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O CLEPUL é um centro de investiga-

ção com uma longa história. Pode re-
ferir as suas principais caraterísticas

e factores em que se destaca, no pa-
norama nacional?

Ernesto Rodrigues (ER) - CLEPUL signifi-
ca Centro de Literaturas de Expressão

Portuguesa das Universidades de Lisboa,

sigla que mantivemos, a par da nova de-

signação - Centro de Literaturas e Cultu-

ras Lusófonas e Europeias da Faculdade

de Letras da Universidade de Lisboa -,

em homenagem ao fundador, Jacinto de

Prado Coelho, que o criou em 1975. So-

mos, pois, um dos centros mais antigos
do país, e dos mais concorridos, integran-
do cerca de 500 investigadores, metade

dos quais doutorados (e, destes, metade

são estrangeiros), distribuídos por vários

pólos, da Universidade Fernando Pessoa,

no Porto, à Universidade da Madeira, da

Universidade Aberta à Universidade Ca-

tólica de Angola (Benguela) e à Federal de

Sergipe, no Brasil. Temos protocolos com

oito entidades estrangeiras e 25 nacionais.

Inicialmente, dedicava-se a estudos de

Sociologia da Literatura, abrindo o novo
milénio com, entre outas iniciativas, o Di-
cionário de Personagens da Novela Cami-

liana, dirigido por Maria de Lourdes Fer-

raz. A pouco e pouco, especializou-se em

investigações que requereram coordena-

ções próprias: Literatura e Cultura Portu-

guesas; Culturas e Literaturas Africanas

de Língua Portuguesa; Multiculturalismo

e Lusofonia; Literatura e Cultura em Inte-

rArtes; Interculturalidade Ibeo-Eslava;

Brasil-Portugal: Cultura, Literatura, Me-
mória; Metamorfoses da Herança Cultu-

ral; enfim, Tradições Populares Portugue-
sas, grupo que resulta da absorção do

Centro de Tradições Populares Manuel

Viegas Guerreiro, com notáveis provas
dadas, desde logo, por interposta Revista

Lusitana e trabalhos de João David Pinto

Correia. Acrescem estruturas como gabi-
netes e laboratórios. Fundamental é, to-

davia, o acompanhamento de mestrandos

e doutorandos, bem como a abertura de

concursos para bolseiros: acabámos de

eleger 17, muito úteis nos próximos seis



meses de programa financiado pela FCT.

Com iniciativas diárias em vários locais

do país e no estrangeiro, e criador de al-

guns dos mais importantes congressos in-

ternacionais, o CLEPUL é um alfobre de

investigação, criação artística e resultados

duradouros.

Quais têm sido os principais frutos

deste centro de investigação?
ER - Independentemente de trabalhos

que só os oito grupos citados (e os gabine-
tes ou laboratórios adstritos) podem levar

a cabo, cumpre salientar iniciativas trans-

versais, comprometendo dezenas de no-

mes, e marcantes para a cultura nacional,

com projecção no exterior. O melhor

exemplo é a Obra Completa do Padre An-
tónio Vieira, em 30 volumes, no Círculo
de Leitores, coordenada por José Eduardo
Franco e Pedro Calafate (do Centro de Fi-
losofia da nossa Faculdade), em curso de

edição no Brasil. Em preparação está um
Dicionário de Vieira, além de antologia
do Jesuíta a ser traduzida numa vintena
de países. Sem prejuízo dos inúmeros tí-
tulos em papel que assinamos, estamos a

colocar revistas e bases de dados online

(bibliografia do conto, literatura oral tra-

dicional, Machina Mundi, índices da Bro-

téria...), além de volumes de actas e co-

lecções documentais brasileiras, sob a

égide de Francisco Alves e Vânia Chaves.

