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notas dos editores

Beatriz Pinto
Chisoka Simões

José Fernando Martins

     Tendo  surgido  da  vontade  dos  alunos  de  fazerem  mais  e  melhor ,  e  darem  a

conhecer  um  curso  por  muitos  desconhecido ,  surgiu  a  Associação  de  Estudantes

do  Curso  de  Estudos  Cultura is ,  AECECUM .  

     Fundada  of ic ia lmente  em  2019 .  A  AECECUM  pretende  incent ivar  a  cooperação

entre  alunos ,  docentes  e  toda  a  comunidade  escolar  para  a  valor ização  desta  área

de  estudos  e  de  conhecimento .

     A  busca  pela  part i lha  de  ide ias  manifestou -se  na  cr iação  da  Revista  “L ince

Cultura l ” .  A  rev ista  será  editada  mensalmente  e  estará  disponível  na  página  da

internet  do  núcleo :  nucleoestudoscultu.wixsite .com/aececum

     De  um  modo  part icular ,  resta -nos  agradecer  ao  Miguel  Costa ,  l icenciado  em

Estudos  Cultura is ,  um  dos  impuls ionadores  desta  ide ia  e  colaborador  desta

publ icação .  De  seguida ,  a  todos  os  colaboradores  desta  pr imeira  edição ,  Ana

Catar ina  Veloso ,  Miguel  Costa ,  a  Professora  Joanne  Paisana  e  o  Professor  Car los

Pazos -Justo .  Um  agradecimento  também  à  professora  Ana  Bessa  Carvalho  que

sempre  nos  ajudou .  Uma  especia l  atenção  a  professora  Maria  do  Carmo  Mendes

que  nos  concedeu  uma  extensa  entrev ista ,  a  quem  f ica  também  o  nosso

agradecimento .  

     Neste  pr imeiro  número ,  pretende -se  desvendar  os  cantos  escondidos  das

culturas  europeias .  Os  diversos  textos  levam -nos  pelas  memórias  e  pelos  tempos

passados  no  Algarve ,  para  nos  fa lar  de  Artur  Pastor ;  uma  f igura  do  panorama

fotográf ico  português .  Somos  conduzidos  a  ref let i r  sobre  o  modo  como  os

eventos  histór icos  e  factuais   podem  ser  ut i l izados  num  contexto  f icc ional  para

moldar  a  memória  cultura l  e  a  ident idade  nacional  através  de  uma

reinterpretação  de  locais  de  memória  cultura is  na  sér ie  Outlander .  A  histór ia  de

Teruel  e  a  lenda  dos  Amantes  e  ainda  uma  ref lexão  sobre  as  culturas ,  narrat ivas  e

dos  desaf ios  que  ambas  enfrentam .

     Uma  entrev ista  com  a  docente  Maria  do  Carmo  Mendes ,  responsável  pela

lec ionação  de  L i teraturas  e  Culturas  de  L íngua  Portuguesa .  Esta  conversa  é  uma

passagem  pelo  seu  interesse  pela  l i teratura  comparada ,  pelas  l i teraturas  e

culturas  afr icanas .  Tal  como ,  a  sua  exper iência  nas  univers idades  de  Moscovo  e

Cuba  e  o  motivo  que  a  levou  a  tornar -se  professora .

     Na  próxima  edição ,  contamos  apelar  a  imaginação  da  nossa  comunidade .  A

segunda  edição  da  "L ince  Cultura l "  terá  como  tema  o  conto .  Deixamos  aqui  o

desaf io  à  vossa  colaboração !
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     Desde que me recordo, ia para o Algarve todos os anos com a minha família nas férias.

Tavira era o destino predileto e rapidamente se tornou uma segunda casa. A pequena cidade

medieval, romana, mediterrânea – e a minha pequena vila italiana onde fingia ser uma Sophia

Loren em Nápoles – foi o início da carreira de Artur Pastor, ou melhor, o ‘grande’ Artur Pastor.

Tendencialmente, quando se escreve sobre um artista, descreve-se sempre como «grande».

