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Editorial:
Quando as 
obras não 
têm fim.

A matéria conceptual de “últimas obras” pode 
esconder uma miríade de significados. Pode reportar-
-se naturalmente a uma longa carreira em que a uma 
derradeira criação se pede uma relação e súmula de 
tudo quanto para trás tenha ficado, um refinamento 
de técnicas, uma busca incessante por novos caminhos. 
Pode também, nas mesmas circunstâncias, perigar 
a reputação de um autor, tornar claro que deve ser 
celebrado pelo seu passado e obrigá-lo à humilhação 
suprema de, a cada novo esforço, lembrar-se a sua 
incapacidade de estar à altura de si mesmo.  
Mas pode, ainda, equivaler a um acesso de clarividência 
que decrete um fim precoce para a obra, roubando 
ao mundo a possibilidade de se comprazer com 
sucessivas obras-primas que se faziam anunciar 
mas nunca se achavam cumpridas. Em casos como 
o do poeta francês Jean-Arthur Rimbaud, fugido da 
literatura depois de criar de forma fulgurante uma 
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obra profundamente singular e influente entre os  
15 e os 20 anos, renunciando à literatura em seguida. 
Ou pode, de forma semelhante, ser bruscamente 
interrompida por doenças súbitas, mortes antes 
do tempo, suicídios também motivados pela causa 
artística. Há, portanto, uma diferença substancial 
naquilo que se entende por última obra, entre aquela 
assim decretada pelo autor, por constituir um zénite 
autoproclamado ou a evidência de um pico de forma, 
e também aquela que é percepcionada e entendida 
pelo público. Até porque aquilo que o tempo se tem 
encarregado de demonstrar é que nenhuma obra 
está inteiramente fechada. A cada momento, produto 
da investigação e das constantes descobertas de 
material que se acreditava estar perdido ou do qual 
nem sequer havia conhecimento, a noção colectiva 
e individual do corpo da obra completa está sujeita 
a actualizações sucessivas. Ditada não apenas 
por aquilo que é factual e passível de, por via da 
documentação e da análise, introduzir mudança no 
mais canónico dos criadores, como ainda resultante 
de um novo olhar sobre determinado objecto imposto 
pelo gosto específico e imprevisível de cada época.
Por muito que esta mutação pareça não ter fim, um dos 
dados mais contundentes e desafiantes será sempre 
a determinação própria, pelo/a autor/a, daquele que 
entende ser o ponto final na sua criação. Afinal, pode 
a arte representar não apenas uma procura obsessiva 
pela eternidade e de luta contra a transitoriedade da 
vida, mas igualmente um diálogo com a existência que 
só faz sentido ser mantido enquanto as duas partes 
tiverem, de facto, algo a dizer uma à outra.



A ideia de “últimas obras” é passível de 
se transformar em cada momento. Podendo, 
inclusivamente, obrigar a reequacionar as 
primeiras. Em muitos casos, da literatura à pintura 
ou à música, é frequente que seja o zelo alheio aos 
autores ou as descobertas tardias desconhecidas e 
dadas como perdidas pelas mãos de investigadores 
a obrigar a todo um novo olhar sobre a obra por 
inteiro. Tome-se o caso de Amália Rodrigues. 
No final de 2014, pela mão do estudioso da obra 
amaliana Frederico Santiago, membro do Coro 
do Teatro Nacional de São Carlos, a história da 
ligação umbilical da fadista com o seu apaixonado 
editor de sempre, Rui Valentim de Carvalho, 
acaba de ser reescrita. Há muito que se acreditava 
que as primeiras gravações de fôlego de Amália 
para a Valentim de Carvalho (VC) tinham sido 
registadas em Londres, em 1952, e se encontravam 
documentadas no álbum Amália Abbey Road (os 
estúdios cuja fama se ficou a dever à sua utilização 
pelos Beatles, na altura chamados EMI e onde, 
em 1936, Pablo Casals gravou pela primeira vez as 
Suites para Violoncelo nº1 e 2, de Bach). Mas o faro 
detectivesco de Santiago e o seu apurado ouvido 
dizia-lhe que alguns dos temas incluídos no 
disco Rara e Inédita, lançado em 1989, precediam 
cronologicamente as gravações inglesas.

Vasculhando o arquivo da Valentim de 
Carvalho, o investigador haveria de deparar-se com 
as bobinas que confirmavam a sua suspeita, cuja 

inscrição à mão confirmava a data de gravação em 
1951 e dava conta de um espantoso manancial de 
temas sobreviventes a décadas de arquivamento, 
com uma qualidade sonora milagrosamente 
preservada. O registo, agora editado sob o título 
Amália no Chiado (uma vez que a loja da VC onde 
então se faziam as gravações se situava na Rua  
Nova do Almada, em Lisboa), firma igualmente  
o encontro de Amália com aquele que repetia ser  
o único técnico de som em todo o mundo capaz de 
captar a verdade da sua voz – mesmo que para isso 
tivesse de recorrer a inventivos expedientes de 
 que nem a cantora se apercebia, como cantar para 
um microfone desligado.

Hugo Ribeiro, esse fiel cúmplice e figura 
essencial na forma magnífica como a voz de Amália 
Rodrigues ficou inscrita na eternidade, fora também 
ele um diligente responsável pela obra de Amália se 
tornar mais ampla do que a cantora teria em tempos 
pretendido. Durante anos, enquanto gravava a 
cantora nos estúdios da Valentim de Carvalho em 
Paço d’Arcos, Ribeiro ignorou vários pedidos da 
diva do fado para que apagasse alguns registos, 
convencido que estava de que esses takes rejeitados 
estavam, afinal, à altura da sublime reputação da 
cantora. Foi assim que, em 1997, sabendo ter na sua 
posse um notabilíssimo disco por editar, visitou 
Amália em sua casa mostrando-lhe as gravações 
avulsas dos anos 60 e 70 que seriam editadas 
enquanto Segredo, inteiramente compostas por 
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inéditos que a intérprete mandara destruir e que 
Ribeiro, com a mão guiada pelo bom senso, apenas 
escondeu da vista, deixando que os anos pudessem 
lançar um novo olhar sobre os temas. Quando 
Amália se voltou a ouvir, em 1997, atirou-se aos 
braços do técnico e amigo num pranto de felicidade, 
em agradecimento pela sua desobediência.

