
Congresso define o
lugar de Namora na
literatura nacional
Condeixa Trabalhos começam hoje em Lisboa, prosseguem
em Vila Franca de Xira e terminam sábado em Condeixa

Presidente da República presidiu à abertura oficial das comemorações e visitou a Casa-Museu

Mais de 30 obras publicadas
Nascido há cem anos em
Condeixa-a-Nova, Fer-
nando Namora licenciou-
se em 1942 em Medicina.
Estreou- se na literatura
em 1937, com a poesia de

"Relevos ", a que se seguiu
o primeiro romance "As

Sete Partidas do Mundo"

(1938). Seguiram- se cerca
de 30 títulos, até perto da

morte, em 1989, como "O

Homem Disfarçado", "Ci-

dade Solitária", "A Nave de

Pedra", "Cavalgada Cin-

zenta", "Resposta a Ma-
tilde", "Jornal sem Data".
Fez parte da tertúlia que

juntou Carlos Oliveira, Má-
rio Dionísio, Joaquim Na-
morado e João José Co-

chofel. Foi galardoado com
vários prémios, nacionais
e internacionais, o último
dos quais foi a Grã-Cruz da
Ordem da Liberdade, en-

tregue pelo Presidente da

República, a título pós-
tumo,em Agosto, i

O Congresso Internacional de-

dicado a Fernando Namora co-

meça hoje em Lisboa, pas-
sando por Vila Franca de Xira,

para terminar, sábado, em Con-

deixa, terra natal do escritor. In-

tegrado das comemorações
dos 100 anos do nascimento

de Fernando Namora, o con-

gresso acentua «o lugar pró-
prio e inconfundível» do autor

na narrativa portuguesa, afirma

o presidente da Associação

Portuguesa de Escritores (APE).
José Manuel Mendes destaca

a importância do autor e re-
corda que, «antes de José Sa-

ramago, a obra mais traduzida

[na literatura portuguesa] era

a de Fernando Namora», com
títulos como "Domingo à

Tarde", "Casa da Malta" e "Re-

talhos da Vida de um Médico",
muitos deles adaptados ao ci-

nema e à televisão.

«Desejo profundamente que
este congresso possa constituir

o impulso para uma atenção
mais justa a um dos maiores

mestres literários contempo-
râneos, despertando o inte-

resse da comunidade acadé-

mica para a produção de novas

abordagem à obra de Fer-

nando Namora», afirma Nuno

Moita, presidente da Câmara

de Condeixa O autarca destaca

que o programa do centenário

«já teve o mérito de trazer à

memória do grande público
um dos maiores vultos da lite-

ratura portuguesa do século

XX, cuja obra e legado não

pode escapar ao conheci-

mento, sobretudo das gerações
mais novas».

O Congresso Internacional

Fernando Namora "e não sei

se o mundo nasceu", começa
hoje na Reitoria da Universi-

dade de Lisboa, com a confe-

rência de Paula Mourão, cate-

drática de literatura, "Fernando

Namora, os começos", termi-



nando com o lançamento do

livro "O humanismo de Fer-

nando Namora", de Armindo
Pires Nunes, da Universidade

Aberta
O romance "Diálogo em Se-

tembro", por Carina Infante do

Carmo, da Universidade do Al-

garve, abre o segundo dia de

trabalhos, no Museu do Neo-

Realismo, em Vila Franca de

Xira, que culminam com a

apresentação do catálogo e

uma visita guiada à exposição
"e não sei se o mundo nasceu,
Fernando Namora 100 anos".

O terceiro e último dia do

congresso decorre no auditó-
rio do Museu PO.RO.S, em
Condeixa, com as intervenções
de Isabel Cristina Mateus, da

Universidade do Minho, que
fala de "Fernando Namora ou

a arte de desengravatar teo-

rias", e Maria de Lurdes Sam-

paio, da Universidade do Porto,

que recorda leituras de Na-

mora, "No tempo da "medicina

mágica". José Manuel Mendes,
da Universidade do Minho,
profere a última conferência,
"Fernando Namora, inventá-
rios". O orador destaca a obra

de «um dos maiores escritores

portugueses do século XX» e

sublinha a reedição em curso
da sua obra, «dado o interesse»

dos seus romances.
O congresso encerra com o

lançamento da revista Algar e

uma visita à Casa-Museu Fer-

nando Namora, onde o escritor

nasceu e viveu até aos 10 anos.

Aberta ao público em 1990, um
ano após a morte do médico,

a Casa-Museu constitui actual-

mente o principal pólo de di-

vulgação do legado de Na-

moram