Confesso que nunca fui grande fã desta tática, pois a grandeza não se mede aos palmos,

nem pela qualidade – esta que é, muitas vezes, subjetiva – mas não me parece possível

retratar ou falar de Artur Pastor sem o descrever como ‘grande’. Inclusive, Luís Pavão –

conservador do Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa – descreve-o como «este

gigante da fotografia portuguesa». E assim foi: um gigante. Tinha vinte e três anos quando,

enquanto em serviço militar, começou a fotografar o quotidiano tavirense: os pescadores, as

peixeiras, as casas brancas com açoteias, o rio, o sol algarvio, as salinas.

     Nasceu em Alter do Chão, uma pequena joia portuguesa no distrito de Portalegre,

circunscrito num mundo rural e agricultor. Em Évora, para onde partiu para estudar na Escola

de Regentes Agrícolas, descobre o mundo da fotografia ao trabalhar na sua tese. Passa por

Braga, onde tenta formar uma associação fotográfica, e chega, mais tarde, depois da sua

vida no Algarve, a Lisboa. Publicou duas obras fotográficas em formato impresso, Nazaré

(1958) e Algarve (1965), compilações das suas fotografias mais marcantes dos respetivos

territórios nacionais. Criou uma obra única, também esta uma compilação de fotografias do

país, para oferecer à Rainha Isabel II na sua visita a Portugal em 1957. Desta forma, vivenciou

e criou toda uma panóplia de visões e experiências fotográficas do mais incrível. Em toda a

sua carreira fotografou mais de dez mil momentos, momentos de uma costura portuguesa

nostálgica e quase perdida. Porém, por muito que tenha percorrido o país, com a sua fiel

Rolleiflex, o seu trabalho sempre se focou maioritariamente – e se puder opinar, mais

brilhantemente – no sul algarvio. Aqui captou uma realidade portuguesa que se tende a

esconder nos dias de hoje, uma realidade que é tão bela como é melancólica, tão sublime

como árdua, tão eterna como histórica. 

Sermão de Artur Pastor aos Portugueses

Miguel Costa
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     Hoje vendemos Portugal como um destino turístico devido às

suas paisagens belíssimas, às suas praias calmas e quentes, ao

requinte da harmonia e da calma, mas não nos podemos

esquecer do nosso passado e do que se lutou para alcançar

esta tranquilidade portuguesa que me parece tão rara no 

5

    Fotografou uma lindíssima cidade de Olhão da qual tão pouco

existe no século XXI: as açoteias geométricas, intercaladas entre

si, que davam lugar a pequenas cidades dentro da cidade.

Fotografou os barcos de pesca, e as suas redes, a debaterem-se

contra as ondas, no berço da Doca de Faro. Fotografou o Monte

Gordo aquando lugar insólito, longe dos olhares curiosos dos

futuros turistas britânicos.

 restante continente Europeu. Não nos podemos esquecer dos agricultores a trabalhar dias a fio

debaixo de um calor abrasador nas cénicas aldeias e vilas desertas do Alentejo, dos pescadores que

arriscavam a vida, sem saber se acordariam na próxima manhã, no mar cruel e bramindo – como

cantaram Amália Rodrigues e Dulce Pontes – e nos jovens portugueses que se reviam nos pais e se

preparavam para uma vida de trabalho árdua, num Estado de pouca liberdade. Para muitos de nós

parece um Portugal irreal, para outros um Portugal vergonhoso, que queremos esconder e fingir que já

não existe, mas existe. É o Portugal poético, é o nosso verdadeiro fado. Penso que, de certa forma, é

esse o sermão de Artur Pastor aos Portugueses. Para que não nos esqueçamos do nosso passado, para

que tenhamos saudades do mesmo; para que seja uma fonte de orgulho.



Revisiting Sites of Memory: Outlander
Joanne Paisana, DEINA/CEHUM 

   I propose to reflect on the reinterpretation of cultural places of memory using the example of

the popular award-winning series Outlander. [1] This award-winning television series will be used

to exemplify how factual, historical events may be used in a fictional context to shape cultural

memory and national identity.

     What is cultural memory?  Jan Assmann, in 'Collective Memory and Cultural Identity',[2]

explains how the sociologist Maurice Halbwachs and the art historian Aby Warburg first

independently developed the idea of a social memory not conditioned by biological factors.

