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2 É uma evidência que a música não existe desligada 
do mundo. Nasce num contexto específico e sobe à 
tona num momento histórico concreto. O impulso 
criativo, por mais solitário que possa parecer à 
distância e de relance, deflagra num quadro mais 
complexo que faz com que uma melodia nunca seja 
apenas uma melodia. Se não deixa na sua cauda 
um lastro cultural, económico, social ou político, um 
pulsar coletivo que comanda o punho na missão de 
fixar as notas no papel, no mínimo carrega consigo 
um estado de ânimo, um mapeamento emocional 
do seu autor num ponto preciso (mesmo que 
alongado) do seu trajeto.
Por isso mesmo, qualquer concertista ou maestro 
que não se fie em dotes divinatórios ou se julgue 
iluminado por uma clarividência divina, estuda 
afincadamente as biografias dos autores e o 
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contexto histórico para daí extrair a sua leitura 
informada da obra. Depois de construída essa 
base, só então faz sentido derramar a sua própria 
narrativa pessoal sobre a peça e propor um novo 
edifício interpretativo.
É esse movimento que aqui nos guia e aqui 
reproduzimos. Não florescendo a música dentro 
de uma campânula que a esconda e a proteja 
do mundo, as pistas temáticas sugeridas pela 
programação da Temporada Gulbenkian Música 
14/15 apontam caminhos que exploramos criando 
uma série de vasos comunicantes – levando a várias 
grelhas de leitura sempre que formos, no final, 
devolvidos à música. Como satélites que, de forma 
mais ou menos mascarada, se fazem sentir num 
corpo que lhes pode parecer indiferente. Mas não 
é. Há derivas, reflexos, movimentos descritos em 
torno de outros objetos discretamente promovendo 
transformações constantes.
Tomando o centenário do início da I Guerra Mundial 
(e, em concreto, o War Requiem de Benjamin Britten) 
como primeiro mote desta publicação bimestral, 
assomam razões e consequências dos conflitos 
armados nos domínios da música, do cinema, da 
literatura, da banda desenhada/cartoon e da 
propaganda, escavando-se novas formas de olhar 
e ouvir.
A música não existe, portanto, desligada do mundo 
e o mundo, naturalmente, não cessa de rodar sobre 
si mesmo. A mesma nota, cada vez que pousa no 
instrumento, não soa, por isso, sempre igual.



4 Em 1915, já o assassínio do arquiduque 
austro-húngaro Francisco Fernando, em Sarajevo, 
precipitara a Europa para a I Guerra Mundial.  
O conflito, mantendo-se eminentemente europeu, 
continuava ainda a motivar do Presidente norte-
americano Woodrow Wilson uma cautelosa posição 
de neutralidade, com amplo apoio popular. Foi neste 
cenário inesperado que o cantor Morton Harvey se 
tornou, subitamente, uma personagem de relevo 
nos Estados Unidos. Não apenas no mundo estrito 
da música, mas também no universo político.  
Ao interpretar uma canção de Al Piantadosi 
(música) e Alfred Bryan (letra) intitulada “I Didn’t 
Raise My Boy to Be a Soldier”, Harvey via-se na 
primeira linha do movimento pacifista anti-guerra 
e tomado como inspiração futura para acções 
feministas. A chave para o impacto da canção era 
explicada pela propagação da mensagem através 
de uma forma musical simples, capaz de entrar por 
quaisquer ouvidos sem grandes atritos e sintonizado 
com a maioria da opinião pública. O impacto 
seria de tal forma estrepitoso que o próprio ex-
Presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, 
reagiria agastado com a popularidade da canção – e 
sobretudo com a possibilidade de um objecto vindo 
de uma arte tomada como pouco séria se imiscuir 
em territórios políticos para os quais não tinha sido 
convidada – reclamando que aplaudi-la seria tão 
absurdo quanto saudar uma outra hipotética canção 
chamada “I Didn’t Raise My Girl to Be a Mother”.

As vendas meteóricas de 700 mil partituras 
no espaço de vários meses iniciariam, tempos 
depois, uma queda igualmente vertiginosa marcada 
pelas próprias movimentações no teatro de guerra. 
A 7 de Maio de 1917, ao largo da costa sul da Irlanda, 
um submarino alemão atingiria o navio britânico 
Lusitânia, que demorou escassos 20 minutos a 
desaparecer no Mar Celta. Mais de metade dos 
quase 2 mil passageiros morreria por afogamento. 
Entre estes, encontravam-se 128 cidadãos norte-
americanos. A partir do segundo em que o Lusitânia 
submergiu totalmente, a postura dos Estados 
Unidos, tanto nas mais elevadas cúpulas do poder 
quanto ao nível da rua, alterou-se de forma bastante 
substancial. Nesse mesmo dia, o New York Tribune 
dava conta de uma professora em Brooklyn que teria 
provocado a fúria da National Guard ao saber-se que 
ensinava “I Didn’t Raise My Boy to Be a Soldier” aos 
seus alunos. No dia seguinte, no entanto, a canção 
afundava-se com os destroços do Lusitânia.

A experiência do envolvimento norte-
americano na I Guerra Mundial ocuparia então 
grande parte do imaginário da música popular, 
graças ao período de ouro do chamado Tin Pan Alley 
– designação atribuída aos compositores da canção 
popular norte-americana dos autores que criavam 
nas imediações físicas e estilísticas da Broadway 
na viragem do século XIX para o século XX (e cuja 
fulgurante influência se estenderia até à II Guerra 
Mundial). Irving Berlin, um dos mais talentosos 
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e afamados autores de um grupo a que pertenciam 
ainda George Gershwin e Cole Porter, entre 
muitos outros – e que, conjuntamente, forjaram a 
canção clássica norte-americana –, afirmaria em 
entrevista, anos depois, a sua crença absoluta de que 
“a música podia contar na perfeição a História dos 
Estados Unidos”.

Essa mesma ideia inscreve-se na grandiosa 
narrativa da música no século XX assinada pelo 
jornalista Alex Ross em O Resto É Ruído. Após essa 
impressionante aproximação do reportório do Tin 
Pan Alley ao imaginário da I Guerra – primeiro por 
exemplos de oposição como o de Morton Harvey, 
depois através de uma profusão de composições 
com fundo de exaltação patriótica – os textos de 
“jovens intelectuais rebeldes americanos dos anos 
vinte revelam que estava em curso uma mudança 
paradigmática e retratam os artistas populares 
não como entertainers, mas sim como artistas 
importantes, modernistas das franjas sociais”, 
escreve Ross. Em certa medida, este era igualmente 
um reflexo dos tempos de guerra. Em situações 
extremas, de impotência colectiva e de necessidade 
de uma voz que substituísse as massas, a música 
popular tomaria este lugar, ao mesmo tempo que 
dava conta de um crescente grito de integração 

e de luta por direitos civis que começaria a ser 
reclamada pelo jazz, numa riquíssima absorção de 
ritmos e motivos melódicos afro-americanos – cuja 
relevância seria inclusivamente defendida com 
grande notoriedade pelo compositor checo Antonín 
Dvorák, em visita aos Estados Unidos. O jazz, de 
resto, haveria também de alastrar até à criação 
de Igor Stravinsky L’Histoire du Soldat, baseada 
num conto tradicional russo. Em artigo assinado 
pelo próprio Dvórak no New York Herald, em 1893, 
recorda ainda Alex Ross, o compositor escreve 
que “todos os grandes músicos se inspiraram nas 
canções do povo”.