Em 2015, responsabilizámo-nos por meta-
de dos artigos em revistas (com boa per-
centagem de indexadas, caso de Navega-
ções, editada em parceria com a Pontifícia

Universidade Católica do Rio Grande do

Sul) subscritos pelos dez centros da Fa-

culdade. Além das revistas citadas, temos

Letras Com /n Vida, IberoSlavica, Golpe
d' Asa e CLEPUL em Revista, que faz o

balanço mensal do centro, já com 16 nú-

meros online.

Há algum grande projeto que o CLE-
PUL esteja a desenvolver?

ER - Obras Pioneiras da Cultura Portu-

guesa, coordenadas por José Eduardo
Franco e Carlos Fiolhais. De facto, nos 30

volumes a editar, vamos encontrar uns 70

títulos, significando cada um a primeira
obra numa especialidade: Linguística, Pe-

dagogia, Medicina, Arquitectura, etc.

De que forma o CLEPUL tem fomen-
tado a relação e colaboração com os

países lusófonos?

ER - O intercâmbio de professores, para
cursos, conferências e em obras de cola-

boração, tem sido primacialmente com o

Brasil, donde nos chegam também pós-
doutorandos. Aproveito para referir o

nosso apoio ao volume de homenagem à

Professora Cleonice Berardinelli, figura
maior da literatura portuguesa além

-Atlântico, que fez 100 anos em Agosto. A
edição e colóquios estendem-se a autores

de Moçambique e Angola, animados seja

por Fátima Mendonça (da Universidade
Eduardo Mondlane, Maputo, e recente

Prémio José Craveirinha), seja por Ana
Paula Tavares, coordenadora de Literatu-

ras e Culturas Africanas de Língua Portu-

guesa. A Cátedra Infante Dom Henrique

para os Estudos Insulares Atlânticos e a

Globalização (Univ. Aberta), nossa parti-

cipada, está a recuperar as relações com

Cabo Verde, atenuadas desde a saída de

Alberto Carvalho, antigo director do

CLEPUL. Eu mesmo orientei as duas pri-
meiras teses de doutoramento de timo-
renses, e sobre Timor, na Universidade de
Lisboa.

Tem sido uma preocupação do CLE-

PUL a abertura à sociedade?

ER - Desde sempre, e mais agora, no espí-
rito da nova equipa ministerial e da FCT.

Além de exposições, colóquios, congres-
sos, apresentação de programas televisi-

vos, etc, com que atrair públicos, dentro

ou fora da Faculdade, temos equipas ou

voluntários convidados para escolas do

ensino básico e secundário, que também
seduzimos em passeio de Verão pela Lis-

boa literária. São importantes os protoco-
los com autarquias e associações ou con-

frarias, que nos solicitam apoio. O único
centro presente pela segunda vez no Fes-

tival Literário Internacional de Óbidos

somos nós, com o Espaço CLEPUL. Além
da presença da equipa de estudos africa-

nos nas escolas, temos estudiosos e artis-

tas do Estado do Amapá / Amazónia, de

exposição fotográfica de Maria João Cou-
tinho / Simion Cristea, de palestras de

Jorge Couto, Maria Adelina Amorim e Te-

resa Martins Marques (esta sobre David-
Mourão Ferreira, nos 20 anos da sua mor-
te). A magnitude do Congresso Interna-
cional lOOOrpheu (org. de Annabela Rita,
Dionísio Vila Maior), com extensão ao
Brasil (Lilian Jacotto), e edição em volu-

me, exigiu recorrer a fundações, CCB e

Casa Fernando Pessoa. A Fundação Eng.
António de Almeida, Porto, onde também

ocorreu esse congresso, está em vias de

editar as comunicações. Regularmente, a

FNAC Colombo e outras instâncias aco-

lhem iniciativas abertas a todos. E sere-

mos um dos raros centros com um prémio
de alcance internacional, o Prémio Jorge
de Sena, por que se responsabilizam Mar-

garida Braga Neves e Maria Isabel Roche-

ta, connosco gratos a um mecenas anóni-

mo.


