas essenciais pouco têm a ver com o espaço-aula, 
mas, sim, com o antes ou o depois das “aulas”.

ESCOLA, CONFLITOS 
E AUTONOMIA

LOUSADA
Diário da História
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Conflitos, gestão e autonomia:  
recentrar a análise
José Calçada

DESTAQUE

(…) e a primeira questão a apurar é a de que conflitos estamos 
a falar. Podemos estar perante conflitos a nível micro ou 

a nível macro, com origem dentro da escola ou fora dela, de natureza 
interpessoal ou de âmbito institucional. Quando se fala de gestão de 
conflitos, a própria palavra “gestão” está longe de ser neutra e, pela sua 
raiz tecnocrática, tende a centrar a análise e a causa das coisas no universo 
do indivíduo ou do individual. Disfunções de natureza institucional seriam 
deslocadas para as relações interpessoais e nestas residiriam a causa e 
a solução dos problemas, isto é, dos “conflitos”. Trata-se de uma leitura 
psicologista dos comportamentos, e simplista, mas que possui a vantagem, 
para quem a defende, de transferir para o foro individual responsabilidades 
que claramente se situam fora dele, isto é, no âmbito social e /ou no das 
organizações. E não nos esqueçamos que uma escola não se resume a um 
conjunto ou uma soma de pessoas individuais – uma escola constitui uma 
organização. Já Brecht denunciava num famoso poema que “Do rio que 
tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o 
comprimem”.

Para a definição e enquadramento do “conflito” há que ter sempre 
presente que a escola é o que é porque a sociedade é o que é, ou seja, a 
escola não é mais do que um dos modos de organização produzidos por uma 
sociedade concreta, e seu reflexo. A escola, qualquer que seja a perspectiva 
pela qual a abordemos, é muito mais uma “consequência” do que uma 
“causa”. Não existe “a escola” e o “fora da escola” – o que existe é uma 
estrutura económica, social, política, cultural, de que a escola faz parte. Por 
isso os conflitos e a sua “gestão” dificilmente podem ser confinados aos muros 
da escola e, pelo contrário, implicam uma abordagem num âmbito muito 
mais vasto. Por exemplo: é um equívoco que o estancar de duas clássicas 
fontes de conflito, como o são a indisciplina ou o insucesso escolares, passe 
pela adopção de medidas disciplinares ou pedagógicas de mera circunstância. 
Em casos excepcionais, sem dúvida, mas nunca como regra.

Vejamos a indisciplina e o seu inevitável companheiro, o insucesso escolar 
– fontes privilegiadas de “conflitos”. Ambos possuem uma origem comum 
na violência do modo de organização das nossas escolas e no mal-estar 
consequente, que tudo inquina – embora a generalidade dos nossos alunos 
e um número significativo dos nossos professores nem sequer disso tenham 
consciência.

ESCOLA FEITA PARA OS EXAMES

 Em primeiro lugar, têm origem na brutal carga horária curricular, 
“clássica”, que a todos submerge. Se pensarmos que a vida escolar não pode 
esgotar-se na escola e que há sempre estudo a desenvolver em casa, então 
os nossos alunos vivem com um horário de trabalho digno dos operários da 
Revolução Industrial do século XIX. (O culminar deste absurdo atinge-se 
com as 70 horas semanais de trabalho, ao serviço dos míticos 18,84-valores- 
-para-entrar-em-Medicina). Trata-se de uma realidade opressiva e asfixiante, 
que não deixa tempo para nada, nem verdadeiramente para estudar, e que 
não pode senão constituir-se em fonte de “conflito” – um conflito mais 
surdo ou mais exteriorizável. Há exames para escolas ou, como cada vez 
mais sucede, há escolas para exames. Neste quadro, os alunos preparam-se  
não para o “saber”, mas para “exames”. Ora, em nosso entendimento, 
a carga curricular clássica dos nossos alunos (as “aulas”) nunca deveria 
ultrapassar as 20 a 25 horas semanais.

Mas as coisas não ficam por aqui. Na verdade, na generalidade das 
nossas escolas, o processo de ensino/aprendizagem privilegia o “ensinar” 
em detrimento do “aprender”. A pergunta, de tão simples, dispensa a óbvia 
resposta: nós, professores, estamos nas escolas para “ensinar” ou para que 
os alunos “aprendam”? Em termos de modos e ritmos de aprendizagem, 
todos sabemos que não existem dois alunos iguais, que não existem dois 
jovens iguais – mas o sistema obriga-os a que aprendam todos do mesmo 
modo e com o mesmo ritmo. Era como se nas lojas de pronto-a-vestir 
existisse um fato de uma medida única para todos os corpos, deixando nus 
todos a que não servisse, isto é, quase todos. Um absurdo, sem dúvida – mas 
é assim que [não] funcionam as nossas escolas. Se esta situação não é fonte 
de conflito, então não sabemos qual possa sê-lo.