Essa correspondência emocional entre 
público e autores, assim como a padronização de 
uma certa cultura popular na música, começam 
a desenhar-se em larga medida durante esse 
período da I Guerra Mundial. E hão-de continuar 
nas décadas seguintes, não apenas num novo 
incremento substancial de criações sobre a guerra 
naturalmente potenciado no período 1939-1945,  
mas também daí em diante e de uma forma 
persistente. A II Guerra, aliás, coincidiria com o 
início do fim da geração Tin Pan Alley, ainda bastante 
activa durante o conflito – Irving Berlin recuperaria 
o seu “God Bless America” de 1918, escrito durante 

©
 d

r



o serviço militar – para desaparecer nas mãos do 
rock’n’roll e da folk, cujas figuras de proa, como 
Bob Dylan ou John Lennon, se tornariam vozes 
duramente críticas das intervenções militares.

Embora a canção popular tenha sido usada 
conscientemente durante o período da II Guerra 
Mundial como alavanca do moral das tropas, 
quer através de mensagens repetidas na frente da 
batalha, quer através de espectáculos destinados 
aos militares, como forma de amplificar o apoio 
de que gozavam em casa e eliminando provisória e 
artificialmente distâncias, desde então a música tem 
servido sobretudo para a condenação dos conflitos e 
por uma defesa intransigente da paz. War Requiem,  
a monumental obra de Benjamin Britten estreada 
em 1962, explicitava-o ao prever a entrega das três 
vozes a um barítono alemão, um tenor britânico e 
uma soprano russa. A música devia unir o que as 
armas separavam – um lema que, de certa forma,  
tem norteado todo o percurso do músico catalão 
Jordi Savall ou do pianista e maestro argentino  
(de origem judia) Daniel Barenboim.

Em situações particulares, no entanto,  
a música foi obreira de transformações maiores. 
Strauss, cedo trazido para a proximidade de Hitler 
e Goebbels durante a II Guerra Mundial, seria 

primeiro encarregado de tornar a música “mais 
ariana” e substituir as peças de autores estrangeiros 
pelas de compositores germânicos nos teatros 
nacionais. A recusa com algumas destas exigências 
não lhe facilitaria a vida nem evitaria a severa 
colagem ao nazismo. E as relações tornar-se-iam 
verdadeiramente tensas quando Strauss escolheu 
para libretista das suas óperas o judeu Stefan Zweig. 
Dos dois lados, foi encarado como um traidor e uma 
figura pouco escrupulosa, apesar de com a música 
ter alegadamente “comprado” a saída em segurança 
dos seus familiares judeus do alcance do longo braço 
nazi e ter ainda composto Metamorphosen como um 
lamento debruçado sobre a devastação cultural e 
patrimonial na Alemanha durante os últimos meses 
do conflito. Mas a guerra deixa marcas.  
E dificilmente se apagam.
 
Gonçalo Frota
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8 Não havia imprensa cor-de-rosa como 
agora, mas publicaram-se no Le Figaro cartas 
entre um ministro das finanças francês e uma 
amante, numa campanha caluniosa que acabou 
por afastar uma figura conciliadora do rumo 
dos acontecimentos. Raspuntin, um “pacifista 
empenhado”, tinha grande influência sobre a 
família imperial russa mas passou várias semanas 
a milhares de quilómetros da corte, internado 
num hospital depois de uma mulher tresloucada 
o esfaquear no estômago. No Verão de 1913, a 
Grã-Bretanha ainda pôs Angola e Moçambique em 
cima da mesa como oferta ao Kaiser (sem sequer 
consultar os portugueses), numa tentativa de 
aplacar os apetites alemães por colónias. Mas o 
acordo, que foi redigido e onde só faltavam mesmo 
as assinaturas, foi conduzido de forma tão secreta 
(secreta ao ponto de quase não se saber disto) que foi 
entretanto atropelado pela declaração de guerra do 
império autro-húngaro à Sérvia, arrastando todas as 
potências para a guerra.

É de episódios assim que se faz o livro  
A Guerra que Acabou com a Paz, título imbuído do 
espírito de efeméride em ano de centenário do 
início da I Guerra Mundial. Margaret MacMillan, 
historiadora e neta de Lloyd George (primeiro-
ministro britânico entre 1916 e 1922), dedicou 
800 páginas às várias – e algumas tão pueris que se 
parecem mais com ficção – decisões precipitadas, 
manobras secretas, sentimentos exacerbados, erros 

de julgamento, rivalidades e acasos azarados que 
precipitaram o conflito.

O livro não é uma viagem ao interior da  
I Guerra Mundial. É um percurso de bastidores, 
como acaba por ser a relação da literatura com a 
guerra em geral. Não é por acaso que Guerra e Paz, 
o livro de Tolstói que é o clássico dos clássicos no 
que diz respeito à temática bélica, começa com 
episódios de corte. Ou, mais especificamente, 
com uma pequena soirée (assim mesmo em tom 
francês, com o sotaque que era empregado pela 
alta sociedade russa na altura) em casa de Anna 
Pávlovna, com conversas aqui e ali sobre a família 
Bonaparte e alguns aborrecimentos da guerra, mas 
também sobre inconveniências sociais variadas ou 
o bordado de ouro no saquinho de veludo de uma 
jovem princesa.

Não que as guerras movidas por Napoleão 
contra as principais monarquias da Europa (mais 
no período entre 1805 e 1820, durante a campanha 
de Napoleão na Áustria) não sejam o grande tema 
que Tolstói perseguiu. Mas na empreitada com 
carimbo de património Mundial onde se encontram 
mais de 550 personagens e que dificilmente pode 
ser publicada num só volume, interessam mais as 
reflexões filosóficas do que as armas, e sente-se 
mais o conflito entre a vida da nobreza e a vida dos 
soldados e dos servos do que o conflito imenso de 
conceitos que se encontra logo no título. Na verdade, 
há até a possibilidade de estarmos perante uma 

Literatura:
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colocação de antónimos que é mais uma opção de 
tradução do que uma escolha do autor – em nota 
inicial da sua tradução, Nina Guerra e Filipe Guerra 
alertam para o facto de o original não conter a 
palavra “Paz” mas sim um homófono que significa 
“universo, sociedade, mundo humano.”

