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A
Embaixada da Roménia
na República Portugue-
sa encontra-se neste
momento no meio de
um vasto e desafiante

programa de celebração, que se es-
tende ao longo de três anos. Em
2017 marcámos o aniversário dos
100 anos desde o estabelecimento
das relações diplomáticas rome-
no-portuguesas através do progra-
ma-maratona"l2 Capítulos da
Criatividade Romena", que reali-
zou mensalmente um evento des-
tinado a fixar na consciência do
público português a criatividade
romena, tanto na sua dimensão
contemporânea como nahistóri-
ca. Mensalmente, em vários locais

museológicos, salas de concertos
ou contextos urbanos, foram ence-
nados momentos de evocação re-
ferentes a capítulos-chave da cul-
tura romena: literatura, cinema,
teatro, arte fotográfica, escultura,

pintura, linguística e semiologia,
dança, música, joalharia, arquite-
tura e tradições romenas. Esta ex-
periência situa-nos neste momen-
to num ponto de balanço, de ava-
liação das nossas diligências e, ao
mesmo tempo, de esforço projeti-
vo, relativamente às duas fases ain-
da por percorrer: em primeiro lugar
amarcação do Centenário da

Grande União da Roménia, ao lon-
go de todo o ano em curso, e, poste-
riormente, da presidência do Con-
selho da União Europeia que a Ro-
ménia irá assumir no primeiro
semestre do ano de 2019.

AGrande União de 1918 repre-
sentou o ponto culminante de um
processo histórico na sequência
do qual todas as províncias históri-
cas onde viviam romenos se uni-
ram, no ano de 1918, dentro do
mesmo Estado nacional. A cele-
bração do Centenário da Grande
União representa um marco fun-
damental na agenda da diploma-
cia pública da Embaixada da Ro-
ménia e do Instituto Cultural Ro-
meno de Lisboa. O Centenário da
Grande União significa a realiza-
ção do desiderato de liberdade, de
unidade e de dignidade nacional
de várias gerações de romenos, ta-
lhado através de ideais, sacrifícios
e tenacidade. Temos assim a opor-
tunidade de refletir sobre o mo-
mento histórico plenário de 1 9 1 8,

que consagrou a abertura e a liga-
ção da Roménia aos princípios da
tolerância, do respeito mútuo, da
boa convivência. O ano do Cente-
nário da Grande União é assim
uma oportunidade de afirmação
do potencial cultural romeno que
tentamos apresentar ao público
português, de norte a sul do país.

A seguir à ampla exposição or-
ganizada no Museu Nacional de
Arqueologia, Ouro Antigo. Do Mar
Negro ao Oceano Atlântico (paten-
te de novembro de 20 1 7 a maio de

2018), que teve um sucesso prodi-
gioso, juntamente com aTempora-
da Romena no Museu Nacional de

Arqueologia, constituída por toda
uma série de conferências e de
concertos no Salão Nobre daquele
Museu Nacional, iniciámos o pro -

jeto Grandes artistas romenos nas
grandes catedrais de Portugal, ten-
tando reverberar a música romena
em espaços portugueses icónicos
não apenas em Lisboa mas tam-
bém no Porto (Igreja dos Clérigos ) ,

na Batalha (Mosteiro da Batalha) ,

em Viana do Castelo (Igreja da Mi-
sericórdia ) , em Évora (Igreja dos
Remédios) , entre outros.

Para além destas duas coorde-
nadas fundamentais, contribuirão
para a consciencialização do mo-
mento romeno de 1 9 1 8 e a impor-
tância simbólica do mesmo na
constituição da Roménia moderna
inclusive uma série de outros
eventos, tais como: a Comemora-
ção de Aurel Vlaicu, Artur de Saca-
dura Cabral e Henri Coandã, a ex-
posição de design contemporâneo
ThreadsofTradition, a Contempo-
rary ßesponse to Romanian Crafts,
aTournée de JazzTransylvanian
Concert (homenagem a George
Enescu), a exposição Fe/izoPoi/o
Que Conheceo Grito de Alegria
(Horea Pastina) , a edição e lança-
mento do álbum Roménia Nobre e
Real (residências da família real ro -

mena), o ciclo de adaptações cine-
matográficas de obras literárias ro-
menas, a Semana Cultural Rome-
na na Universidade de Lisboa, o

apoio à secção romena da Antolo-
gia de Literatura Universal realiza-
dapela Universidade de Lisboa
(coordenadora Helena Carvalhão
Buescu) , a colocação e exibição
pública da escultura monumental
Pássaro no Espaço (homenagem a
Brancusi),etc.

É claro que todas estas diligên-
cias de diplomacia pública pude-
ram ter resultados ótimos graças à
excelente comunicação com as au-
toridades portuguesas, com os res-
ponsáveis e os atores culturais por-
tugueses, mas também graças ao

apoio generoso de que beneficiá-
mos, concretamente, em cada um
dos nossos projetos realizados no
espaço lusitano. As afinidades espi-
rituais, as origens latinas comuns e,

porque não, a estrutura da alma
consonante dos nossos povos- características conhecidas desde

sempre, mas sempre redescobertas

comprazer e em novos parâmetros
no âmbito dessas colaborações -
contribuíram certamente para to-
das estas vitórias a que conferiram
um brilho particular.