Aqui, precisamente, reside uma das 
questões mais sensíveis do pano descerrado sobre 
qualquer obra. Pode a vontade expressa do artista 
ser vinculativa em relação à utilização dos objectos 
da sua criação (em vida ou sobretudo chegada a 
morte)? A resposta nunca é fácil e nem confortável, 
levantando reservas artísticas mas sobretudo éticas. 
Outras vezes, no entanto, os sinais de despedida 
física do mundo são suficientemente evidentes 
para que a noção de que uma última obra possa estar 
em curso não escape aos autores. Galinhas do Mato, 
o derradeiro álbum de estúdio de José Afonso, é 
disso perfeito exemplo. Com o seu estado de saúde 
em cruel degradação e as suas notáveis capacidades 
vocais comprometidas, o músico optaria por 
convidar Luís Represas, José Mário Branco,  
Né Ladeiras, Janita Salomé e Helena Vieira para 
cantarem a voz que ouvia distintamente na cabeça.  
A cada um seria, assim, pedido que fizesse do 
seu canto um canto comum, usando de uma 
voz esculpida a partir da régie por José Afonso, 
aproximando-se o mais possível da forma como  
ele próprio abordaria cada canção.

No universo pop/rock, um dos casos 
mais peculiares diz respeito a Jeff Buckley, filho 
do cantautor folk-jazz Tim Buckley. Tendo-se 
afogado mortalmente em resultado de um mergulho 
nocturno nas águas do rio Wolf, numa pausa das 
gravações do seu segundo álbum, em 1997, Buckley 
deixaria como único registo de estúdio pensado 
como tal um dos álbuns mais relevantes da década de 
90, Grace, onde uma voz imensa e comovente podia 
percorrer com igual facilidade temas inspirados por 
Led Zeppelin ou compostos com o guitarrista Gary 
Lucas (membro da banda do excêntrico Captain 
Beefheart), assim como emprestar um virtuoso 
canto angelical a temas do reportório de Leonard 
Cohen e Nina Simone.  A amplitude da música que 
tinha dentro de si ficaria desde logo selada com 
uma interpretação desnuda e ascensional de Corpus 
Christi Carol, excerto da peça A Boy Was Born, do 
compositor britânico Benjamin Britten. Mas só 
depois, com os sucessivos registos ao vivo que foram 
sendo publicados, o público pôde perceber que nos 
concertos Buckley intepretava Robert Johnson,  
Bob Dylan, Édith Piaf ou Nusrat Fateh Ali Khan.

O cantor Elvis Costello recorda o dia em  
que, para espanto geral, Buckley subiu ao palco do 

festival Meltdown para fazer o seu ensaio de som e 
“começou a cantar o Lamento de Dido [ária da ópera 
Dido e Eneias, de Henry Purcell] e um grupo de 
músicos clássicos nem queriam acreditar”.  
“Ali estava um tipo que surgia no palco a cantar 
uma peça habitualmente tida como propriedade de 
certas vozes especificamente treinadas, e que não 
se limitava a cantá-la, conseguia alcançar algo com 
a sua intepretação.” Buckley é o exemplo raro de 
alguém cuja obra oficial se resume a um único disco, 
mas cuja transcendência tem levado a uma pesquisa 
obsessiva por tudo aquilo que ofereça um pouco mais 
de vislumbre do seu talento e ajude a contextualizar 
de forma total o escasso material legado ao mundo.

A obra de Buckley é, por isso, uma obra 
interrompida, deixada em suspenso, em que 
conta tanto aquilo que foi deixado como aquilo 
que se imagina que poderia ter sido. Foi uma 
obra final sem consciência de que o pudesse 
verdadeiramente ser. Muito longe dos relatos de 
obstinação perfeccionista de Bach, por exemplo, 
cuja derradeira peça coral seria alvo de correcções 
já no leito de morte, quando, em 1750, se viu ceifado 
por um acidente vascular-cerebral e diminuído 
pelo consequente estado de cegueira. Ainda assim, 
prostrado que estava, o apego à vida foi suficiente 
para indicar ao genro uma série de afinações que 
levariam a um novo nome de baptismo, Senhor, 
Eis-me Diante do teu Trono, numa clara genuflexão 
perante Deus e anunciando-se preparado para 
partir em definitivo. Também no leito de morte, 
Schubert havia de corrigir as provas do ciclo de 
canções A Viagem de Inverno (Winterreise), cujo tom 
pesado e as palavras finais escritas por Wilhelm 
Müller – “Estranho ancião, devo ir contigo? 
Queres, com o teu realejo, as minhas canções 
acompanhar?” (trad. Maria Fernanda Cidrais) – 
pareciam também encetar uma tentativa de diálogo 
com a morte. “Quanto mais sabemos sobre a sua 
música”, escreveu Tom Service no jornal inglês The 
Guardian, “mais há para explorar. Há toda uma vida 
revelada na sua música e se o ouvirem atentamente, 
Schubert mudará também a vossa.” Mesmo se finais, 
parece dizer-nos Service, as grandes obras nunca se 
finalizam. Nalguns casos, como acreditou Mahler, 
podiam, no entanto, provocar de forma gratuita o 
destino. Esquivando-se o mais possível a assinar 
uma nona sinfonia, por crer que se abateria sobre ele 
a mesma maldição que castigara Beethoven, acabou 
mesmo por perecer antes de concluir a décima 
sinfonia que significaria a sua libertação.

Alfred Brendel, desafiado precisamente 
por Service, destacaria o ciclo de canções Winterreise 
como uma das obras de Schubert sem as quais não 
saberia viver. Brendel emprestaria o seu condão 
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por mais do que uma vez ao ciclo, tendo numa 
delas protagonizado uma inspirada parceria com 
o barítono alemão Dietrich Fischer-Dieskau, que 
gravou o ciclo por oito vezes e, assim escreveu o 
crítico da New Yorker Alex Ross, o repetiu até que  
“por fim, se transformou no ancião que se encontra 
no fim da viagem.” As últimas obras podem, por isso, 
especialmente no caso dos intérpretes, representar 
uma reincidência movida pelo objectivo único 
de conhecer a música cada vez mais por dentro, 
descodificar-lhes mais profundamente os sentidos, 
resolver por fim os mistérios. Como se aí pudesse, 
afinal, residir uma esperança de salvação e uma 
contrassenha para a eternidade.