E mais do que entrar Paz adentro, ou sequer 
Guerra adentro, a literatura faz antes esse papel de 
humanizar as enormidades desse conflito. E por 
humanizar deve-se entender até a possibilidade 
de dar uma voz e um sentimento àquele que pode 
ser considerado o inimigo. Será mais comum o 
contrário – ainda que se diga que é dos fracos que 
não reza a História, também se pode dizer que não 
é dos maus que rezam as histórias. As Benevolentes, 
de Jonathan Littell, é um desses raros casos do mal 
sobre o bem. Ou pelo menos do mal relatado (e 
problematizado) pelo próprio mal, o que no caso 
em concreto significa que a história é narrada por 
Maximilien Aue, um oficial das SS nazis.

Foi a qualidade do relato de mais de 800 
páginas que valeu ao autor um prémio Goncourt, 
mas terá sido mais essa estranheza perante a 
possibilidade de aceder ao outro lado que fez com 
que um livro desta natureza vendesse 150 mil 
exemplares aquando da sua publicação em França. 
Balizado por capítulos com nomes de música 
clássica (Toccata ou Sarabande, por exemplo), 
Littell – que é judeu – persegue o que significa na 
prática ser um monstro à medida que acompanha 
Aue no campo de batalha, a trabalhar no gabinete de 
Himmler e até já depois do fim da II Guerra Mundial.

E essa é precisamente outra das 
possibilidades da literatura quando posta perante 
uma guerra: esperar pelos efeitos posteriores. No 
livro O Retorno, de Dulce Maria Cardoso, já não se fala 
sequer da guerra colonial portuguesa, ainda que seja 
essa guerra a abrir a possibilidade do relato. Fala-se 
sim de Rui (que é, não por acaso, um nome inspirado 
pelo verbo ruir), um rapaz adolescente que se torna 
retornado sem ter para onde retornar, que regressa 
a um país sem sequer o conhecer. Vem com a família 
de Angola no momento da independência – ele no 
meio de milhares de pessoas que ficaram alojadas 
em hotéis sem saber para onde ir, mas ele também 
sozinho, indivíduo, pessoa singular nos despojos de 
um conflito. Assim como no livro O Dia de Amanhã, 
de Ignácio Martínez de Pisón, se sentem os efeitos 
do franquismo numa única vida que é relatada por 
muitos dos que se cruzaram com ela. Até porque 
Espanha tem sido um caso literário essencial para se 
perceber como a ficção pode ajudar um país a lidar 
com questões tão complexas como uma ditadura 
violenta ou uma guerra civil sangrenta. 

Enquanto possível terapia do horror, a 
ficção garante essa distância segura para se nomear 

o inominável. E até, num caso como O Deserto dos 
Tártaros, de Dino Buzzati, para se lidar com aquilo 
que nem chega a acontecer, com a expectativa, 
com a ansiedade, com aquilo que pode ser a guerra 
enquanto vazio da guerra – o instante, relatado até 
por muitos soldados no terreno, entre aquilo que 
pode acontecer mas ainda nem aconteceu.

No livro responsável pela fama mundial 
de Buzzati, um jovem tenente parte para prestar 
serviço num forte situado numa região isolada que 
fica na fronteira onde parece iminente um ataque do 
povo tártaro. E o que acontece é precisamente não 
acontecer nada, com a tensão a crescer perante um 
inimigo que ganha força por não ter sequer ainda 
rosto ou forma e com a angústia da espera a ser o 
grande combate travado pelos militares reunidos 
no forte.

Trata-se de uma guerra mental, aqui muito 
diferente das guerras mentais que se aplicam 
agora no jargão futebolístico. Um jogo de efeitos 
que é usado na guerra como é usado na literatura, 
e que levou também o escritor Haruki Murakami a 
entrevistar várias vítimas do ataque terrorista com 
gás sarin que aconteceu no metro de Tóquio em 
1995 e que se configura como um dos mais famosos 
episódios do terrorismo contemporâneo, a guerra 
como a conhecemos hoje, cem anos afastados do 
início da I Guerra Mundial. “Levanta-se à hora do 
costume, lava-se, veste-se, toma o pequeno-almoço 
e dirige-se à estação de metro mais próxima. Entra 
para a carruagem, apinhada como de costume. Nada 
de anormal. O dia promete ser um dia perfeitamente 
igual a todos os outros dias. Até ao momento em 
que cinco homens disfarçados direcionam os seus 
guarda-chuvas de pontas afiadas para o chão da 
carruagem, perfurando uns sacos de plástico cheios 
de um líquido estranho.”

A partir dos relatos recolhidos, Murakami 
escreveu Underground. E é nesse território 
subterrâneo – do metro e daquilo que fica nas 
pessoas depois de uma experiência assim – que 
tenta chegar ao atentado e ainda um pouco mais 
além: à mentalidade japonesa. A mentalidade, esse 
esquema complexo de linhas cruzadas e túneis com 
várias direcções que se esconde sempre no interior 
dos conflitos e aos quais a literatura acaba por aceder 
mais facilmente do que a própria História. 

Catarina Homem Marques
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“Oh what a 
lovely war”.
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14 Em 1918, depois de quatro anos de 
guerra que custaram as vidas de nove milhões de 
pessoas, acabaram de vez com uma certa ideia de 
“civilização” e refizeram de modo dramático o 
xadrez geopolítico mundial, houve muito quem se 
perguntasse de que tinha servido. Acima de tudo, 
todos desejaram que esta “Grande Guerra” – ainda 
não a I Guerra Mundial, porque a II ainda estava a 
20 anos de distância e só o tempo, e a historiografia, 
permitiriam redefini-la como “primeira” – fosse a 
última das guerras. 

Que o conflito mudou para sempre o modo 
de fazer a guerra como também a própria sociedade 
que lhe dera origem era, em todo o caso, algo que 
os mais atentos haviam sentido. Hoje, é-nos mais 
visível a sensação de fim de uma época que parecia 
perpassar pela arte da altura, o lento desvanecer 
de uma civilidade e de uma gloriosa era imperial 
anunciado pela morte do arquiduque Francisco 
Fernando em Sarajevo. 

Façamos um pequeno fast-forward. Em 
The Life and Death of Colonel Blimp (A Vida do Coronel 
Blimp, 1943), Michael Powell e Emeric Pressburger 
pegaram nos cartoons humorísticos que David Low 
criara nos anos 1930 na revista britânica Punch para 
cristalizarem uma imagem arquetípica do oficial 
de carreira britânico (que os muitos romances e 
filmes de aventuras do período imperial britânico 
ajudaram a criar). O filme levantou controvérsia 
ao tempo da sua realização - em plena II Guerra 

Mundial, esta visão desencantada da evolução  
da carreira militar corria o risco de ser  
considerada subversiva. 

Clive Candy, o oficial interpretado por Roger 
Livesey, formara-se nos tempos em que a guerra era 
uma actividade nobre praticada entre cavalheiros 
civilizados, de acordo com um código de honra ao 
qual continuava a agarrar-se sem perceber que ele 
já não existia. A carnificina sem sentido da I Guerra 
Mundial viera destrui-lo, e Powell e Pressburger 
demonstram-no com uma das mais pungentes 
definições daquilo que mudou na sociedade 
britânica com a guerra e, sobretudo, do que essa 
mudança representou. Há um “antes” de 1914 e  
um “depois” de 1918 (que é também um “antes”  
de 1939). 