E depois da sobrecarga horária e do esmagamento da diferenciação – 
que apoios disponibilizam as escolas para quem deles mais necessita, isto é, 
principalmente para aqueles cujas famílias não possuem poder económico 
para suportar “explicações” no exterior? Com os constrangimentos atrás 
assinalados, as escolas pouco podem fazer, porque se encontram metidas 
num colete-de-forças – com limitações orçamentais, com um número 
excessivo de alunos por turma, com mega-agrupamentos desumanizantes, 
as coisas não podem caminhar para melhor. Até porque atirar os apoios 
para cima dos alunos ditos com NEE (Necessidades Educativas Especiais) 
é olhar para a questão de modo afunilado – como se em algum momento, 
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“Os conflitos e a sua “gestão” não podem ser confinados aos muros da escola.”A atual carga curricular é muito excessiva.
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em alguma circunstância, em alguma disciplina, em alguma matéria, todas 
as crianças e jovens não pudessem necessitar de apoio especial.

Dito de outro modo: todo o aluno (toda a criança, todo o jovem) é 
“especial”. Não compreender esta realidade objectiva constitui uma outra 
e tradicional fonte de “conflito”, e de conflito organizacional muito mais 
do que pessoal. Por isso, as (apenas) 20 a 25 horas de “aulas” que atrás 
assinalámos deveriam constituir a componente do currículo clássico 
nacional, obrigatório para todas as escolas. E obrigatório porque o nosso 
país possui, no essencial, uma grande homogeneidade, cultural, histórica 
e linguística. Por oposição, basta olharmos para a “fragmentação” da 
Espanha, aqui ao nosso lado: um Estado e, pelo menos, quatro nações 
com quatro histórias, e quatro línguas, o castelhano, o galego, o basco e o 
catalão, e bem sabemos neste domínio os profundos conflitos provocados 
pelo franquismo. Fora dessas 20 a 25 horas, as escolas deveriam usufruir de 
real autonomia para, apoiando todos os alunos, os conduzir no caminho 
do sucesso escolar e socioeducativo. Não faz qualquer sentido que um 
aluno excelente a Inglês mas fraco a Matemática prossiga com uma carga 
curricular, no plano quantitativo e no plano qualitativo, igual à do seu 
colega que nesse âmbito é exactamente o seu oposto – garantidas que 
sejam, para um e para o outro, as 20 a 25 horas globais de aulas; não faz 
sentido que num grupo/turma de aprendizagem da leitura se imponha 
para todos o método global, quando algumas crianças aprenderiam melhor 
com o método atomista. Nas nossas escolas, os problemas essenciais pouco 
têm a ver com o espaço-aula – os problemas têm a ver com o antes ou o 
depois das “aulas”, e é aqui que a autonomia das escolas se deverá centrar. 
As escolas têm a obrigação de responder a este “antes” e a este “depois” e 
têm de se organizar para tal. Também por este motivo, parece-nos justo 
afirmar que, hoje, não existe um excedente de professores, o que existe 
é um deficit de sistema educativo! E um deficit dramático. Neste âmbito, 
que se assume como uma pré-condição para o seu sucesso, falar da 
“autonomia” das escolas pouco mais é do que uma palavra, que encobre 
a desresponsabilização constitucional do Estado central relativamente 
às escolas, atirando-as para cima de uma entidade difusa a que chama 
“comunidade educativa” – como se nós fossemos a Noruega ou a Finlândia 
– ou, pior ainda, para uma municipalização tragicamente empobrecedora 
e violadora do princípio da equidade, sendo que essa “autonomia” 
se perspectiva feita à custa da transferência para os municípios de 
competências não do poder central mas da escola! É a autonomia, sim, mas 
do ministério!

Aliás, a pretexto da “autonomia”, o papel da escola tem vindo a ser 
“reforçado” – dizem – com a atribuição de funções que ela não está nem 
tem de estar em condições de exercer. Na televisão, fala-se da sida e da 
sexualidade, e logo aparece alguém, cheio de boa vontade, a reclamar 
para a escola um papel determinante na solução do problema; mas 
logo um outro fala da sinistralidade rodoviária, e a escola lá surge como 
tábua de salvação; e um terceiro lembra-se da tragédia da obesidade nos 
nossos jovens, e entende logo que a escola não pode passar à margem do 
problema… Os exemplos seriam infindáveis! Fica-se com a impressão de 
que o país fora da escola é um deserto, de que não existe nenhuma outra 
instituição, que não a escola, vocacionada para o que quer que seja. Basta 
de sobrecarregar a escola! Será que, por exemplo, as nossas crianças são 
todas elas órfãs, não têm pais, não têm família? E os pais e a família não 
desempenham qualquer papel na educação das crianças – ou também 
eles acham mais fácil atirar os problemas, isto é, os filhos, para cima das 
escolas? Será esta a tão apregoada escola-a-tempo-inteiro a que afinal 
aspiram? É preciso dizê-lo, não como acusação, mas como constatação: na 
generalidade, os nossos pais não servem para reforçar a autonomia das 
escolas, não sabem trabalhar com elas, assumem-se muito mais como seus 
fáceis juízes; certo é que, com a excepção dos profissionais liberais ou dos 
empresários, os nossos pais não usufruem de condições legais mínimas 
que lhes permita ir à escola tratar das questões dos seus filhos… E, neste 
domínio, a “crise” que actualmente nos foi imposta não contribui para a 
melhoria da situação. Não se está a ver um trabalhador com salário mínimo 
e contrato precário a pedir dispensa de umas horas ao patrão para se 
deslocar à escola por causa do seu filho. 