Gonçalo Frota
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“Todas as cartas de amor são ridículas”, 
escreveu Fernando Pessoa pela mão de Álvaro de 
Campos ainda sem saber que se estava já a defender 
de um evento futuro – a publicação póstuma da sua 
correspondência de amor (privada) com Ofélia. 
E tal como acontece a cartas amorosas de valor 
literário duvidoso, pode acontecer com rascunhos, 
apontamentos, agendas e até papelada do emprego. 
Os baús e gavetas de escritores que ficam por 
explorar, essas verdadeiras arcas perdidas à mercê 
de exploradores-estudiosos, são o equivalente em 
literatura ao voyeurismo que se costuma explanar 
em parangonas nas capas de revistas de fofocas 
com outro tipo de protagonistas. Uma actividade 
que se reveste de particular fascínio a partir do 
momento da morte do autor.

Não há obra mais última do que essa – aquela 
que sai já depois da última inspiração/expiração 
de quem a escreveu. E ainda que todas fiquem 
catalogadas com o título de póstumas, existem 
quase tantas variantes nessas publicações como há 
géneros literários. O editor-estrela Gordon Leach 
decidiu esclarecer o seu papel na edição aos contos 
de Raymond Carver (reduzindo alguns em várias 
páginas), assumindo quase uma segunda autoria 
e lançando uma sombra sobre o verdadeiro papel 
do criador numa altura em que ele já não podia 
apresentar a sua versão. E lançando também uma 
possível e legítima questão no leitor de contos tão 
valorosos como estes de que aqui se trata: comprar 

uma versão mais antiga do livro de Carver que tem o 
título De Que Falamos Quando Falamos de Amor e que 
corresponde à versão dos contos editada por Leach; 
ou optar pela versão mais actual, O Que Sabemos 
do Amor, que apresenta os textos de acordo com os 
originais enviados pelo escritor? A dúvida fica para 
cada um resolver, mediante a própria consciência 
de leitura, mas do que não há dúvida é que esta é 
uma situação completamente diferente da famosa 
desobediência que trouxe até todos os leitores uma 
obra como O Processo, de Franz Kafka. É um livro 
de cânone, a história de um processo legal que não 
se sabe muito bem onde começa e onde acaba, e 
que tivesse Max Brod – amigo de Kafka – seguido 
as instruções deixadas numa carta pelo escritor, 
teria sido queimado antes mesmo de chegar aos 
olhos de alguém. A questão passa automaticamente 
a ser outra: não se cumpriu a vontade do autor mas 
cumpriu-se o interesse da humanidade?

Num livro muito pequeno (e difícil de 
encontrar) chamado O Vespão de Peruca, a & Etc 
publicou aquela que era uma parte de Alice do Outro 
Lado do Espelho, de Lewis Carroll, que permaneceu 
desconhecida até um leilão de antigos pertences do 
autor que decorreu em 1974. As provas tipográficas 
foram religiosamente guardadas por Dogson, talvez 
movido por uma compreensível incapacidade 
de as destruir de forma permanente, e chegaram 
nesta ocasião às mãos de alguém que optou por 
ignorar a indicação a tinta púrpura do autor a 
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explicar que aquela passagem não era publicar. Que 
o tenha sido, parece, no mínimo, indelicado.  No 
máximo, desrespeitoso. Mas o que fazer com aquele 
sentimento, quando já não se está a contar com isso, 
de ser oferecido ao fervoroso carrolliano um pedaço 
extra da história amada? Talvez aquilo que Manuel 
António Pina, grande fã de Carroll, escreveu no 
prefácio da publicação portuguesa: “Os críticos e 
os professores que mortificadamente se entendam 
sobre isso à volta da mesa de anatomia. Nós, leitores 
comuns, dados a gozos menos conspícuos ante esses 
pálidos objectos de desejo que são os livros amados, 
disfrutaremos entretanto, no silêncio e na desrazão 
do coração, do fruto proibido.”

Talvez – estivessem Carroll ou Kafka vivos 
na altura em que estas obras renegadas chegaram a 
felizes e agradecidos leitores como estes – nem fosse 
caso para ficarem indignados. Talvez. O mesmo 
decerto não se pode dizer de Machado de Assis se 
soubesse da proposta aprovada em Maio de 2014 
para publicar uma versão de O Alienista (original 
lançado em 1882) que será transformada para ser 
“mais fácil” de ler, conforme explicou Patrícia 
Secco, a responsável pela ideia de descomplicar 
um clássico da literatura brasileira. Assim se 
transformaram palavras como “sagacidade” em 
“esperteza”, com o apoio do Ministério da Cultura, a 
lembrar a polémica que levou Mark Twain a tornar-
se notícia 100 anos depois de já ter morrido: uma 
edição de As Aventuras de Tom Sawyer e Huckleberry 
Finn em que a palavra “negro” (opção do autor) era 
substituída por “escravo”, numa tentativa de tornar 
a obra de um dos maiores autores norte-americanos 
mais fácil de ensinar às crianças.

É portanto natural que, perante sustos 
do género que podem comprometer o estado 
de posteridade das obras, alguns escritores se 
tentem proteger em vida de situação semelhantes. 
António Lobo Antunes – que mais do que uma vez 
já anunciou que ia parar de escrever mas depois 
nunca resiste a publicar mais um romance todos 
os anos e portanto não tem como saber qual será a 
sua última obra –, decidiu fazer versões ne varietur 
(termo latim que se refere a uma reedição que fixa 
o texto definitivo) para proteger toda a sua obra da 
passagem do tempo. É uma versão última, portanto, 
e um trabalho que começou em 2003 com o livro Boa 
Tarde às Coisas Aqui em Baixo. Em termos práticos, 
se o leitor tiver em casa uma edição anterior a essa 
pode ler à vontade e vai encontrar a mesma história 
de regresso a uma Angola pós-guerra. Em termos 