O “antes” e o “depois” não se referem  
apenas à sociedade, mas também ao cinema.  
A I Guerra Mundial foi a primeira a ser registada 
em filme e, por isso, a primeira em que o normal 
cidadão se podia aproximar do que acontecia nas 
trincheiras na frente da batalha, mas veio também 
alterar o equilibrio de forças criativas e industriais. 
A França liderava os destinos da 7ª Arte até 1914, mas 
os combates travados em solo gaulês acabariam por 
anular essa vantagem; a vanguarda criativa passou 
para as mãos da Alemanha (com a sua derrota final 
a lançar as raízes do expressionismo que tão bem 
definiria o mal-estar alemão entre as guerras) e da 
União Soviética (cuja politicização e teorização da 

Cinema:
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arte lançaria pistas estéticas para o futuro). 
Os EUA, distantes do campo de batalha, 

tornaram-se no ponta-de-lança do cinema-
indústria e do cinema entretenimento (como se 
o seu papel acabasse de ser definido como o de 
“animar as tropas”, papel que cumpririam fielmente 
daí para a frente), ao mesmo tempo que acolhiam 
os refugiados de uma Europa que se começava a 
desagregar lentamente. 

Mas a todos eles 1914-1918 inspirou 
algumas das obras-primas do cinema do século XX, 
do J’Accuse de Abel Gance (1919) a All Quiet on the 
Western Front de Lewis Milestone (A Oeste Nada de 
Novo, 1930), adaptando o romance autobiográfico 
do alemão Erich Maria Remarque, passando por 
Westfront 1918 de G. W. Pabst (Quatro de Infantaria, 
1930) ou pelos heróicos filmes sobre os pioneiros da 
aviação militar (Wings/Asas, de William Wellman, 
em 1927, e The Dawn Patrol/A Patrulha da Alvorada, 
de Howard Hawks, em 1930). E quanto mais nos 
aproximamos de 1939, mais se torna evidente a 
própria abordagem de cada um deles reflecte o 
período em que foram feitos. 

Já em pleno reinado de Hitler, o humanismo 
optimista europeísta do campo de prisioneiros 
de La Grande Illusion de Jean Renoir (A Grande 
Ilusão, 1937), com a camaradagem utópica entre 
cavalheiros e operários. Antes da entrada dos 
americanos no combate, a frontalidade sincera e 
desarmante do relutante Sergeant York de Hawks 
(Sargento York, 1941); já no pós-guerra,  
o desencanto matizado e cínico dos  Paths of Glory  
de Stanley Kubrick (Horizontes de Glória, 1957),  
com o seu tribunal militar de bodes expiatórios. 

Mas, com tantos episódios heróicos 
para celebrar numa II Guerra Mundial muito 
mais imediatamente decisiva para o destino do 
mundo livre, por oposição a uma I Guerra Mundial 
moralmente equívoca e onde tudo se atolou 
rapidamente num pântano sem lógica, a atenção  
do mundo virou-se naturalmente para 1939-1945.

Enquanto isso, na Grã-Bretanha, o país 
que melhor definiu literariamente a experiência 
da I Guerra Mundial (com toda uma geração de 
poetas e autores sacrificados nas trincheiras), 
1914-1918 tornou-se numa “charneira” para as 
ficções do “heritage cinema” - os filmes de época 
que conciliam uma certa nostalgia da pacatez 
cavalheiresca da era eduardiana, com os seus 
últimos fulgores da sociedade de classes rígidas, 
com a inexorabilidade de um mundo moderno  
sem classes. 

O entre-guerras é fulcral para obras 
como Brideshead Revisited (Reviver o Passado em 
Brideshead, a partir da obra de Evelyn Waugh, 
filmado para televisão em 1981 por Charles 

Sturridge e Michael Lindsay-Hogg e para cinema em 
2008 por Julian Jarrold), The Remains of the Day (Os 
Despojos do Dia, adaptação de 1993 por James Ivory 
do livro de Kazuo Ishiguro) ou Atonement (Expiação, 
2007, de Joe Wright, baseado no romance de Ian 
McEwan), que são outras tantas meditações sobre a 
sociedade estruturada a que a I Guerra Mundial veio 
pôr fim. 

Essa dimensão classista é claramente 
assumida num dos mais espantosos planos do  
filme que Steven Spielberg tirou do livro de Michael 
Morpurgo sobre um rapaz que se alista para 
acompanhar o seu cavalo requisitado pelo exército, 
War Horse (Cavalo de Guerra, 2011): uma carga  
de cavalaria contra metralhadoras que reflecte  
de modo notável a loucura de uma visão do mundo 
classista que deixara de fazer sentido quase sem 
se dar por isso. E que a sempre impecável ficção 
televisiva britânica discretamente sublinhara; em 
tom humorístico (na última das quatro temporadas 
com Rowan Atkinson sobre a família Blackadder, 
Blackadder Goes Forth, de 1989), ou mais dramático, 
em séries como Upstairs Downstairs (A Família 
Bellamy, 1971-1975), The Duchess of Duke Street 
(A Duquesa de Duke Street, 1976-1977), ou a mais 
recente Downton Abbey (2010-) 

O mais recente Grand Budapest Hotel de Wes 
Anderson (2014) evoca nostalgicamente o fim desse 
período, o último estertor de uma “velha Europa” 
que procurava fingir, ou esconder, que o mundo 
mudara, mas o império continuava a sonhar consigo 
próprio. Mas o que foi não voltava a ser. O império 
pode continuar a sonhar, e o cinema tem grandes 
responsabilidades no cartório, mas nunca deixou 
de apontar que a mitologia militarista da nobreza 
de guerra tem pés de barro por baixo da fachada de 
cartão – como Richard Attenborough provou ao 
estrear-se na realização em 1968, muitos anos antes 
de Gandhi ou Chaplin, com a irrisão quase selvagem 
de Oh! What a Lovely War, denúncia impiedosa em 
tom de revista satírica do militarismo que levara a 
Grã-Bretanha a empenhar-se na I Guerra Mundial. 
(Que, não por acaso, a censura não deixou estrear 
em Portugal, em tempo de guerra colonial.) De 
modo muito menos clássico e mais “moderno” 
(mas também “datado”) que a Vida do Coronel 
Blimp de Powell e Pressburger – mas com a mesma 
necessidade de desmontar ideias feitas e provar que 
o mundo mudara por causa de um conflito.  