Como se acaba de ver, são muitas as fontes de conflito próximas e 
imediatas, embora nem sempre visíveis para todos. Mas depois existem as 
restantes, que se relacionam com o nicho socioeconómico onde a escola se 
insere ou com a sociedade de que ela emana. Por isso, o “conflito”, embora 

por vezes casuístico, não pode ser abordado de forma redutora, ou então a 
“solução” não será mais do que aparente e, a prazo, inconsequente.

Ao contrário do que alguns afirmam – e as manchetes dos jornais 
enfatizam – o insucesso escolar e a indisciplina, hoje, não são maiores  
do que nos anos ’60 e ’70 do século passado, isto é, antes do 25-de-Abril  
– se, para os alunos, tomarmos como referência da sua origem o 
mesmo universo económico, social e cultural. A escola de então era, na 
generalidade, uma escola não-para-todos e feita à sua medida, pelo que não 
era de espantar que as coisas corressem bem. Mas a escola, felizmente, abriu-se  
para todos depois do 25-de-Abril – e, entrando lá todos, entraram com 
eles todos os problemas. E a escola viu-se a braços com a impossibilidade 
de lhes dar resposta! E daí os profissionais da “gestão de conflitos” – como 
se estivéssemos colocados perante um problema de “gestão”. Já vimos 
que o não é, e que não é possível construir um muro que impeça que os 
problemas do lado de fora da escola passem para o lado de dentro, pela 
simples e óbvia razão de que estamos perante um todo, onde não existe o 
dentro e o fora.

Num país em que ter emprego não significa evitar a pobreza, com 
uma taxa de desemprego baixa mas que oculta a sua má qualidade, com 
licenciados e licenciados como caixas de supermercado, a titulo precário e 
auferindo o salário mínimo, com mais de 20% da população em situação 
de pobreza e com outros 20% que aí se situariam se não fossem os 
apoios sociais – estamos a falar de 4.000.000 de pessoas em 10.000.000 de 
habitantes –, e sendo os nossos alunos filhos destas pessoas, é fundamental 
que pensemos sobre o que significa a expressão “gestão de conflitos” 
quando aplicada à realidade das nossas escolas. As escolas têm de estar 
atentas a estas situações? Certamente que sim – mas, demagogicamente, 
não se “peça” às escolas o que elas não podem nem devem “dar”, ou, ainda 
pior, que resolvam problemas que de todo se situam fora do seu âmbito. 
Cuidado com o milagre da tecnocrática “gestão de conflitos”. Alertados 
conscientemente para tal, assumindo a sua parcela de responsabilidade 
– e não mais do que essa –, as escolas estarão em condições de trabalhar 
melhor, com o grau de autonomia que atrás referimos, com o apoio 
concreto de uma equipa sociopedagógica (real, não apenas no papel) 
constituída por docentes, funcionários, pais, psicólogos, assistentes sociais e 
alunos mais velhos. ||

 
[Texto escrito em Maio-Junho de 2012]

“Qualquer que seja a perspectiva pela qual a abordemos, a escola é uma “consequência” muito mais 
do que uma “causa”.
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SINAIS

A casa das perguntas
Fernando Alves

Impressão, nascer do sol, de Monet.

C onta-se que, quando preparava 
o catálogo para a primeira 
exposição de vanguarda, 
em 1874, Renoir perguntou 
a Monet que título deveria 

ser dado a uma certa pintura do mestre 
representando o nascer do sol. Monet terá 
respondido, com algum enfado: “Chama-lhe 
só uma impressão”. O breve diálogo explicaria 
o título com que o quadro foi apresentado: 
“Impressão, nascer do sol”. Assim teria nascido, 
entretanto, a designação de uma escola.

O magnífico quadro de Monet revela o 
reflexo brilhante da bola de luz alaranjada 
nas águas em que voga um pequeno barco no 
qual são perceptíveis dois vultos, um deles em 
pé, remando. Em fundo, o fumo das chaminés 
das fábricas e os contornos de guindastes do 
Havre na outra margem. Entre as interrogações 
e perplexidades sentidas pelos admiradores 
de Monet diante deste quadro, no museu 
Marmottan, alguma terá incidido sobre o que 
motivou a escolha do título?

Lembrei-me do episódio a propósito de um 
novo livro de Nuno Camarneiro, “A Casa das 
Perguntas” que a Almedina acaba de editar com 
ilustrações de Helder Teixeira Peleja. As tantas 

porque, como é lembrado, quer dentro do 
museu, quer lá fora, é preciso olhar e é preciso 
perguntar.

A pergunta mais vezes repetida, quase página 
a página, quase sala a sala, é esta: “Onde estás, 
Rita? Onde estás, Gui?”.