académicos, se tiver de citar o livro por algum 
motivo só se pode usar a versão ne varietur.  
Neste campeonato de evitar surpresas, há até 
quem prefira não ser surpreendido pela morte 
para parar de escrever. Philip Roth, eterno 
candidato ao Prémio Nobel de Literatura, anunciou 
em Novembro de 2012 na revista francesa Les 
Inrockuptibles, aos 81 anos, que ia parar de escrever. 
“Para dizer a verdade, já chega.” Foi um já chega que 
deixou toda a gente em suspenso. Seria verdade que 
Némesis, entretanto já publicado em Portugal, era o 
livro detentor do título de último de uma obra que 
chegou aos 24 volumes? Ainda para mais um livro 
em tom vintage, com o escritor norte-americano a 
voltar aos cenários de Newark (onde cresceu) e às 
feridas da juventude, com um surto de poliomielite 
que não se compadece com idades para quebrar 
corpos e possibilidades de vida. E é verdade. Roth 
já o confirmou depois, já se retirou da vida pública, 
já deu a última entrevista e já parou de escrever. 
Um fim controlado, antes da possível falha, antes 
do original deixado a meio ao qual outros teriam de 
decidir o que fazer (tal como os herdeiros de José 
Saramago, que decidiram entretanto publicar os 
três capítulos do livro que este estava a escrever e 
não terminou, com o nome Alabardas, Alabardas, 
Espingardas, Espingardas). Pelo menos até ver, no 
caso de Philip Roth, que isto de estar vivo acaba 
mesmo por ser o contrário de estar morto (como 
disse um dia Lili Caneças) e este é um contrário que 
permite ainda uma mudança de ideias.

Nisto dos últimos, há também aquela 
possibilidade de se tornarem os primeiros. Ou, no 
que toca à literatura, a possibilidade de a última obra 
não ser a obra última. Ou ainda de a obra que perdura 
ser uma outra que se escreveu no início ou que se 
escreveu no meio e não (na maior parte das vezes, que 
o confirme Tolstói) aquela que ficou para os últimos 
tempos de vida. Gustave Flaubert publicou Madame 
Bovary em 1857 e depois ainda publicou pelo menos 
uns dez livros. Mas não interessa se ficou com muito 
tempo para a insultar, para lhe chamar “puta”, para 
se lamentar por aquela mulher apaixonada e infiel ir 
viver para sempre enquanto ele (o criador) teria de 
morrer – é ela que permanece, é ela a criação pela qual 
será também ele recordado. E isso é ser muito mais 
último do que qualquer que seja o livro que Flaubert 
publicou cronologicamente no fim. Sim, esse mesmo 
de que ninguém se está a lembrar do nome.

Catarina Homem Marques
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“Tu n'as rien vu à Hiroshima”, “tu não viste 
nada em Hiroxima”, eram as imortais palavras 
escritas por Marguerite Duras para a voz de 
Emmanuelle Riva, que marcavam o tom encantatório, 
o mergulho nos transes do tempo do filme que, para a 
maioria dos cinéfilos, terá sido o primeiro encontro 
com a arte de Alain Resnais. Hiroshima mon amour 
(Hiroxima Meu Amor, 1959). Meio século mais tarde, 
Resnais desafiava os espectadores a continuarem a 
ver para lá do que o écrã mostrava: era essa a intimação 
do título em Vous n'avez encore rien vu (Vocês Ainda Não 
Viram Nada!, 2012), filme que, aquando da estreia em 
Cannes, foi quase unanimemente considerado como 
o seu “testamento cinematográfico”, numa altura 
em que o cineasta marcava o seu 90º aniversário. 
Ou não encenasse Resnais, nessa versão muito 
livre do mito de Orfeu e Eurídice de Jean Anouilh, 
o “imenso adeus” de um encenador teatral que 
deixara como “testamento” um desafio aos actores 
que com ele tinham partilhado palco. Actores que, 
não certamente por acaso, eram interpretados 
por um sem-número de veteranos que, por várias 
vezes, tinham rodado com Resnais e responderam à 
chamada do cineasta. Afinal, Resnais trocou as voltas 
aos observadores e tinha um “segundo testamento” 
na manga: Aimer, boire et chanter (Amar, Beber e Cantar, 
2013). Uma espécie de “coda” que substituía a 
melancolia pelo humor e pela celebração, adaptando 
uma peça de Alan Ayckbourn onde a personagem 
central, acabada de diagnosticar com uma doença 
terminal, estava sempre fora de cena mas parecia 
manipular as acções das seis personagens no écrã. 

Duas semanas depois do prémio recebido em Berlim, 
Resnais deixava-nos. Saberia ele afinal que este iria 
ser o seu último filme?

É sempre um exercício mórbido, até um 
pouco sórdido, ir à procura de sinais de morte quando 
uma das funções da arte é celebrar a vida. Mas como 
não o fazer quando há obras que praticamente 
exigem serem vistas a esta luz? Por exemplo: como 
não olhar para o título do novo filme de Jean-Luc 
Godard sem nele ver algo de testamentário – Adieu 
au langage (Adeus à Linguagem, 2014)? Poderemos 
sequer olhar para o cinema de Manoel de Oliveira, 
106 anos cumpridos no início deste mês, sem vermos 
cada novo filme como potencialmente o seu “último 
filme”? (Sabendo que, faz agora longos anos, o 
próprio realizador rodou um filme que, esse sim, é 
pensado como o seu “último filme”, com instruções 
para ser mostrado apenas depois da sua morte.)

Pensemos no “epitáfio” propositado 
do Vai-e-Vem de João César Monteiro (2002), 
completado antes da morte do seu autor mas estreado 
apenas depois. Pensemos no Blue de Derek Jarman 
(1993), 80 minutos de um ecrã inteiramente a 
azul pensado como imenso adeus de um dos mais 
iconoclastas e radicais cineastas britânicos, estreado 
a poucas semanas da sua morte. Pensemos nas 
Nuits fauves de Cyril Collard (Noites Bravas, 1992), 
cuja consagração definitiva aconteceu poucos dias 
depois da morte do cineasta. Todos eles testamentos 
cinematográficos assumidos, feitos de faces opostas 
mas complementares da barricada (síntese artística, 
calma experimental, vertigem sôfrega).
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Existem também obras que transportam 
uma aura terminal mais ou menos autobiográfica, 
mesmo que não sejam pensadas abertamente 
como tal. Andrei Tarkovski: Offret (O Sacrifício, 
1986). Ingmar Bergman: em nome próprio com 
Saraband (2003), por interposta pessoa através de 
Liv Ullmann (que dirigiu o guião de Bergman na 
origem de Trolösa/Infiel, 2000). Béla Tarr: A Tórinói 
Lói (O Cavalo de Turim, 2010). Robert Altman: A Prairie 
Home Companion (Bastidores da Rádio, 2006). Akira 
Kurosawa: Madadayo (Ainda Não, 1993).

