
Um festival literário evoca o que
foi uma universidade ao ar livre

A ministra da
Justiça,
FranciscaVan
Dunem.foi
uma das
convidadas
da edição
deste ano do
festival



O filósofo Agostinho da Silva inaugurou,
há 30 anos, os Estudos Gerais Livres - a
janela aberta para a "infinita liberdade"
de ensinar. Francisca Van Dunem foi
ontem a Querença seguir-lhe o exemplo

Algarve
Idãlioßevez

0 que liga o barrocal algarvio a Ango-
la? A resposta foi dada no Festival
Literário Internacional de Querença
(FLIQ), ontem, pela ministra da Jus-

tiça, Francisca Van Dunem, a recor-
dar os seus sonhos de criança. "Lem-
bro a suave tranquilidade, e a langui-
dez doce de muitos dias quentes",
disse, referindo-se à terra natal. À

semelhança do que aconteceu há 30
anos nos Estudos Gerais Livres
(EGL), promovidos pelo antropólogo
Manuel Viegas Guerreiro e pelo filó-
sofo Agostinho da Silva, as palavras
ganharam asas, e voaram para o
meio da assistência.

Antes de chegar ao largo da igreja,
um "estendal" de poemas, distribuí-
dos por uma corda, assinala o centé-
simo aniversário de Sophia de Mello

Breyner Andersen. A população,
expectante, fica no café da dona
Rosa, a ver passar gente de fora. A
festa, dizem, vai começar dentro de
momentos. Não há música, nem
foguetes, como é habitual. Surpresa.
Chega a ministra e a comitiva, levan-
tam-se das cadeiras e vão ver o que
se passa.

No palco, ao fundo do átrio, o
director do Centro de Estudos Judi-
ciários(CEJ), João da Silva Miguel,
diz: "Esta é a minha freguesia, sou
filho da terra". A assistência, orgu-
lhosa, aplaude. De seguida, recorda
o projecto dos EGF, e a luta de
Manuel Viegas Guerreiro, na procu-
ra de "uma sociedade mais inclusi-
va". O calor aperta, mas ninguém
arreda pé.

Alguns minutos depois, o director
do CEJ pede a Francisca Van Dunem
para dar a "aula inaugural", na aber-
tura do festival literário, ao ar livre.
A lição foi sobre direitos humanos, e

a forma como ela, em criança, pre-
cocemente, foi confrontada com as

injustiças: "Era crime andar de cabe-

ça erguida e olhar nos olhos", afir-
mou, recordando a forma "desigual



e injusta" da sociedade em que vivia.

Alguns dos presentes viram nestas

palavras um espelho do seu percurso
de vida. "Foi a miséria que nos fez

fugir para França", desabafou Mário
Silva, recordando o duro trabalho
nos campos, sem direito a abrir a
boca

Durante três dias, o FLIQ, este ano
dedicado à Literatura e Geografia(s),
vai cruzar a cultura dos povos, dan-
do a conhecer o que foi a universida-
de sem numerus clausus. Francisca
Van Dunem, ontem, foi a intérprete
desses valores. No mesmo sentido,
um grupo de académicos fez-se à
estrada e foi em busca das raízes da
"infinita liberdade" de ensinar e

aprender com quem mete as mãos
na terra. Trata-se de um festival lite-
rário, mas é mais do que um encon-
tro de escritores e leitores.

A vida e obra de Manuel Viegas
Guerreiro inspirou gerações e deixou

seguidores. O antigo professor da
Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa recolheu, a partir da expe-
riência vivida no terreno, os costu-

mes, contos e rituais, em Portugal e

na África Austral, junto de várias tri-
bos, entre elas os macondes em
Moçambique e os boximanes (ou
bosquímanos) em Angola.

"Fiquei muito impressionada",
disse Francisca Van Dunem, depois
de ver a primeira edição do livro
sobre os boximanes, na biblioteca da

Fundação Manuel Viegas Guerreiro:
"Só pode ser a capa original [da
obra]", sobre uma das tribos mais

periféricas de Angola. Não raras
vezes, o antropólogo - através das
obras que publicou - lembrou que
as lições de vida que aprendeu com
Joaquim Boicinha, de Querença, e

outras figuras de outros lugares
remotos o ajudaram a ver o mundo
sem fronteiras.

Defensor do ensino "gratuito e de
acesso livre, independentemente do
nível académico ou da idade dos

interessados", Manuel Viegas Guer-
reiro, depois de reformado, fundou
os Estudos Gerais Livres (EGL) - um
projecto que levou o conhecimento

para fora da sala de aulas. Na linha

desse pensamento, hoje e amanhã,
ainda haverá lugar para o debate e a
reflexão sobre o papel da literatura
enquanto passaporte para aproxima-
ção entre os povos. Porém, a palavra
poética pode, também, ser encon-
trada ao dobrar da esquina com ver-
sos espalhados pela aldeia.