Será sinal de que a Rita e o Gui estavam, 
algures, fazendo perguntas, à sua maneira. ||

CRÓNICAS DO REBUSCO

Escritos
A. M. PIRES CABRAL

Aqui há dias, um jornal televisivo 
falou de uma criatura misteriosa 
que, dizem, chupa o sangue 
do gado, lá para as bandas do 
México. Chamam-lhe  

apropriadamente o Chupa-cabras. Não sei 
exactamente o que está por detrás dessa 
superstição: se é algum estranho animal até 
hoje desconhecido ou algum menos estranho 
animal de duas patas que anda a gozar com os 
camponeses mexicanos. Mas não é a primeira 
vez que um povo inventa alimárias deste teor, 
ou parecido, nem o México o único país onde 
isso acontece. Os folhetos de cordel do séc. 
XVIII português andam cheios de monstros que 
aterrorizavam populações, como foi o caso de 
uma célebre abantesma de Chaves que comia 
gente e que quase foi preciso um exército para a 
derrotar. E ainda não há muito que andava um 
leão nos campos de Rio Maior, lembram-se? Em 
pleno final do século XX.

O sangue é considerado um símbolo da vida, 
e por isso todos os animais que se alimentam 
dele são geralmente abominados. Temos deles 
um asco instintivo. É o caso deste novíssimo 

“Lucas, anémico, atribuía a culpa às bruxas, que lhe vinham 
chupar o sangue pela calada da noite.”

Chupa-cabras do México, mas também é o dos 
vampiros, das sanguessugas e das carraças. E 
também das bruxas, que na tradição popular 
são muitas vezes acusadas de chupar sangue. De 
uma tal Nigela, bruxa de Chacim, se dizia que se 
transformava em galinha (em pita, para sermos 
mais fiéis à linguagem popular) para mais 
facilmente se empoleirar nas vacas, a chupar-lhes 
o sangue com o bico, qual palhinha de refresco. 
E de tal maneira esta crença está arreigada no 
nosso povo que um tal Lucas (conta o Abade 
de Baçal), sentindo-se anémico e a definhar 
de dia para dia, atribuía a culpa da situação às 
bruxas, que lhe vinham chupar o sangue pela 
calada da noite. Para se livrar delas (conta ainda 
o bom Abade), o Lucas foi ter com o padre da 
freguesia. Que fizesse o favor de lhe passar um 
escrito para esconjurar as indesejáveis sugadoras.

Escritos eram papéis passados pelos 
sacerdotes, onde estes inscreviam determinadas 
combinações de letras ou palavras que se 
acreditava terem valor mágico. Funcionavam 
como amuletos. Habitualmente eram cosidos 
dentro da roupa das vítimas de doença, mau-
-olhado ou malfeitoria de bruxas. É ainda o 

perguntas que o livro formula parecem desafiar 
o adulto que possa, já, irromper no leitor juvenil 
e, do mesmo passo, estimular a curiosidade, 
talvez juvenil, que possa ter permanecido na 
compostura de um adulto sensível, embora 
conhecedor da etiqueta.

É um museu lugar para perguntas, 
idealmente em voz baixa? Ou apenas para 
espantos monossilábicos e cenhos franzidos na 
proximidade embevecida de quem conhece o 
manual de boas maneiras? O livro vem dizer-nos 
que sim. Antes de mais porque, como propõe 
Camarneiro, os artistas (no caso, os artistas 
representados nos museus) «são uma espécie 
de perguntas». Não apenas, com as suas obras, 
formulam perguntas, geram inquietações e 
sobressaltos, são, eles mesmos, pergunta. O livro 
é uma deambulação pelo museu com reflexões 
sobre o modo como os sonhos podem cruzar-se 
com a arte levada ao limite, também através da 
geometria ou da cor. E reflecte sobre a guerra, 
a arte pop, os novos materiais, a possibilidade 
de pintar com o corpo. São tantas as perguntas 
expostas nas páginas deste livro e tão 
surpreendentes como salas de museu enquanto 
o narrador vai chamando a atenção de Rita e de 
Gui que o acompanham. Tantas as perguntas 
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Abade que nos dá diversos exemplos de escritos, 
como seja DABIT, HABET, HEBET contra a 
epilepsia.

Pois o tal padre a que o Lucas recorreu era 
homem menos tolo do que o paroquiano e não 
acreditava que a secura do sujeito fosse proeza 
de feiticeiras, e assim, em vez de lhe redigir o 
escrito segundo as normas habituais, redigiu-o 
com os dizeres: Bruxas, não chupeis o Lucas. 
Porém se o chupardes, chupai-o pelo chupas. (Caso 
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José…
Ana Biscaia

José
O homem que um dia decidiu caminhar no sentido do sonho começou  
a ler.
Sonhava – e podia. 
Era escuro e frio, e a janela era como um olho incandescente. 
Era ali que o homem queria estar, como uma projecção (aparentemente) 
invisível de futuro.
(Olhou-me e perguntou porque agradeci. 
Por escrever o que escreve. 
Pegou no livro e dedicou-mo.)
E agora? 
Onde é que é que me esqueci? Há quanto tempo o não leio? Os livros 
morrem um pouco quando o humano que os inventou desaparece, 
deixa de estar (como ele tão bem dizia)? O que é concreto deixa de ser? 
Desaparece tudo? E as sementes que se lançam à terra? (São, porventura, 
inventoras de memória de futuro, se nos envolvermos com o necessário 
cuidado).
Obrigo-me a procurá-lo e saco da estante o Manual de Pintura e Caligrafia. 
Espanto-me com a sua virilidade. Nunca o sentira antes desta maneira. 
Sentava-se e escrevia. Ao escrever, tornava tudo concreto.  
As palavras transformavam-se em homem e mulher. Em paus de negrilho. 
Em territórios. Em monumentos. Em cama. As palavras passavam a ser 
elefantes, passarolas, espigas, sementes, espingardas, pinturas.  
Também diziam outras coisas: esforço humano, trabalho, vida e morte. 
As histórias apareciam e depois? 
Depois, nunca mais nos esquecemos. 
(São José).
(São – nunca apenas – letras impressas em páginas de livros). 
Escritas, as agendas, pelo seu punho: reuniões, encontros (algumas, 
muitas, do Partido Comunista Português). Sinal inequívoco do homem 
num determinado espaço (e tempo). Um corpo humano comprometido, 
envolvido, tomando partido por uma ideia luminosa e inebriante.  
Vídeos onde ele aparece, vivo: é fundamental caminhar no sentido  
de um projecto de Humanidade. 
Não é um caminho cerrado, o horizonte é longínquo.
Visionário, José. ||