'Collective knowledge' (p. 125) is portrayed for the first time through the prism of culture, and the

passing down from generation to generation of collective memory is seen as vital for the survival

of humanity. Social identity is reinforced through this shared cultural memory and stability is

maintained through group cohesion and shared cultural values. Distinguishing between

communicative and cultural memory, Assmann equates the former with aspects of collective

memory that deal with commonplace communications between individuals and groups, who form

their own memories as a result. Communicative memory relies on oral history and is relatively

short lived (eighty–one hundred years). For Assmann, cultural memory is distanced from everyday

communication and is based on something immovable – 'fateful events of the past, whose

memory is maintained through cultural formation (texts, rites, festivals, poems, monuments) and

institutional communication (recitation, practice, observance).' (p. 129)

     Academia took notice of the concept of sites/places of memory in the 1980s largely through

the groundbreaking publication by Pierre Noir on French sites of interest (Lieux de Memoire).

Although Noir concentrated on material memory places later writers expanded the concept to

non-material items, allowing for the inclusion of the historical fantasy drama Outlander.Memory

sites function as a means for a community to coalesce meanings and experiences from the past,

helping to fix them in the present and transfer them to future generations (Rigney, 161).[3] 

[1] Outlander, developed by Ronald Moore, directed by John Dahl and starring Sam Heughan and Caitríona Balfe premiered in the USA in 2014;

The name 'Outlander', or foreigner, is generally used in a derogatory way about an English person.

[2] Assmann, J., & Czaplicka, J. (1995). Collective Memory and Cultural Identity. New German Critique, (65), 125-133. doi:10.2307/488538

[3] Rigney, A. "A Dinâmica Da Recordação: Os Textos Entre Monumentalidade e Morphing". In F. M. Alves et al. (orgs.)  (2016) Estudos de

Memória. Teoria e Análise Cultural.
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For Rigney, the memory items have to be reactivated over time, for the meaning of a material

memorial, for example, may eventually be forgotten if it is not 'remediated' in one form or

another. Varied media forms are used for this remediation, as they become known (from paper

books to digitalized forms). I will leave aside the discussion of who controls the narrative of

memory sites, especially canonical ones, and how, but suffice to say it is usually those with the

power to do so at any given time. This remembering process/dynamic is generally positive but

may also be polemical. The discussion over relocating or destroying statues because of modern

sensibilities is well known to us and the following are just some examples: USA/civil war

monuments; UK/Nelson's Column and other statues to slave owners/sympathisers; Portugal/floral

coats-of-arms of former colonies in Lisbon's Praça do Império garden. Rigney, using the prism of

dynamism when considering the preservation of cultural memory, argues that such discussion

fends off cultural amnesia and thus preserves the collective memory, albeit in a transformed way.

     Writing has historically been the privileged medium for recording cultural memory and literary

scholars have spent much time studying specific works to understand how a narrative, canonical

or not,  conditions memory through inclusion and omission of certain 'facts'. It would be

rewarding to study how the Jacobite rising led by Prince Charles Edward Stuart to restore the

House of Stuart to the British throne has been portrayed over time. Archival records and the

critically acclaimed so-called first historical novel, Waverley (1814), by Sir Walter Scott would

necessarily be studied. However, space limitations mean I must confine my comments to one

contemporary remediation of the uprising.  Based on the historical fantasy novels of American

Diana Gabaldon, Outlander first aired in 2014. The sixth series has just begun production. The

trials and tribulations of English time-traveller and advocate of women's rights Claire

Randall/Fraser and her romantic eighteenth-century highlander partner Jamie Fraser have

entertained a massive international audience.The story begins when former World War II nurse

Claire Randall unwittingly travels from 1945 to 1743 via the standing stones at Craigh na Dun,

meets Jamie, and eventually becomes embroiled in the Jacobite rising which aimed to restore the

Scottish throne to James Stuart, Prince Charles' father.
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Through the use of fantasy, action, and romance the plots of subsequent series showcase

Scottish culture, colonial life in the Caribbean and North America, the American fight for

independence, slavery, Native American rights, homosexuality and women's rights.