Jorge Mourinha



Paths of 
Glory.
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18 A 23 de Fevereiro de 1916, Portugal apresou 
dezenas de navios alemães e austro-húngaros 
atracados em portos portugueses e, em resposta,  
a Alemanha declarou guerra a Portugal a 9 de Março. 
Porém, a BD portuguesa já há muito estava em guerra 
com os “boches”: as hostilidades tinham começado 
a 24 de junho de 1915, através de As Aventuras de 
Quim e Manecas, de Stuart Carvalhais, publicadas no 
suplemento humorístico de O Século.

Quim e Manecas são herdeiros do espírito  
de hiperactividade, traquinice e desafio à autoridade 
dos Katzenjammer Kids e de Max und Moritz e as 
peripécias em que se envolvem têm quase sempre 
um carácter anarco-surreal, mas tal não impede 
que a realidade se insinue nestas páginas. Assim, 
o primeiro atrito com os alemães dá-se quando os 
dois miúdos decidem rumar à América e o navio em 
que seguem, um certo Mauritânia, é metido a pique 
pelo submarino alemão U-29, depois de tomar 
Quim e Manecas como prisioneiros. Por esta altura, 
corria pelo mundo a onda de indignação suscitada 
pelo afundamento, pelo submarino U-20, a 7 de 
Maio de 1915, do paquete Lusitania, irmão gémeo 
do Mauretania. O naufrágio fez quase 1200 vítimas 
e seria explorado pela propaganda aliada até à 
exaustão.

Já em reclusão no interior do submarino 
(O Século Cómico de 01.07.15), Manecas inquieta-
se: “O pior é se os patifes dos boches se lembram 
de nos cortar as mãos”. A preocupação pode hoje 

parecer descabida, mas não o seria então, já que as 
brutalidades cometidas pelas tropas alemãs sobre 
a população civil belga em 1914 tinham vindo a ser 
extraordinariamente empoladas e distorcidas pela 
imprensa aliada e eram aceites como factuais pela 
opinião pública eventos atrozes (nunca ocorridos ou 
comprovados) como a crucificação e decepação das 
mãos de incontáveis crianças belgas.

O tom irreverente e surreal de Quim e 
Manecas não daria espaço a este tipo de propaganda 
cruenta e as suas relações com os “boches” são antes 
dominadas por tropelias pueris e esparrelas de 
sofisticação delirante, na linha (como aponta João P. 
Boléo no livro que colige as BDs de Quim e Manecas) 
das complexas e mirabolantes maquinetas do 
cartoonista W. Heath Robinson, onde se misturam 
engenho e ingenuidade. Durante alguns números 
do suplemento, as geringonças de Quim e Manecas, 
aliadas ao seu espírito de “desentrascanço”, 
infligem aos alemães derrotas e humilhações 
tremendas.

A série, cujo fio narrativo é imprevisível 
e caprichoso, deixaria em paz os “boches” 
durante uns tempos, mas a declaração de guerra 
da Alemanha fá-los-ia regressar de imediato (O 
Século Cómico de 23.03.16). Daí em diante, seriam 
regularmente desfeiteados e massacrados pelos dois 
pequenos finórios, numa fantasia que contrastava 
gritantemente com as desastrosas prestações de 
Portugal na guerra real, com o Corpo Expedicionário 

Banda 
desenhada:
Guerra.
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a ser triturado em poucas horas na Batalha de 
la Lys e ficando, na prática, fora de combate até 
ao Armistício, e com as campanhas africanas a 
soçobrarem num atoleiro de inépcia, desnorte e 
sofrimento vão.

Stuart fez entrar as suas personagens em 
combate muito antes do início das hostilidades, o 
que talvez reflicta as suas convicções pessoais num 
debate que dividiu a opinião pública portuguesa de 
então – mas o regime republicano estava ansioso 
por entrar na guerra, para conquistar legitimidade 
no concerto das nações e assegurar o direito às 
colónias, pelo que a guerra parecia de dia para dia 
mais provável. Esta antecipação ao calendário 
bélico repetiu-se, em Fevereiro de 1940, quando 
os criadores de Super-Homem, Jerry Siegel e Joe 
Shuster, fizeram a sua personagem intervir na 
guerra, à data apenas europeia, numa história 
intitulada “How Superman would end the war”, em 
que o Homem-de-Aço rapta Hitler e Stalin (então 
aliado de Hitler, é preciso não esquecer) e os leva 
a julgamento na Liga das Nações, em Genebra. E 
para quem pense que a BD (e a BD de super-heróis 
em particular), era (ou é) assunto circunscrito ao 
lazer juvenil, a verdade é que Das Schwarze Korps, 
jornal oficial das SS, respondeu com um artigo 
virulentamente anti-semita, visando Jerry Siegel, 
que, como Shuster, era de ascendência judaica.

Não tardaria que outros dois judeus 
americanos, Joe Simon e Jack Kirby (Jacob 
Kurtzberg), criassem um super-herói vocacionado 
para fazer face aos nazis: a primeira aventura do 
Capitão América, publicada em Dezembro de 1940 
(embora a capa do nº1 de Captain America Comics 
indique Março de 1941), mostra-o a esmurrar 
Hitler, um “tratamento” que seria repetido 
incontáveis vezes pelos mais diversos super-heróis 
a partir da entrada dos EUA na guerra em Dezembro 
de 1941 e do subsequente recrutamento das 
personagens de BD e do cinema de animação para 
o esforço de guerra (até o Pato Donald daria o seu 
contributo, na curta-metragem Der Fuehrer’s face).

O envolvimento da BD na guerra começara 
bem antes de Quim e Manecas, no final do século 
XIX, na Grã-Bretanha, com os story papers ou 
boys’ weeklies, revistas de aventuras para rapazes, 
com um propósito moralizador e formador de 
carácter, combinando histórias ilustradas e BDs. 
Eram revistas baratas e conquistaram imensa 
popularidade e, embora os conteúdos fossem 
variados, a guerra viria a tornar-se tema recorrente 
a partir da Guerra dos Boers. O eclodir da Grande 
Guerra fez brotar novos boys’ weeklies como 
cogumelos e a toada patriótica tornou-se ainda mais 
vincada, com os papéis heróicos reservados aos 
britânicos e os alemães representados como brutos, 

sádicos ou cobardes. O armistício de 1918 não 
enfraqueceu a dominância da temática bélica das 
revistas para rapazes, tal como a II Guerra Mundial 
continuou a ser assunto para milhares de BDs muito 
depois de 1945.