ANA BISCAIA (Marinha Grande, 1978). Ilustradora, faz 
parte da equipa de coordenação do jornal O Palhinhas & 
C.ª. Prémio Nacional de Ilustração 2012 por A Cadeira Que 
Queria Ser Sofá, de Clovis Levi.]

Foi o frio que afiou os dentes ao sol baço do inverno, o frio
que massaja a pele e esbanja incenso pelas cúpulas das catedrais.
Existir é, por estes dias, viver fechado num cofre de gelo.

Reduzem-se as sensações ao calor do braseiro e o corpo, o corpo inteiro 
mergulha e afunda-se no aglomerado de casebres sombrios 
e caminhos escusos e lamacentos.

Imerge o pensamento no alguidar de barro vidrado
– meio de água morna assente na trempe de ferro –
e lava-se a alma na passividade das nossas limitações.

A água encardida que escorre até aos pés nus
escoa e some-se no fundo dos vales, numa corrida frenética
que ninguém pode alcançar.

As sombras descem, então, por essa fugaz energia
depositada no fundo do tempo, na dor física, na lança espetada
no lado esquerdo – esse buraco negro a que chamam remorso. ||

POESIA

A Madona de Natália
Celeste Marques 

para dizer, como o outro: já lhe tenho ouvido chamar muitas coisas, mas 
‘chupas’ é a primeira vez...) Temos aqui um bom exemplo do genuíno 
humor popular, a tombar para o vicentino. Já não me lembro do resto da 
história, mas creio que terá tido um final edificante, castigador da crendice 
popular.

Lembrei-me desta história lida há muito ano no volume décimo das 
Memórias, verdadeiro monumento de erudição que o bom do Abade 
ergueu ao distrito de Bragança, quando outro dia me foi contada uma 
parecida por esse inveterado contador de lhonas e landainas que é1 o Sr. 
Carlos Fernandes, de Vila Real. O regalo deste homem singular é receber 
os amigos na sua casa rústica da Quinta da Calçada, oferecer-lhes um prato 
de covilhetes feitos pela Milu à moda antiga, um presunto inteiro assado no 
forno, uns pastéis de toucinho-do-céu, o vinho das suas cepas — e a graça 
das suas histórias, umas reais, outras nem tanto. Pois não vai muito tempo 
que lhe ouvi esta com que, à falta de melhor, remato a croniqueta de hoje.

1 Infelizmente, o Sr. Carlos Fernandes já não está vivo: faleceu já há uns anos largos. Mas – morra o 
homem, fique a fama –, ainda o lembram com saudade os seus muitos amigos e frequentadores da 
tertúlia gastronómica da Quinta da Calçada.

Pariu uma porca a um sujeito de Vila Real. Mas, como algumas vezes 
acontece, a porca deu em não amamentar dois dos leitõezinhos. O povo 
chama a esse comportamento enjeitar: a porca enjeitou os dois bacorinhos. 
Pareceu então aos donos que os pobres não escapariam de morrer à fome, 
se um conhecido homem de virtude lhes não passasse um escrito. Muito 
instado, o tal lá passou o escrito, que prenderam ao pescoço da reca, sem 
o lerem, por recomendação expressa do bruxo. Assegurava ele que em 
três dias o escrito amansaria aquela áspera mãe e a tornaria mais amorável 
para com os filhotes discriminados. Mas eis que os três dias passaram — e 
nada de resultados. A porca continuava a negar a teta aos inocentes e a 
arremeter ferozmente contra eles. Desiludidos, os donos do animal sempre 
quiseram ver o que estava escrito no papel. E o que leram foi isto: “Porca, 
não mordas os leitões. E se os morderes, vai-te coser tu mais os patrões.” 

 Tal e qual — afora a palavra “coser”, que, se bem me lembro, não 
foi a que usou o Sr. Carlos Fernandes. ||

“Foi o frio que afiou os dentes ao sol baço do inverno.”

CELESTE MARQUES reside em Lousada. 
Professora, pintora e poetisa, publicou 
O Grito do Pássaro, Elos, Voo Circular e 
Lousada – Lugares de origem.