Para os actores, a questão coloca-se de 
maneira diferente – porque o seu papel num filme é o 
de meros “intérpretes” daquilo que outros pensaram 
ou dirigiram, porque entre uma rodagem e uma 
estreia passa o tempo suficiente para a realidade 
ultrapassar a ficção. Neles, os “últimos filmes” não 
correspondem forçosamente à trajectória ou ao 
percurso, a interrupção ganha por isso uma dimensão 
infinitamente mais trágica. Olhe-se para o caso 
de Robin Williams: o seu último filme estreado em 
vida foi o esquecível The Angriest Man in Brooklyn 
(Aproveita a Vida, Henry Altmann, 2013, de Phil Alden 
Robinson), mas pelo menos três outros filmes 
que já tinha rodado têm vindo a estrear ao longo do 
tempo. Mas há outros casos em que a aura de filme 
terminal acaba por marcar indelevelmente uma 
carreira. Um veterano profundamente respeitado 
como o inglês Peter Finch é hoje recordado (quando é 
recordado) pelo seu último papel, o do pivot televisivo 
no profético Network de Sidney Lumet (Escândalo 
na TV, 1976), pelo qual ganhou um Óscar póstumo. 
O tour de force de Heath Ledger como o Joker em The 
Dark Knight de Christopher Nolan (O Cavaleiro das 
Trevas, 2008), pelo qual também ganhou um Óscar 
póstumo, teve o condão de apagar da memória uma 
longa lista de filmes menores e de concentrar a 
atenção na sua reinvenção como actor sério. Oliver 
Reed, um dos mais controversos e urgentes actores 
britânicos dos swinging sixties, morreu nas rodagens 
de Gladiator de Ridley Scott (Gladiador, 2000). O caso 
mais notável de um verdadeiro testamento fílmico, 
contudo, continuará durante muito tempo a ser o do 
actor e realizador italiano Massimo Troisi, que tinha 
problemas cardíacos congénitos. Pouco depois do 
início da rodagem de um projecto que lhe era caro, 
foi-lhe diagnosticada uma situação gravíssima que 
exigiria um transplante de coração quase imediato. 
Troisi fez questão de completar a rodagem antes de 
se submeter à operação; morreria no dia a seguir 
ao término da rodagem. O filme era Il Postino 
de Michael Radford (O Carteiro de Pablo Neruda, 
1994). Será sequer possível pensar nele sem evocar 
imediatamente essa dimensão terminal?

Jorge Mourinha
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Um pintor clássico de chapéu na cabeça, 
laço ao pescoço e paleta de madeira para misturar 
as cores, pega nos pincéis e dá os últimos retoques 
num tag  – a típica assinatura de um graffiti – onde 
se lê Banksy. É um paradoxo, uma das contradições 
que fizeram a fama do artista britânico sob a forma 
de mural, pintado em Setembro de 2007 numa 
parede de Portobello Road enquanto, diz o mito, 
decorria o movimentado mercado londrino.  
Sete anos depois (e um leilão controverso pelo 
meio), a parede ainda está em Nothing Hill e o 
pintor, que em vez de paisagens pinta o nome de 
um dos mais célebres artistas de rua, ainda mostra 
a sua arte. Segundo paradoxo: só o faz porque foi 
protegido por uma estrutura de plástico, uma 
moldura que, quando se pensa em arte urbana,  
é antes de mais uma armadura.

Falar de últimas obras numa expressão 
artística exposta aos elementos não é uma questão 
de cronologia mas de sobrevivência. Mais política, 
mais anónima ou ilegal, uma das principais 
definições de arte urbana é ser efémera, longe 
da lógica da galeria onde o melhor destino é ver 
o círculo que significa vendido colado ao lado da 
obra, porque o fim é quase sempre o mesmo: ser 
tapada, transformada, removida ou simplesmente 
demolida. Sem as molduras de plástico colocadas 
em várias obras de Banksy, não só em Londres mas 
também Bristol e Park City, nos Estados Unidos, 
e que levantaram a discussão sobre o que devem 

ser as regras da rua, a longevidade de uma obra 
de arte urbana é inversamente proporcional ao 
impacto público que pode ter. À vista de todos 
mas também à sua mercê, faz o conceito de obra 
aberta desenvolvido por Umberto Eco ganhar uma 
nova dimensão: mais do que aberta a inúmeras 
interpretações, como a arte contemporânea, a street 
art é uma forma artística democrática, acessível a 
todos não só para contemplação mas também, em 
último caso, para ser alterada e recontextualizada, 
num diálogo permanente com o meio urbano.

A derradeira obra pode ser, portanto, 
a que sobrevive mais tempo. Mas é quase uma 
contradição aspirar à longevidade numa forma 
de arte que se caracteriza também por viver para 
o presente, sobretudo quando faz um comentário 
político ligado à atualidade ou surge de uma 
intervenção site-specific sobre um cenário urbano 
concreto, como o muro partido junto ao centro 
comercial Amoreiras onde o artista Pantónio 
desenhou um liechtensteiniano “Poow Boom”  
que transformou os destroços numa peça viva,  
mas que acabou por ser tapada, mais recentemente, 
por uma pintura encomendada a um conjunto de 
outros artistas portugueses por uma marca de 
leite. A legalidade, a encomenda ou a tendência 
cada vez mais forte de ter obras autorizadas pelas 
câmaras municipais nas fachadas dos prédios são 
escudos tão ou mais poderosos do que as molduras 
de plástico por cima de Banksys. Basta pensar 
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que já houve, em Lisboa, pelo menos outra pintura 
dos conceituados Gémeos para além da que está 
na Avenida Fontes Pereira de Melo e chegou ao top 
dos melhores graffiti do mundo depois de ter sido 
realizada no âmbito de um projeto oficial de street 
art em fachadas devolutas. E que essa pintura –  uma 
reprodução não autorizada de uma personagem 
conhecida da dupla que assina frases de teor mais 
político – foi apagada um par de dias depois de ter 
aparecido numa parede junto ao miradouro de 
Santa Catarina, numa altura em que os artistas 
brasileiros tinham uma exposição individual no 
Museu Berardo. Tanto o critério de valor como o 
de legitimidade foram aqui suplantados pelo da 
legalidade, controvérsia que os próprios artistas 
exploraram na pintura autorizada da Fontes Pereira 
de Melo ao vestirem o seu protagonista com um 
lenço na cabeça onde se lê: “I love vandalismo”.