No entanto, a esmagadora maioria desta 
produção tem por fito ou a propaganda patriótica, 
com a representação maniqueísta dos contendores, 
ou o entretenimento escapista, com enredos 
folhetinescos e inconsequentes, e seria preciso 
esperar algumas décadas até surgirem BDs que 
revelam a guerra em toda a sua miséria e dor, 
retratando não o heroísmo circense de personagens 
sobre-humanas mas o calvário das pessoas comuns 
apanhadas na implacável engrenagem bélica.  
Foi o que Jacques Tardi fez com a I Guerra Mundial 
em C’était la guerre des tranchées (1993) e Putain 
de guerre (2008-9), o que Art Spiegelman fez 
com o Holocausto em Maus (1991) e o que Keiji 
Nakazawa fez com o bombardeamento atómico 
de Hiroshima em Hadashi no Gen (1973-4). Tardi 
analisa acontecimentos a duas gerações de distância 
(foi o avô que lutou nas trincheiras), Spiegelman a 
uma (a história que conta é a de seu pai) e Nakazawa 
relatou experiências pessoais ocorridas 30 anos 
antes, mas Joe Sacco fez uma aproximação inédita 
da BD ao jornalismo de guerra com Safe Area Goražde 
(2000) e The fixer (2003), sobre a Guerra da Bósnia, 
com Palestine (1996) e Footnotes on Gaza (2009), 
sobre o conflito israelo-palestino. Em contraste 
com o vínculo auto-biográfico, factual e em-cima-
do-acontecimento de Sacco, Gipi descartou as 
incidências históricas de um conflito em particular 
e em Appunti per una storia di guerra (2004) criou 
um Bildungsroman gráfico, sem tempo nem lugar 
definido (mas cronologicamente não muito distante 
do presente), num espaço vagamente europeu 
assolado por uma guerra de média intensidade, 
fragmentada, conduzida por milícias, sobre a qual 
pouco nos é revelado – nem é preciso, pois o foco está 
na natureza humana e em como a como a guerra  
a molda e a confronta com escolhas terríveis. 
 
José Carlos Fernandes
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Na galeria de imagens marcantes do século 
XX, a representação da I Guerra Mundial não se 
faz com fotos de estadistas, generais ou campos 
de batalha: é com um desenho  de Lord Kitchener 
(ou, na versão americana, do Tio Sam), o olhar 
magnético e o indicador esticado, intimando o 
observador a oferecer-se para o serviço da nação. 
Na I Guerra Mundial a propaganda desempenhou 
um papel inédito na história dos conflitos e, com a 
radiodifusão ainda para lá do horizonte, a grande 
arma de comunicação de massas foi o desenho, sob 
a forma de cartazes e de cartoons em revistas 
e jornais.

Todos os beligerantes recorreram ao cartaz 
– apesar de só terem entrado no conflito em 1917, 
os EUA imprimiram 20 milhões de exemplares 
de 2500 cartazes diferentes – numa profusão só 
possível graças aos progressos registados no final do 
século XIX no domínio da impressão, permitindo 
reproduções a cores fiéis e baratas.

Na extraordinária diversidade de cartazes 
é possível discernir tendências e particularidades 
e uma das mais óbvias é a dos cartazes que apelam 
ao alistamento, que são exclusivos do Império 
Britânico e seus “domínios” (Canadá, Austrália, 
Nova Zelândia, etc.) e dos EUA. Estes eram os únicos 
países que, à data da entrada no conflito, não tinham 
serviço militar obrigatório (a Grã-Bretanha acabou 

por instituí-lo em 1916, o Canadá em 1917), pelo 
que o apelo aos voluntários dominou os cartazes 
anglo-saxónicos nos primeiros anos. A imagem 
acima mencionada, com Lord Kitchener e a frase 
“Your country needs you”, foi criada por Alfred Leete 
e surgiu originalmente como capa da London Opinion 
de 5 de Setembro de 1914, mas a popularidade que 
granjeou levou a que revista logo publicasse versões 
sob a forma de cartão postal e o Parliamentary 
Recruiting Committe solicitasse permissão para 
a converter em cartaz (houve vários, com design 
e texto diferentes). Quando os EUA entraram na 
guerra, James Montgomery Flagg usou o modelo 
britânico para o (talvez ainda mais famoso) cartaz 
em que o Tio Sam interpela o observador com  
“I want you for US Army”.

Os cartazes de alistamento britânicos (e, 
em menor medida, os australianos e canadianos) 
apelam ao cumprimento do dever, recorrem à 
chantagem emocional e insinuam que quem não 
se alista é um cobarde e vive uma vida confortável 
e segura, enquanto outros sofrem e morrem nas 
trincheiras. Alguns cartazes dirigem-se às mães, 
esposas e namoradas, para que não retenham os seus 
homens ou sejam mesmo elas a incitá-los a cumprir 
o dever patriótico. Um dos mais perversos antevê 
uma pacata sala-de-estar burguesa no pós-guerra e 
um pai mortificado que não sabe o que responder à 

Propaganda: 
Cartazes na 
1ª Guerra 
Mundial.
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filha que lhe pergunta “Daddy, what did you do in the 
Great War?”

Em contraste, os cartazes de recrutamento 
americanos distinguem-se pelas cores vivas, 
figuras enérgicas e uma jovialidade e exuberância 
a raiar o lunatismo e a estroinice adolescente, 
oferecendo uma visão do serviço militar como 
oportunidade para conhecer o mundo e desfrutar de 
novas experiências: o cartaz “US Navy: A wonderful 
opportunity for you” exibe um soldado de mala feita 
que se diria prestes a embarcar num festivo cruzeiro 
aos trópicos, “Join the Navy: The service for fighting 
men” tem um marinheiro a cavalgar um torpedo, e 
“Travel? Adventure? Join the Marines!” é ilustrado 
por um fuzileiro que monta, descontraidamente,  
um jaguar enfurecido.

Outros cartazes aliados visam acicatar a 
indignação das massas com a descrição dos actos 
bárbaros cometidos pelos alemães: violação da 
neutralidade belga, afundamento do paquete 
Lusitania, bombardeamentos da população civil, 
crueldade para com prisioneiros e o fuzilamento, 
na Bélgica ocupada, da enfermeira britânica Edith 
Cavell, acusada de ajudar a fuga de prisioneiros. 
Outros focam-se na “frente doméstica”: apelam 
às mulheres para tomar os lugares dos homens 
nos campos e fábricas e exortam à frugalidade 
na alimentação (“Eat less bread!”, “Food is 
ammunition”), no vestuário (“To dress extravangtly 
in war time is worse than bad form, it is unpatriotic”) 
e até na higiene (“Fewer hot baths – and save coal”), 
e promovem o cultivo de legumes (“Come into the 
garden, dad!”, “Boys to the farm”)e a reciclagem 
(“Salvage! Every little helps”).

Assunto comum a Aliados e Potências 
Centrais são as recolhas de fundos (subscrições de 
guerra), muitas delas assentes na imagem de um 
soldado que interpela os civis: “Nós entregamos 
o nosso sangue, cabe-vos entregar o vosso ouro”. 
O esforço pedido aos cidadãos para alimentar o 
“monstro” é titânico, pois a despesa pública, por 
comparação com o período de paz, é multiplicada 
por 11 em França, por 14 na Grã-Bretanha e 
Alemanha, por 18 nos EUA, por 22 em Itália.