A. M. PIRES CABRAL (Macedo de Cavaleiros, 1941) é romancista, 
contista, cronista, poeta e dramaturgo, galardoado, recentemente, 
com o Prémio de Poesia António Gedeão 2022, da FENPROF.
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RECENSÕES

Os cenários mágicos da poesia
José António Gomes

Autora de livros de poesia e de obras para a infância, Sílvia Mota Lopes, 
alinha, no seu último livro, cinquenta e seis poemas sem título, escritos 
em verso branco e livre e com alguma profusão metafórica, sob o título 
Túnica Íntima (Poética Edições, 2022), expressão que vai buscar à anatomia 
humana, para logo começar a propor-nos, desde o peritexto, algumas 
direcções de leitura. Peritexto que, neste livro, é rico, pois incorpora oito 
desenhos da própria autora dos poemas que é também artista plástica.

Uma rápida consulta de informação permite-nos ficar a saber que 
túnica íntima é a camada mais interna dos vasos que compõem o sistema 
cardiovascular e que, com outras duas túnicas, a média e a adventícia, o 
conjunto compõe o invólucro da maioria dos vasos sanguíneos. E, por 
isso, se lermos esta expressão em sentido figurado, que é no fundo o 

JOÃO RICARDO LOPES

A poesia de João Ricardo Lopes constrói-se – é o termo 
correcto – a partir de pequenas fulgurações: momentos 
particulares, cenários mágicos (Assis, Cremona, Roma, sul 
de Lanzarote, mas também Esposende, as ondas e um farol, 
uma sala de aula, a velha escola primária da infância…), 

passagens de filmes, pinturas e peças musicais (Johann Sebastian Bach, 
Chopin, Schubert…). Mas principalmente constrói-se a partir daquela 
vibração quase imperceptível das coisas simples que, amiúde, constitui o 
cerne do poema e que com as palavras do próprio poema se confunde.

A propósito da dita construção do texto, refiro, por exemplo, um 
verso que me parece essencial na leitura desta poesia, e que nos fala do 
«parto rigoroso de um poema novo», acrescentando que «é ele que te 
aquece – sempre foi», como se pode ler em «Impromptus D. 899/Opus 90, 
Schubert» (p. 32).

Por outro lado, poder-se-ia ir buscar um termo menos comum aqui 
usado, serendipismo (no poema que tem esse termo por título) – enquanto 
faculdade de descobrir coisas agradáveis por acaso, como ensinam os 
dicionários –, poder-se-ia ir buscar essa palavra, dizia, para caracterizar 
a poética de João Ricardo Lopes na obra Em Nome da Luz. Trata-se disso 
mesmo. Muitos dos poemas, em geral relativamente breves, marcados por 
uma prosódia serena mas de timbre distintivo, (cor)respondem a uma 
poética do serendipismo. O sujeito caminha, o sujeito viaja, para descobrir 
um certo esplendor das coisas. 

Mas (sem contar com a própria voz poética) passam pessoas, também, 
nesta escrita, tais como os ciganos – que louvados são por existirem – 
ou amigos e companheiros doutros tempos, além de figuras humanas 
queridas, ou ainda de outro tipo de figuras, as quais povoam a pintura 
(este, aliás, é um livro dum poeta culto, tanto do ponto de vista musical 
e das artes visuais como do ponto de vista literário). Menciono a pintura, 
porque «vemos» muitos quadros neste livro, começando por um que 
funciona quase como paradigma ou, se se preferir, como elemento 
desencadeador e orientador da leitura: São José Carpinteiro, de Georges de 
La Tour (v. p. 13). 

A mim agrada-me deveras esta poesia serena, rigorosa, buscadora de 
luz, consciente do ofício do poeta e dialogante com muitas e variadas 
obras artísticas e literárias, desde logo sinalizadas pelas epígrafes, mas não 
só (pois até Luiza Neto Jorge e um seu célebre poema são aqui evocados 

em filigrana no poema «Magnólia» (p. 14), ignoro se consciente ou 
inconscientemente). 

No livro Em Nome da Luz (Elefante Editores, 2022), apraz ainda captar 
este amor às coisas simples que atrai o leitor poema após poema como 
se elas estivessem, e efectivamente estão, dotadas de um estranho poder 
(como se lê no texto de abertura quase surpreendentemente intitulado 
«Ética», p. 7). Mesmo quando percebemos que estas coisas simples não 
são dissociáveis, por exemplo, de grandes obras artísticas ou de lugares 
emblemáticos. Ecoando Sophia, a veemência dessas coisas é um ponto 
forte do livro: «a manhã é limpa, silenciosa, veemente» – lê-se no verso de 
abertura do belo poema «Um grande bem em nós acordou» (p. 16). 

Feito de lugares, de tempo e de memória, Em Nome da Luz é, em suma, 
um belo livro de poesia, caracterizado por um tónus discursivo emanado 
de uma voz com dicção e acento singulares, dirigindo-se a um tu que é um 
desdobramento dessa mesma voz. E é belo também pelo rigor e riqueza da 
linguagem, sendo de realçar certo gosto por vocábulos menos comuns mas 
certeiramente expressivos. Belo, ainda, pela discreta e serena sageza que 
dele emana, não imune porém à melancolia, e que atravessa toda a obra. 
Um livro em que igualmente são de sublinhar a qualidade imagística e, 
como já foi dito, um sentido forte da construção do poema.