Da obra coberta por um rolo de tinta branca, 
e de muitas outras, o testemunho que resta é o 
da fotografia. A forma de arte mais facilmente 
reprodutível é a que permite fazer perdurar a mais 
efémera, e há especialistas que se dedicam única e 
exclusivamente a documentar a arte urbana, como  
é o caso da fotógrafa norte-americana Martha 
Cooper, que tem vindo a captar o graffiti desde os 
anos 70 e acompanhou as primeiras manifestações 
do movimento, nessa altura de mãos dadas com o 
hip-hop, em Nova Iorque, ou ainda, em Portugal,  
de Stick to Target, que tem desenvolvido um 
trabalho de divulgação além-fronteiras.

São também as fotografias que permitem 
comparar os diferentes períodos na obra de um 
artista e fazer uma espécie de leitura antológica 

que não poderia acontecer de outro modo, para 
além de transformarem o simples observador num 
agente ativo na preservação da memória. Em 2013, 
uma projeto desenvolvido em Paris foi decisivo 
neste ponto. Por iniciativa da Galerie Itinerrance, 
um prédio de nove andares à beira do rio Sena foi 
ocupado por cem street artists de todo o mundo.  
A ideia era intervir sobre 36 apartamentos do chão 
ao teto, para abrir a maior exposição coletiva de 
arte urbana de sempre, a Tour Paris 13. As pinturas 
e instalações demoraram oito meses e decorreram 
sob o maior secretismo. Um ponto fazia toda a 
diferença: sabia-se desde o início que o prédio 
ia ser demolido e o mês de abertura ao público 
seria a única oportunidade para ver as obras de 
nomes como C215, Baglione, David Walker e 
Vhils. Cada visitante era por isso desafiado a fazer 
a maior cobertura fotográfica possível das peças 
e a marcá-las com o hashtag #tourparis13 através 
do Instagram e do Twitter. Quando os bulldozers 
chegassem e a arte fosse pelos ares, só as fotografias 
tiradas pelo público permitiriam fazer uma 
visita virtual ao prédio, através de um site próprio 
(www.tourparis13.fr) e de um repto: salvar a torre. 
Não houve últimas obras a ficarem de pé graças a 
um qualquer ativista amarrado a gruas e nunca 
mais será possível ter uma experiência de arte 
urbana completa como a de estar rodeado de seis 
paredes pintadas pelo mesmo artista, mas de certa 
forma todas as peças foram eternizadas ao serem 
apropriadas pelos seus espectadores. A última 
palavra é de quem olha, e a última obra é a que vai 
sendo reproduzida fotograficamente, à prova de 
poluição, vandalismo ou brigadas de limpeza.

Ana Dias Ferreira
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Corto Maltese.



Duas décadas após a morte de Hugo Pratt, 
Corto Maltese vai regressar de entre os mortos.  
É certo que o marinheiro/pirata/cavaleiro da 
fortuna tinha exibido, ao longo das suas aventuras, 
uma invejável capacidade para escapar apenas com 
alguns arranhões de imbróglios que se afiguravam 
fatais –no politiquês hoje em voga, dir-se-ia que é 
“resiliente”. Mas Corto era tão indissociável do seu 
criador que dificilmente se imaginariam outras 
mãos a insuflar-lhe vida. Todavia, os imperativos 
do mercado acabaram por falar mais alto e o 
argumentista Juan Diaz Canales (Blacksad) e o 
desenhador Ruben Pellejero (Dieter Lumpen) foram 
convocados para retomar a série. Alguns fãs de Corto 
Maltese aplaudirão o regresso, outros manifestarão 
apreensão perante um eventual abastardamento da 
série – uma preocupação infundada, já que o próprio 
Pratt tratou de rematar uma série arrebatadora 
com dois títulos decadentes, auto-indulgentes e 
desleixados,  As Helvéticas (1987) e Mu (1988).

A ressurreição de Corto só é surpreendente 
pelo forte vínculo entre Pratt e a sua personagem, já 
que, ao contrário do que se passa nos outros domínios 
artísticos, na BD é frequente que a morte do criador 
não implique a morte das suas criações, sobretudo 
quando se trata de séries de sucesso comercial. 
Assim, a morte do argumentista René Goscinny em 
1977 não impediu que o desenhador Albert Uderzo 
prosseguisse com Astérix, assumindo ele mesmo o 
argumento ou recorrendo a terceiros, com resultados 
cada vez mais calamitosos (e vendas cada vez mais 
astronómicas), culminando no inenarrável O céu cai-
lhe em cima da cabeça (2005). Em 2011, Uderzo, então 
com 84 anos, anunciou que a série morreria com ele, 

mas não tardou a mudar de ideias e a série foi confiada 
ao argumentista Jean-Yves Ferri e ao desenhador 
Didier Conrad, que, em 2013, fizeram surgir o 
35.º volume da série, Astérix entre os pictos. Foi uma 
passagem de testemunho que dificilmente atrairia 
acusações de “traição” ou “descaracterização”, 
pois seria difícil fazer pior do que Uderzo (com ou 
sem cúmplices) fez a partir de O grande fosso (1980). 
Também a morte de Edgar Pierre Jacobs, em 1987, não 
significou o fim de Blake & Mortimer. Para começar 
porque Jacobs deixou no estado de esboço a lápis o 
2.º volume de As três fórmulas do professor Sato (o 
11.º da série), que foi terminado pelo seu colaborador 
Bob De Moor e lançado em 1990. Depois porque o 
apetite por mais aventuras do capitão Francis Blake 
e do professor Philip Mortimer levou a que a editora 
reactivasse a série, com o argumentista Jean Van 
Hamme e o desenhador Ted Benoît, cujo primeiro 
livro foi O caso Francis Blake (1996). Mas como o 
ritmo de trabalho desta dupla não acompanhava a 
voracidade do mercado, a editora constituiu uma 
segunda equipa, com Yves Sente e André Juillard. 