Os cartazes germânicos tendem a ser 
lúgubres e até macabros ou assumem uma 
neutralidade ‘decorativista’ que não permite 
adivinhar que se está em guerra total. Mas os mais 
peculiares são os austro-húngaros: o Império 
Austro-Húngaro foi o que mais ansiou pela guerra 
e, em última análise, foi o responsável pela sua 
eclosão, mas combateu-a com desconcertante 
displicência e falta de empenho. Se os soldados 
austro-húngaros lutaram como se aquela não fosse 
a sua guerra – e, efectivamente, para a maioria 
deles, não era – os cartazes de propaganda são ainda 

mais alheios ao conflito. São os mais apurados 
do ponto de vista estético, com uma composição 
cuidada que privilegia a simetria, mas são um fiasco 
comunicacional e nem sequer parecem pretender 
galvanizar ou mobilizar as massas. É certo que a 
necessidade de apelar a todos os habitantes da manta 
de retalhos que era o Império Austro-Húngaro e de 
evitar ferir susceptibilidades étnicas implicava um 
jogo de compromissos que redundou em imagens 
e mensagens abstractas e desligadas do mundo 
real. O imaginário convocado é dominantemente 
medieval, como se não estivesse em curso uma 
guerra com tanques, aviões e submarinos. Um 
cartaz que anuncia uma exposição de “imagens 
de guerra” (Kriegsbilder Ausstellung) em Viena 
nega veementemente a realidade: a maior parte 
da superfície é ocupada por uma vasta e florida 
moldura, no centro da qual está um elaboradíssimo 
ramalhete, em que se senta, sufocada pela 
ornamentação, uma senhora nua rodeada por dois 
querubins e apenas a espada que um deles segura 
pode ser considerada como aludindo ao tema da 
exposição. Quem nada saiba de alemão, poderá 
pensar que o cartaz promove uma florista ou uma 
feira de têxteis-lar.

Os cartazes não foram produzidos por 
comités sem rosto arregimentados e industriados 
por burocratas dos ministérios da propaganda. 
Foram concebidos pelos mesmo artistas que 
trabalhavam para o mercado publicitário e editorial 
e em nenhum país isso é mais evidente do que nos 
EUA, onde a ilustração comercial vivia um período 
florescente e onde os cartazes e as capas de revista 
de temática bélica mais memoráveis foram obra 
de grandes nomes da Golden Age da ilustração, 
como James Montgomery Flagg, Howard Chandler 
Christy, Charles Dana Gibson, J.C. Leyendecker, 
Harrison Fisher, Harvey Dunn, ou Coles Phillips.  
E se há cartazes graficamente conservadores, outros 
recorrem a grafismos vanguardistas, como é o caso 
do Plakatstil, de cores planas e figuras estilizadas, 
num cenário minimal ou até reduzido a um fundo 
de cor uniforme. O Plakatstill, que despontara na 
Alemanha ca. 1900 e prefigura o Art Deco, está 
bem patente nos cartazes de propaganda de Franz 
Griessler e no célebre cartaz “U Boote heraus!”  
de Hans Rudi Erdt.

Os cartazes da I Guerra Mundial não  
são apenas testemunho da história política,  
militar, económica e social – espelham também  
o evoluir das correntes da ilustração e design.

José Carlos Fernandes
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26 Afonso Cruz (escritor)    
Semana da Cultura Arménia — 12 a 19 Outubro 
Dizem que o Jardim do Éden era na Arménia, o que 
significa que a Queda aconteceu naquela zona do 
Cáucaso. Pode ser que a nossa redenção também 
venha de lá. 
Para já, trazem música, que é uma excelente maneira 
de ainda sentirmos um bocadinho do tal Jardim. 

Depoimentos:
Cristina Branco/
Filipe Melo/
Afonso Cruz.
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Cristina Branco    
Júlio Resende — 11 Setembro 
A minha escolha vai para o concerto do Júlio Resende 
com a Silvia Pérez Cruz e a Gisela João porque me 
parece muito interessante a proposta de juntar estes 
dois universos musicais distintos. O fado ganhou 
notoriedade e é bom vê-lo a subir a palcos antes 
reservados a outras sonoridades! 



Filipe Melo  ( músico e autor de BD )  
Artur Pizarro — 27 Setembro 
Sequeira Costa — 5 Outubro 
Desde muito jovem que, muitas vezes contra a minha 
vontade, fui um espectador assíduo da Gulbenkian. 
“Um dia ainda me vais agradecer” - dizia-me a 
minha mãe. E tinha razão. Fui percebendo que 
assistir ao concerto de um grande solista, num belo 
espaço e a interpretar um lindo repertório é uma 
experiência única, intimista e extraordinária.  
Estou perfeitamente convicto de que sem essas 
tardes na Gulbenkian não seria aquilo que sou -  
um músico, mas, mais do que isso, um apaixonado 
por Música. Numa programação tão rica como a 
destes dois meses, recomendo dois dos nossos 
gigantes: Artur Pizarro e Sequeira Costa.  
O piano no seu mais alto nível.



©
 d

r



30

Setembro.
 

 
 

domingo 7 Setembro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra XXI
Dinis Sousa   maestro

Purcell 
Britten 
Ravel 
Pena 
Beethoven

 
 

 

quinta 11 Setembro 
21:00h — Grande Auditório

Júlio Resende piano

convida

Gisela João voz 
Silvia Pérez Cruz voz

Fado & Further

 
 

sexta 12 Setembro 
21:00h — Grande Auditório  
Entrada Livre

Orquestra Gulbenkian
Magnus Lindberg   maestro

Workshop ENOA Jovens Compositores

 
 

 

domingo 14 Setembro 
19:00h — Grande Auditório 
Entrada Livre
Solistas do Festival Cantabile e da  
Orquestra Gulbenkian
Mozart 
Poulenc 
Carter 
Fauré
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quarta 17 Setembro 
19:00h — Grande Auditório 
Entrada Livre
Solistas do Festival Cantabile e da  
Orquestra Gulbenkian
Debussy 
Winkelmann 
Ravel 
Schubert

 
 

sexta 19 Setembro 
21:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Esa-Pekka Salonen maestro

Beethoven 
Salonen

quarta 24 Setembro 
19:00h — Grande Auditório 
Entrada Livre

Orquestra Gulbenkian
Pedro Carneiro maestro

Grande Final do Prémio Jovens Músicos
 

 

quarta 24 Setembro 
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Livre

Drumming Grupo de Percussão
Miquel Bernat  direção

Descontruindo a Bossa

quinta 25 Setembro 
19 :00h — Grande Auditório 
Entrada Livre

Duo de Percussões da Metropolitana
Trio Portucale 
Camerata Nov’arte

quinta 25 Setembro 
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Livre

Estágio Gulbenkian para Orquestra
Jan Wierzba maestro

Tchaikovsky 
Dvorák

sexta 26 Setembro 
19:00h — Grande Auditório 
Entrada Livre

Camerata Atlântica
Aba Beatriz Manzanilla direção

Respighi 
Marcello 
Villa-Lobos 
Bartók
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sexta 26 Setembro 
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Livre

Orquestra Gulbenkian
Pedro Carneiro maestro

Concerto do Jovem Músico do Ano

 
 

 

 sábado 27 Setembro 
19:00h — Grande Auditório

Artur Pizarro    piano

Rachmaninov

domingo 28 Setembro  
16:30h — Auditório 3 
Entrada Livre
Encontro com Georges Aperghis:  
A torre de Babel e a guerra

domingo 28 Setembro  
17:30h — Auditório 3  
Entrada Livre
Documentário de Catherine Maximoff: 
Aperghis, Tempête sous un crâne 
legendas em inglês

 
 
 

 
 

domingo 28 Setembro 
19:00h — Grande Auditório

Remix Ensemble  
Casa da Música 
Peter Rundel maestro

Stravinsky 
L’histoire du soldat

Georges Aperghis 
Le Soldat inconnu
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Outubro.
 