Por tudo isto, e por outros motivos que aqui não cabe, por razões 
de tempo, desenvolver, Em Nome da Luz (título que ele próprio poderia 
sumariar a poética do livro, e para o qual somos reenviados pelo último 
poema) é o digno e merecido vencedor do Prémio de Poesia da Vila de 
Fânzeres em 2022 (31.ª edição). Uma obra que prestigia esta importante, já 
antiga e louvável iniciativa de promoção da poesia que devemos à Junta de 
Freguesia de Fânzeres. 

Registe-se, a terminar, que João Ricardo Lopes (n. 1977, concelho de 
Guimarães) publicou até agora nove livros (poesia, contos e crónicas): 
A Pedra que Chora como Palavras (2001), Além do Dia Hoje (2002), Contra 
o Esquecimento das Mãos (2002), Dias Desiguais (2005), Dos Maus e Bons 
Pecados (2007), Reflexões à Boca de Cena/Onstage reflections (2011), O Moscardo 
e Outras Histórias (2018), Eutrapelia (2021) e, mais recentemente, Em Nome 
da Luz (2022).

Foi distinguido com o Prémio Revelação de Poesia Ary dos Santos 
(2001), com o Prémio Nacional de Poesia da Vila de Fânzeres (2001 e 
2022) e com o Prémio de Conto Irene Lisboa (2009). ||

Nas vértebras dos dias
POEMAS E DESENHOS DE SÍLVIA MOTA LOPES

José António Gomes

pretendido, e ligando-a à sequência dos poemas, concluiremos que o livro 
nos remete para a intimidade de um eu, a sua camada mais interna, mais 
em contacto com o sangue (que aqui uso também em sentido metafórico) 
– é sempre um eu, aliás, sobre si mesmo discorrendo o que escutamos nos 
textos. A consulta duma peça jornalística publicada no Correio do Minho 
do passado 14 de Agosto deste ano, permite ir um pouco mais longe, pois 
aí a poetisa confessa que a «obra resulta de um trabalho intimista que 
vinha a realizar durante a pandemia da Covid-19 (…). O título da obra, 
inicialmente, era para ser Essência, mas decidi optar por Túnica Íntima por 
considerar que se trata de um título menos vulgar e mais apelativo (…).».

Esta criação de Sílvia Mota Lopes aspira, por conseguinte, a dar conta 
do essencial de um mundo interior poliédrico, no qual sobressaem, entre 
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JOSÉ ANTÓNIO GOMES (Vila Nova de Gaia, 1956)  
é professor da Escola Superior de Educação do Porto, 
investigador integrado do CIPEM-INET-md e crítico 
literário.

Janeiro de 1923
DIÁRIO DA HISTÓRIA DE LOUZADA

Novo Presidente da Câmara

O Dr. Joaquim Augusto da Silva Moura, 
da Casa da Ramada, Romariz, foi eleito 
Presidente da Câmara em reunião do Senado 
Municipal, ocorrida no dia 2. Na primeira 
sessão, compareceram os vereadores  
Dr. José Carneiro Leão de Queirós, António 
Neto da Silva Freitas, Gaspar Lobo de 
Arrochela e José Augusto de Sousa Pereira, 
que deliberaram aumentar o salário aos 
funcionários e adquirir as árvores necessárias 
para a arborização da vila e da povoação da 
Senhora Aparecida.

Delegado do Procurador da República

No dia 11 tomou posse como Delegado 
do Procurador da República o Dr. José 
Gualberto Chaves Marques de Sá Carneiro, 
transferido da comarca de Condeixa. É 
natural de Barcelos e tem 25 anos. 

Dr. Joaquim Moura.

Dr. António de Sousa Magalhães

outros, alguns núcleos temáticos: o das figuras familiares e doutras 
personagens em sua relação com o eu (mãe, avó, pai – a quem o livro é 
dedicado –, filhos, companheiro…); o do quotidiano, até doméstico, que 
às vezes enquadra de forma conseguida a representação do sujeito (por 
exemplo no poema «Fui passar a ferro os pensamentos» (p. 19) e noutros); 
o da própria voz que aqui se exprime, que em vários poemas se auto-retrata 
e que, ao fazê-lo, se nos apresenta como uma mulher repartida por várias 
esferas: vida de mulher, de mãe e de criadora sujeita como qualquer ser 
humano ao devir temporal, à fricção das horas: «Os detalhes estão nas 
vértebras dos dias», lê-se no poema mais breve do livro, constituído por um 
único verso (p. 42). 

Há ainda dezena meia, ou perto disso, de poemas muito curtos, 
que balançam entre o dístico e o terceto, existindo mesmo um poema 

monóstico. Poderiam, à primeira vista, fazer pensar nas formas breves 
de tradição japonesa, como o haiku, mas na verdade não se distanciam 
da pulsão metafórica dos demais poemas e afastam-se do haiku por certa 
dimensão por vezes aforística, como a que se observa no dístico e no 
terceto de abertura – «O rio não sente frio / quando as árvores bocejam 
nas suas margens.»; «Um amor pássaro / não teme a noite / quando o dia 
é asa» (pp. 12, 13) –, que são, reconheçamo-lo, dois belos poemas breves. 