Esta linha de montagem, em que têm 
laborado outros operários-desenhadores, produziu 
um total de 10 livros desde 1996, tantos como os 
que Jacobs criou entre 1946 e 1977. Na maioria 
dos casos, a prática de retomar uma série de BD 
emblemática após a morte do seu criador conduz 
a um declínio visível no argumento, embora no 
desenho a emulação costume ser satisfatória. 
Excepcionalmente, acontece que uma série seja 
levada ao cume por um criador que não o original: 
é o caso de Spirou & Fantasio, iniciada em 1938 por 
Rob-Vel, prosseguida por Jijé entre 1943 e 1946,  e 
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que teve, indiscutivelmente, a sua Época de Ouro 
entre 1946 e 1969 com Franquin – de tal forma que 
muitos fãs até ignoram a existência de um  Spirou 
pré-Franquin.Em contraste com esta tradição de 
perpetuação de séries, a mais famosa personagem 
da BD europeia foi para o túmulo com o seu criador. 
Quando Hergé faleceu em 1983, Tintin et l’Alph-Art, 
que deveria ter sido o 24.º álbum da série, não era 
mais do que esboços, notas e um guião truncado. 
Em 1986, a editora Casterman e a Fundação Hergé 
reuniram estes materiais num álbum (reeditado, em 
versão aumentada, em 2004), mas a possibilidade 
de Tintin et l’Alph-Art ser terminado ou de a série 
Tintin ser prosseguida por outros autores nunca foi 
seriamente considerada. O autor canadiano Yves 
Rodier arriscou uma versão da arte final de algumas 
páginas de Tintin et l’Alph-Art e tem feito outros 
pastiches de Tintin, mas trata-se de iniciativas 
clandestinas, à revelia da Fundação Hergé, que 
controla com mão de ferro os direitos da série e o 
lucrativo merchandising em torno dela.

Há que ter em conta que algumas destas 
séries clássicas, embora sejam vistas, pelo público 
em geral, como fruto exclusivo do labor de um autor, 
contaram com a intervenção de colaboradores ou 
foram mesmo uma criação colectiva. Hergé recorreu 
a assistentes (um deles foi E.P. Jacobs) e, a partir 
de 1950, passou a dispor de todo um estúdio às suas 
ordens. Até um autor de aura tão independente e 
idiossincrática como Pratt recorria a assistentes para 
aplicar cor e desenhar elementos arquitectónicos, 
artefactos tecnológicos, animais e fundos. Nestas 
condições, o conceito de “autoria” torna-se difuso, o 
que confere legitimidade aos empreendimentos post 
mortem. Legitimidade que nem sequer é discutida 
nos comics de super-heróis norte-americanos, em 
que as personagens e o imaginário a elas associado 
são, tradicionalmente, propriedade não de quem as 
criou mas da editora, que vai contratando tarefeiros 
para assegurar a continuidade. Se na música clássica 
seria impensável que alguém fosse contratado para 
compor, ex nihilo, a Sinfonia n.º7 de Tchaikovsky, 
as obras derradeiras deixadas incompletas pela 
morte do compositor suscitam laboriosos trabalhos 
de reconstrução e debates apaixonados. No caso da 
mais famosa “última obra incompleta”, o Requiem 
de Mozart, não foi preciso esperar que o cadáver 
arrefecesse. A viúva Constanze, assoberbada por 
dívidas e contas por pagar, encarregou Joseph Eybler 
e, depois, Franz Xaver Süssmayr, de completar a 
partitura a partir dos esboços de Mozart, a fim de 
receber o pagamento do Conde Walsegg, que a tinha 
encomendado. É claro que Constanze apresentou 
a obra ao conde como sendo obra do marido e fez 
rematar a partitura com uma assinatura falsa. 

Não tardou, porém, que se tornassem públicas as 
circunstâncias do acabamento do Requiem, de forma 
que, em 1819, Sigismund Neukomm apresentou uma 
reconstrução alternativa, que seria seguida, a partir 
da década de 1970, por um enxame de propostas. 
Apesar destes contributos, a obra tem sido executada 
e gravada quase sempre na versão de Süssmayr – foi 
também essa a versão gravada em 2001 pelo maestro 
Christopher Spering (Opus 111), que, num gesto 
de “autenticidade histórica” levada ao limite, fê-la 
acompanhar da execução dos fragmentos semi-
orquestrados e truncados tal como foram deixados 
por Mozart. Outra “última obra incompleta” que tem 
feito correr rios de tinta tem sido a Sinfonia n.º10 de 
Mahler. O compositor faleceu em 1911 deixando um 
1.º andamento (Andante-Adagio) de 25 minutos de 
duração em estado avançado de desenvolvimento e 
quatro andamentos apenas esboçados. 

Os compositores desafiados a terminar 
a n.º10 (Schoenberg, Shostakovich, Britten) 
escusaram-se e têm sido musicólogos e maestros 
a meter mãos à obra. São as sucessivas versões do 
musicólogo Deryck Cooke que têm servido de base 
à maioria das muitas gravações hoje disponíveis 
– embora alguns maestros não reconheçam 
legitimidade aos acrescentos póstumos e apenas 
executem o 1.º andamento.Uma outra Sinfonia n.º10 
perdida e resgatada foi notícia em 1988: nos últimos 
anos de vida, Beethoven teria trabalhado numa 
sinfonia, que fora reconstruída pelo musicólogo 
Barry Cooper a partir dos cadernos de apontamentos  
do compositor. O carácter altamente especulativo do 
empreendimento – não se sabe se Beethoven alguma 
vez escreveu uma nota que fosse para uma Sinfonia 
n.º10, nem sequer se os esboços respigados por 
Cooper dizem respeito a uma mesma obra – levaram 
a que, após a estreia, a “sinfonia perdida” logo fosse 
esquecida. Olvido ainda mais completo mereceram as 
duas sinfonias que a compositora e espírita Rosemary 
Brown (1916-2001) apresentou na década de 1970 
como tendo-lhe sido ditadas do Além por Beethoven. 
Brown pretendia comunicar com compositores 
defuntos, que lhe ditariam partituras em inglês, 
embora a maioria das figuras em questão – Bach, 
Brahms, Chopin, Debussy, Mozart – não falasse tal 
língua. Já Liszt costumava guiar-lhe as mãos sobre 
as teclas e Schubert trauteava-lhe as melodias. 
Toda esta criatividade post mortem veiculada por 
Brown não obteria reconhecimento – talvez por 
as obras parecerem pastiches ingénuos de obras 
dos compositores em questão.  Mas quem sabe se 
no além-túmulo, ao mesmo tempo que se ganham 
competências linguísticas, se perde talento musical?