0 ambiente é festivo. À noite, há
lugar a um concerto (Custódio Cas-
telo & Convidados), num jantar à
beira da serra do Caldeirão, com as

papoilas a darem um ar da sua bele-
za. Francisca Van Dunem mergulhou
nesse espaço rural, a convite da Fun-

dação Manuel Viegas Guerreiro -
uma instituição que procura fazer

pontes com outros mundos , divul-
gando autores e obras, a partir do
interior algarvio, onde tem a sua
sede.

Este ano, o festival homenageia o

escritor, ensaísta e professor Nuno
Júdice, uma das vozes poéticas mais

significativas da literatura portugue-
sa desde os anos 70. De entre os mui-
tos prémios que granjeou, destaca-se

o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibe-
roamericana. Em 1992, foi feito Ofi-
cial da Ordem Militar de Sanflago da

Espada e, a 10 de Junho de 2013, ele-
vado a Grande-Oficial da mesma
ordem. À distinção que vai amanhã
ser-lhe conferida associa-se o ex-mi-
nistro da Cultura, Luís Filipe de Cas-

tro Mendes, poeta e ensaísta.

O ambiente é
festivo. À noite, há
lugar a um
concerto
(Custódio Castelo
& Convidados),
num jantar à beira
da serra do
Caldeirão, com as
papoilas a darem
um ar da sua
beleza

Os Estudos Gerais Livres (EGL)
foram evocados por Francisco Melo
Ferreira, autor do livro A Apologia do
Sonho ou a Infinita Liberdade de Ensi-

nar, apresentado por Eduardo Paz
Ferreira. O projecto dos EGL, lê-se,
saiu das universidades e foi ao encon-
tro de "novos públicos e novas for-
mas de enquadrar o saber".

Trinta anos depois, a questão con-
tinua actual. Uma vez, Manuel Viegas
Guerreiro pôs ao professor Agostinho
da Silva uma grande dúvida: "Será

que somos capazes de realizar o nos-
so objectivo?" Sabe o que ele me dis-
se?!... "Ai isso somos, nem que fôsse-

mos só nós dois!". "Mas nós não
temos onde..." retorquiu-lhe. "Ai isso

temos... ao ar livre", a citação, desta-

cada no livro, é um excerto da entre-
vista de Viegas Guerreiro ao Diário
de Lisboa em 27 de Abril de 1989.

A sessão inaugural dos EGL teve

lugar no dia 3 de Maio desse ano, no
Museu Nacional de Arte Antiga, e
contou com a presença do então
presidente da República, Mário Soa-

res, que tinha sido aluno de Agosti-
nho da Silva. "O mundo tem uma
multidão de crianças que já nascem
desempregadas, mas que se vêem
na iminência de ter que aprender na
escola uma profissão que nunca vão
ter na vida", afirmou, na ocasião, o

filósofo, antevendo o tempo actual.
Esses meninos, disse o mestre, "nun-
ca mais vão querer aprender as res-

postas para a vida, mas antes as

perguntas para aquilo que enten-
dem ser verdadeiramente importan-
te para a vida".

Durante o FLIQ vai ser recriado o

espírito dos EGL (o saber ao ar livre),
havendo ainda lugar para a passa-
gem de um documentário, assinado

por Marinela Malveiro, contando a
"aventura" da criação de uma insti-

tuição de ensino público e gratuito,
numa altura em que proliferavam as

universidades privadas. Na aldeia de

Querença, onde nasceu Viegas Guer-

reiro, ficará patente até Maio de
2020, na biblioteca da fundação,
uma exposição sobre os 50 anos de
vida literária de Nuno Júdice.



O berço do poeta

As
palavras estão dentro de

um berço, à mão de quem
as agarrar. Os papelinhos
contêm palavras-chave

que conduzem, de imediato, à

escrita de Nuno Júdice: amor,
corpo, rumas, imagem,
pintura. O desafio, proposto
nesta instalação, à entrada da
biblioteca da Fundação
Manuel Viegas Guerreiro, é
juntar as peças, como se
brincássemos com um Lego, e
descobrir "o lugar das coisas"
do poeta. Desce-se a escadaria
que conduz ao auditório e,
degrau a degrau, verso a

verso, o poema ganha corpo.
Lá dentro no palco, hoje
presta-se homenagem ao
autor de A Viagem das Palavras
(Colibri, 2005). O colóquio
Geografias da Poesia é

moderado por Ana Sousa Dias,
com a participação, entre
outros investigadores, de
Egídia Souto, professora da
Sorbonne Nouvelle. Nuno
Júdice, entre outras funções,
foi conselheiro cultural da
Embaixada de Portugal e
Director do Instituto Camões,
em Paris, de 1997 a 2004. É

director da revista
Colóquio-Letrasda Fundação
Calouste Gulbenkian e autor
de numerosas antologias e
poeta traduzido em diversas

línguas.