Em suma, uma obra poética que vale a pena ler. ||

Estrada de Sousela

A Comissão Executiva Municipal, no dia 13, insistiu com o Governo para 
a construção do lanço já aprovado da estrada nacional que atravessa a 
freguesia de Sousela, que muito serviria também Ordem e Lustosa. A 
reivindicação é mais que justificada, pois as expropriações foram feitas 
e pagas há 16 anos e os antigos proprietários continuam a usufruir dos 
terrenos.

Escola de Santa Margarida

O sr. Daniel da Fonseca Ribeiro cedeu instalações para o edifício escolar de 
Santa Margarida, ficando também com o direito de selecionar a professora 
regente. Por tão valioso contributo, o Senado Municipal, na sessão de 12 de 
janeiro, aprovou um voto de louvor.

Assembleia Louzadense

O notário Dr. António José de Sousa 
Magalhães é o novo presidente da 
Assembleia Louzadense, em reunião de 
sócios realizada no dia 14. Na Direção 
estão também António da Costa Moura 
(secretário), Constantino Coelho de 
Oliveira (adjunto) e Pe. Paulino Neto 
da Silva Freitas (adjunto).

Evasão de presos

Está vazia a cadeia desta vila. No início do mês deu-se uma tentativa de 
evasão, mesmo com sentinelas à vista, com os presos a serrarem a porta 
de madeira por a grade ainda não estar reparada após duas tentativas 
anteriores. Depois, cobriram o corte com massa. No entanto, foram vistos 
do exterior e o carcereiro avisado. Alguns reclusos foram transferidos para 
Penafiel, só ficando um, que, para não desgostar os colegas, também se 
ausentou, preferindo os ares da liberdade. Diz-se agora que a cadeia vai ter 
obras para ficar mais segura. ||

Cadeia ficava nos fundos dos Paços do Concelho.

Dr. José Gualberto.
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CARTUNE ANTÓNIO PILAR nasceu em Lisboa. Até à 4.ª classe o seu 
desempenho deixava antever um futuro brilhante. Mas, na 
realidade, esse foi o seu ponto alto, social e profissional. 
Terminou a sua atividade de escravo ao mais baixo nível, como 
diretor criativo numa agência de publicidade. Atualmente 
continua empenhado em fazer o menos possível. Uma canseira!©
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… e no fim ganha Lisboa

Novo número  
da Oppidum

JANGADA EXCLUÍDA DO APOIO ÀS ARTES

Conjunto cerâmico (nove peças) exumado aquando da construção do lago 
da Casa do Rio e atualmente à guarda do proprietário.
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O relatório do júri de avaliação do concurso quadrienal de apoio às artes de palco é um 
tratado de incongruências. Propostas idênticas de companhias de teatro diferentes merecem 
considerações opostas – críticas para umas, elogios para outras –, apreciações favoráveis com 
classificações penalizadoras, desrespeito pelas regras do concurso – que limitavam a 40% 
o valor máximo do financiamento para cada região, mas Lisboa a levar quase 44% –, tudo 
num aparatoso classificador centesimal, mas sem a divulgação dos respetivos critérios…

Contrariando em absoluto as avaliações presenciais ao longo de um percurso artístico 
de 23 anos, que muito qualificaram a Jangada teatro, a presente avaliação, meramente 
burocrática, totalmente arbitrária e muito contraditória, vai impedir a companhia de 
aceder ao financiamento governamental durante os próximos quatro anos. Ora aqui está 
um excelente exemplo do apregoado “apoio ao interior”, “combate ao despovoamento”, 
“eliminação das assimetrias regionais”, “promoção da inclusão social”, “acesso aos bens 
culturais” e outra propaganda que tão bem emoldura os discursos oficiais, mas que desagua, 
quase invariavelmente, no que diria Almada Negreiros: “Veio a manhã e foi como de dia: 
não se via nada”.

A exclusão da Jangada é um escândalo que a todos envergonha perante uma das 
decisões mais arrasadoras para o Tâmega e Sousa, com quase meio milhão de habitantes e 
reconhecidas debilidades socioeconómicas e culturais.

Nada de surpreendente, porém, para a Ala dos Namorados. Afinal, “são os loucos de 
Lisboa / que nos fazem duvidar / que a Terra gira ao contrário / e os rios nascem do 
mar”. ||

Luís Ângelo Fernandes

O novo número, referente ao ano de 2022, 
da Oppidum - Revista de Arqueologia, História e Património, 
editada pela Câmara Municipal de Lousada, é lançado  
a 11 de janeiro, pelas 18h00, no Centro de Interpretação 
do Românico, com apresentação de Rui Graça Feijó, 
professor agregado da Faculdade de Letras  
da Universidade de Coimbra.

Entre outros temas, surgem a arqueologia da 
farinação no território de Lousada da Pré-história  
à Alta Idade Média, caracterização da paisagem proto- 
-histórica do concelho, estudo de um conjunto cerâmico 
romano da Casa do Rio, freguesia do Torno, resultados 
da requalificação das alminhas de Vilar do Torno  
e Alentém e uma análise da organização económica 
do julgado de Santa Cruz de Sousa, para além de uma 
investigação sobre a Casa Fausto, histórica chapelaria  
da cidade de Penafiel, e um estudo sobre o Convento  
de São Gonçalo, em Amarante. ||

O gato das botas é a mais 
recente produção da 
Jangada teatro.

©
 JA

N
G

AD
A