José Carlos  Fernandes
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Márcia Santos
(cantora e compositora)    
Orquestra Gulbenkian — 8  de janeiro

 
Antes de mais, como gostava de assistir a um concerto 
da Orquestra Gulbenkian, a escolha teve  de recair no 
compositor: gosto muito de Beethoven, e conheço 
muito mal Bruckner. Será uma boa ocasião. Acresce 
a curiosidade de ver Radu Lupu ao vivo, e assim acabo 
por escolher este concerto. Foi uma escolha difícil 
entre toda a programação: a oportunidade para ouvir 
ao vivo a 9a sinfonia de Mahler (a 12 de Fevereiro) 
é tentadora, e seria uma escolha óbvia assistir ao 
concerto da Adriana Calcanhotto; mas para a ver 
comprei há tempos os bilhetes para dia 1 de Março, 
em família.  E à 9ªa sinfonia de Mahler, vou tentar 
assistir com  os músicos que me acompanham em 
palco, pois sei que terão muito gosto em assistir.



Sandro William Junqueira,
(escritor)    
Kayan Kalhor (Kamancha) 
& Erdal Erzincan (Baglama) — 2 de fevereiro 
Dois músicos e dois instrumentos cujos nomes dão 
vontade de trincar, num enlace melódico entre a 
cultura Persa e a da região da Anatólia. Porque vence 
a geografia, aproxima o que é distinto, a música será 
sempre o lugar onde o diálogo se concretiza.
E com este título tão contemporâneo (É impróprio 
seguir alguém servilmente), só pode ser um 
acontecimento para levantar o coração dos Homens.
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domingo  4 Janeiro 
19:00h — Grande Auditório

ciclo de piano 

András Schiff piano

Últimas Sonatas I

Haydn 
Beethoven 
Mozart 
Schubert

quinta 8 Janeiro  
21:00h —  Grande Auditório

sexta 9 Janeiro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
David Afkham maestro 
Radu Lupu piano

Beethoven 
Bruckner

domingo  11 Janeiro 
19:00h — Grande Auditório

Radu Lupu piano

Brahms 
Mozart 
Beethoven 
Schubert
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sábado  3 Janeiro 
17:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

O barbeiro de Sevilha
Rossini

34
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quinta 15 Janeiro  
21:00h —  Grande Auditório

sexta 16 Janeiro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Ainars Rubikis maestro 
Elisabeth Leonskaja piano

Brahms

sexta 16 Janeiro 
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian 
Brahms

sábado  17 Janeiro 
18:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

A viúva alegre
Lehár

domingo  18 Janeiro 
19:00h — Grande Auditório

Cuarteto Casals
Vera Martinez violino 
Abel Tomàs violino 
Jonathan Brown viola 
Arnau Tomàs violoncelo

Mozart
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quarta 21 Janeiro 
21:00h — Grande Auditório 

Cappella Andrea Barca
András Schiff  piano

Schubert 
Mozart 
Dvorák
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quinta 22 Janeiro 
21:00h — Grande Auditório 

Cappella Andrea Barca
András Schiff  piano e direção

Beethoven 
Schubert 
Mozart

sexta 23 Janeiro  
19:00h —  Grande Auditório

sábado 24 Janeiro 
21:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh maestro 
Paul Lewis piano

Schubert  
Mozart

sexta  30 Janeiro  
18:00h — Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra –  
Guia de audição por  Rui Vieira Nery 
As bodas de Figaro  —  Mozart

sexta  30 Janeiro 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh maestro

As bodas de Figaro  

Mozart
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sábado  31 Janeiro 
18:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Les contes d’Hoffmann
Offenbach
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Fevereiro.

domingo  1 Fevereiro 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian 

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh maestro

As bodas de Figaro

 Mozart

segunda 2 Fevereiro 
21:00h — Grande Auditório

músicas do mundo 

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan
Kulluk Yakişir Mi 
É impróprio seguir alguém servilmente

quarta 4 Fevereiro 
21:00h — Grande Auditório

Daniil Trifonov  piano

Bach / Liszt 
Beethoven 
Liszt
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quinta  5 Fevereiro 
21:00h — Grande Auditório

sexta  6 Fevereiro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Teodor Currentzis  maestro 
Frank Peter Zimmermann  violino

Sibelius 
Tchaikovsky

 
sexta  6 Fevereiro 
18:00h — Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra –  
Guia de audição por  Jorge Rodrigues 
Sinfonia Patética – Tchaikovsky 

sexta  6 Fevereiro  
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian 
Schubert

domingo  8 Fevereiro 
19:00h — Grande Auditório

András Schiff piano

Últimas Sonatas II

Mozart  
Beethoven  
Haydn 
Schubert

quinta 12 Fevereiro 
21:00h — Grande Auditório

sexta 13 Fevereiro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Susanna Mälkki maestrina

Sibelius 
Mahler
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sexta  20 Fevereiro 
21:00h — Grande Auditório

músicas do mundo 

José Miguel Wisnik voz e piano 

Arthur Nestrovski  guitarra

Com participação de Lívia Nestrovski voz

Mortal Loucura 
Canções do Brasil

sexta  13 Fevereiro 
18:00h — Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra –  
Guia de audição por  Vanda de Sá 
Sinfonia nº 9 – Mahler

sexta 13 Fevereiro 
Teatro Maria Matos

sábado14 Fevereiro 
Teatro Maria Matos

domingo 15 Fevereiro 
Teatro Maria Matos

Jonathan Burrows  
& Matteo Fargion

sábado  14 Fevereiro 
17:30h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Iolanta
Tchaikovsky

O castelo do barba Azul
Bartók
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domingo  22 Fevereiro 
11:00h / 16:00h — Grande  Auditório

Orquestra Gulbenkian
Pedro Neves maestro 
Mário Laginha  piano

Ravel 
Stravinsky 
Gershwin

quarta  25 Fevereiro 
21:00h — Grande  Auditório

músicas do mundo  

Adriana Calcanhotto
Olhos de Onda

sábado  28 Fevereiro 
19:00h — Grande  Auditório

Nathalie Stutzmann contralto 

Inger Södergren piano

Viagem de inverno

Schubert 
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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.

Ana Dias Ferreira (n.1983, Lisboa) começou a 
escrever sobre arte urbana em 2006, no jornal 
Público, e tem acompanhado a área desde então. 
Licenciada em Ciências da Comunicação pela 
Universidade Nova de Lisboa, colaborou também 
com o jornal i e é jornalista na revista Time Out 
Lisboa desde a sua fundação, onde edita ainda a 
secção de literatura. 
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