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Lendas superam tempo
em novas abordagens

Leonor Martins Coelho acha interessante a forma como as lendas entram em contos e romances, foto arquivo
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e Património - Contar e
Preservar' e o título da conferência
que se realiza hoje às 15 horas no
Cine-Teatro Santo António com
Leonor Martins Coelho, professora
da Faculdade de Artes e Humani-
dades da Universidade da Madeira,
especialista em estudos de Cultura,
estudos literários e de memória no
Centro de Investigação em Estudos

Regionais e Locais (UMa-CIERL) e
investigadora no Centro de Estudos

Comparatistas da Universidade de
Lisboa. A iniciativa realiza-se no

âmbito do novo trabalho do Teatro
Experimental do Funchal (TEF)
líistórias e Lendas com e sem
Emendas', que estreia no próximo
dia 14, no mesmo palco.

A conferência pretende abordar
algumas lendas do arquipélago e a
forma como estas lendas de trans-
missão inicialmente oral permane-
cem nos dias presentes em outros
suportes e formas.

Leonor Martins Coelho não
acredita que seja um património
em risco. É sim, diz, um património
com muito por fazer que encontra
toda uma vontade de dinamizar e
um conjunto de legislação que o

procura proteger. A questão é se ha-
verá apoios nesse sentido.

A sociedade mudou, não a vonta-
de de dinamizar e de dar a conhe-
cer este património, afirma a inves-
tigadora, que encontra muito traba-
lho a ser feito, por um lado, pois é
um património extremamente va-
riável - Leonor Martins Coelho ex-
plica que os textos, como são ini-
cialmente de tradição oralizante,
sofrem alguns ajustes, fruto de for-
mas diferentes de recontar a pró-
pria lenda, o que leva a uma variabi-
lidade muito grande. A investigado-
ra alerta para a inventariação que é



necessário ser feita. Mas por outro
lado há uma vontade. "Não sei é se

há, mas essa é a questão de sempre,
um acompanhamento de verbas

para suportar alguns conjuntos e al-

guns projectos nesse âmbito". A
professora diz que são precisos al-

guns apoios. "Sem apoios os projec-
tos editoriais não se concretizam,
por muita vontade que tenhamos".

Há um conjunto de estudiosos

que se dedica ao estudo das lendas
e na Madeira Leonor Martins Coe-
lho destaca o trabalho realizado

por José Viale Moutinho. Não é

nesta vertente que vai entrar. Em
'Lendas e Património - Contar e

Preservar' vai abordar algumas len-
das que existem, como dialogam
com a cultura e com a identidade
dos madeirenses. A oradora vai tra-
tar de interligar as questões das
lendas e a passagem do suporte
oralizante para outros que permi-
tem o trabalho com os alunos, e os

projectos editoriais que existem
com a vontade de continuar nesse

campo.
Esta conversa é aberta ao público

em geral e de participação gratuita

LEONOR MARTINS
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ESTE PATRIMÓNIO
EM CONFERÊNCIA
A CONVITE DO TEF

PRESENTE CONTINUA TRADIÇÃO

A lenda parte de um facto que se

apresenta como verdadeiro a
que foi acrescentada a parte da

efabulação. "As histórias, as nar-
rativas de tradição oral à partida
são ficção; na lenda à partida ha-
via um funco de verdade. Mas é
evidente que a este fundo de ver-
dade depois se acrescentou o
lado enigmático, maravilhoso, o
estranho, o lado do assombro

para cativar quem ouvia e agora
quem lê."
Hoje, diz, ainda se criam lendas,
lendas ligadas à modernidade, à

contemporaneidade, à actualida-
de. "Há lendas da actualidade e
há mitos da actualidade. Aquilo
que eu gosto muito de trabalhar
e é isso que me entusiasma bas-
tante é ver a forma como essas
lendas são retrabalhadas, recria-

das na sua miscigenação com ou-
tros géneros literários, nos con-
tos, nos romances, nos filmes.
Como são recolocadas à mercê
dos seus leitores e dos seus es-
pectadores.
Como são trazidas até nós, como
é que elas muitas vezes se fun-
dem e confundem dentro de ou-
tros géneros literários", confessa
a investigadora.