 

quinta 2 Outubro  
21:00h — Grande Auditório

sexta 3 Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh maestro

Britten 
War Requiem

sexta 3 Outubro  
21:30h — Grande Auditório  
Entrada Livre
Solistas da Orquestra Gulbenkian 
Messiaen 
Quarteto para o fim do tempo

 
 

 

domingo 5 Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Sequeira Costa Piano

Bach 
Beethoven 
Chopin

 

quinta 9 Outubro 
21:00h — Grande Auditório

sexta 10 Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh maestro 
Christopher Purves barítono

Mussorgsky 
Tchaikovsky
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sábado 11 Outubro 
18:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Macbeth
Verdi

 
 
 

 

domingo 12 Outubro 
17:00h — Grande Auditório

Shoghaken Ensemble
Caminho para a Arménia

 
 

terça 14 Outubro  
17:30h — Auditório 3  
Entrada Livre
Música Arménia:  
Passado e Presente mesa redonda

terça 14 Outubro 
19:00h — Grande Auditório 
Entrada Livre
Solistas da Orquestra Gulbenkian  
e Convidados
Música de Câmara Arménia

 

 
terça 14 Outubro 
21:00h — Grande Auditório 
Entrada Livre
AR t MENIA filme sobre a história e a cultura 
arménia, música de Tigran Mansurian

 

 
 

 

quinta 16 Outubro 
21:00h — Grande Auditório

sexta 17 Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Pedro Neves maestro 
Nareh Arghamanyan piano

Freitas Branco 
Khachaturian

sexta 17 Outubro 
21:30h— Grande Auditório 
Entrada Livre
Solistas da Orquestra Gulbenkian  
e Convidados
Música de Câmara Arménia 

 
 
 

sexta 17 Outubro 
21:30h — Igreja de São Roque 
Entrada Livre

Coro Gulbenkian
Paulo Lourenço maestro

Festival Música em São Roque
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sábado 18 Outubro 
18:00h — Grande Auditório

met opera live in hd

As bodas de Figaro
Mozart

 

domingo 19 Outubro  
17:30h — Auditório 2  
Entrada Livre

Encontro com Jordi Savall
O contexto musical e histórico 
de “Espírito da Arménia”

domingo 19 Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Jordi Savall
Hespèrion XXI
Espírito da Arménia

 

 
 

quarta 22 Outubro 
21:30h — Teatro Maria Matos

quinta 23 Outubro 
21:30h — Teatro Maria Matos

Macbeth
Brett Bailey / Third World Bunfight 
No Borders Orchestra

quinta 23 Outubro 
18:00 / 20:30 / 22:00 — Grande Auditório  
Entrada Livre 

Filmes —

18:00h 

La Chair de l’Orchidée 
Patrice Chéreau, realização

20:30

Avec Sonia Wieder-Atherton
Trois strophes sur le nom de Sacher 
Chantal Akerman, realização

22:00 

The Night Porter 
Liliana Cavani, realização

 
sexta 24 Outubro  
18:00h — Foyer - Piso 1  
Entrada Livre 

encontro com as artistas 

Sonia Wieder-Atherton 
e Charlotte Rampling
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sexta 24 Outubro 
21:00h — Grande Auditório

The Night Dances
Sonia Wieder-Atherton violoncelo 
Charlotte Rampling narradora

poemas de Silvia Plath 
Britten

domingo 26 Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Odisseia para violoncelo e  
coro imaginário
Sonia Wieder-Atherton 
violoncelo e conceção artística

Aperghis 
J. S. Bach 
Granados 
Prokofiev 
Bellini 
Schumann

 

quinta 30 Outubro 
21:00h — Grande Auditório

sexta 31 Outubro 
 19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh maestro

R. Strauss 
Beethoven

sexta 31 Outubro 
18:00h — Zona de Congressos  
Entrada Livre
Conhecer uma obra —  
Guia de audição por Jorge Rodrigues
Beethoven: Sinfonia Heroica

sexta 31 Outubro 
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Livre

Solistas da Orquestra Gulbenkian
Bocherini 
Borodin
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Ficha 
Técnica.

Colaboradores:

Gonçalo Frota (n. 1977, Évora) iniciou-se em 
1999 na escrita sobre música no jornal Blitz, 
tendo passado depois pelo semanário Sol. Escreve 
atualmente no jornal Público e na revista Time Out 
Lisboa, sendo também colaborador da revista inglesa 
Songlines, dedicada às músicas do mundo.  
É o autor das notas da reedição integral da obra  
de José Afonso na editora Orfeu.

Catarina Homem Marques (n.1983, Maputo) é 
licenciada em Ciências da Comunicação e pós-
graduada em Artes da Escrita. Começou a escrever 
sobre literatura em 2006 no semanário Sol e 
mais tarde criou e apresentou o programa “Ah, a 
Literatura” no Canal Q. Escreve atualmente na Time 
Out Lisboa, onde faz crítica literária, e colabora com 
publicações especializadas como a revista Ler.

Jorge Mourinha (n. 1968, Lisboa) começou por 
estar ligado ao marketing discográfico nas editoras 
Edisom e EMI-Valentim de Carvalho. A partir 
de 1998 dedicou-se essencialmente à escrita, 
sobre música e cinema, no então jornal Blitz, onde 
colaborou até 2005. Desde 2005 é crítico e colunista 
no jornal Público.

José Carlos Fernandes (n. 1964, Loulé) tem feito 
ilustração para os jornais Diário de Notícias, Expresso 
e Correio da Manhã e para as revistas Time Out Lisboa 
e Time Out Porto (onde também escreve sobre jazz, 
música clássica e livros). Publicou banda desenhada 
nos jornais O Independente e Público, teve exposições 
individuais na Centre National de la Bande Dessinée 
et de l’ Image, em Angoulême, e no Centre Belge de la 
Bande Dessinée, em Bruxelas, a sua série A Pior Banda 
do Mundo está traduzida em espanhol, francês, 
basco e polaco.

Fundação  Calouste  Gulbenkian
Avenida de Berna, 45-A  
1067-001 Lisboa
Portugal

+351 217 823 700
musica.gulbenkian.pt

Coordenação

mecenas
ciclo grandes intérpretes

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

Setembro 2014 