     There is evidence that 'non-authentic' portrayals of the past may be more culturally influential

than those based purely on personal recollection or a strict adherence to archival material

(Rigney p. 164). Downton Abbey and the film Braveheart are cases in point. Braveheart is full of

historical inaccuracies but it nevertheless was a resounding box office success. Outlander is

similar in that fictional characters and plots are interwoven with factually historical data. The

strong non-fictional narrative of Claire and Jamie's love affair is a powerful crowd pleaser and

the exterior film location is aesthetically appealing, showing authentic Scottish landscapes,

among other locations. Armed with the knowledge that the uprising was doomed to failure, the

struggle to stop Prince Charles from gathering his forces and fighting those loyal to the

Hanovarian King George II occupies many episodes of Outlander's first three series.[4] The well-

written, compelling narrative fiction enables aspects of painful factual evidence to be aired,

stirring the collective memory of the Scottish around particular traumatic events like the

resounding defeat of the Jacobites at Culloden.[5] Using the media of film, Scottish identity may

be reinforced and even refashioned through scenes of a distressing past that are still part of the

collective memory of social groups inside and outside Scotland. While the customs and habits of

the highlanders are often shown in a favourable light, the degraded and harsh living conditions

also point to a backwardness that is implicitly the fault of the lowland chiefs and the English. The

strong music composed by Bear McCreary is skillfully used to evoke an emotional response in the

audience. The title song is an adaptation of the Scottish poet Robert Louis Stevenson's poem

Sing me a Song of a Lad that is Gone, set to the tune of the Scottish folk song "The Skye Boat

Song".[6]

[4] Contrary to popular myth, many of Prince Charles' followers joined him more in protest at the 1707 Act of Union than to restore the Stuart

dynasty to the throne, as Outlander underlines.

 

[5] Between 1,500-2,000 Jacobites were killed or wounded at the Battle of Culloden and about 300 loyalist soldiers.

[6] Stevenson wrote the popular novels Treasure Island, Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Kidnapped.

8



This in itself is a callout to Scottish cultural pride. Claire's Englishness contrasts with the

Scottishness of the highlanders and influences perceptions of individual and collective English

identity. The 'sassanachs'[7] are portrayed as being everything from enlightened (Claire

Randall/Fraser), kind and helpful (Lord John Grey) and treacherously conniving (Duke of

Sandringham) to sadistically cruel (Captain Frank Randall) leaving something for everyone to

identify with on the spectrum of English nationalism. 

     Literature may subvert perceptions of the past by offering alternative arguments (Rigney p.

165). Sir Walter Scott's highly successful narrative Waverly had set the standard for the

romanticization of Bonny Prince Charlie but screen developer Ronald Moore adapted Gabaldon's

book , with her approval, so as to show the prince as a weak and arrogant person convinced of

his father's claim to the throne because of the doctrine of the divine right of kings, a doctrine

which had long been largely discredited at the time. He is not portrayed sympathetically unlike

his loyal followers. The rejection by the Jacobites of the Act of Union echoes today's

independence referendum demands and the association must not be lost on many viewers. A

Scottish viewer would be able, I suspect, to identify with the brave but doomed struggle of the

highlanders and if they are supporters of Scottish independence they may feel vindicated in their

repudiation of the English and a feeling of needing to remedy past injuries may prevail.

     Critical reception of Outlander has been mixed, with references to excessive 'tartanalia' but

also superlatives like 'a masterpiece of impressive depth' attributed to it.[8] It has won critical

awards like the 2014 People's Choice award for Best New Series and the 2019 Best Actor on a

Television Series for Sam Heughan (Jamie Fraser). These awards help enshrine the cultural

appropriation of the series in the collective memory. 

     We have seen how Outlander functions as a retransmitter of cultural memory (Rigney p.166).

Diana Gabaldon must have read Scott's canonical Waverley and thus we may say that 

 Gabaldon and Scott's literary works and Outlander not only preserve an historical collective

memory about the Jacobite uprising but also nuance Scottish identity through fostering cultural

pride in their fans. The contemporary contextualization of Outlander amid demands for another

Scottish independence referendum by First Minister Nicola Sturgeon and her Scottish National

Party is interesting. It may be 'tartanalia' but it is nonetheless relevant.

[7] A Scottish term for the English much used by Jamie in reference to his wife Claire. He uses it endearingly but it may be taken as offensive by

some English.

[8] See Wikipedia Outlander (TV series) https://en.wikipedia.org/wiki/Outlander_(TV_series) accessed 15 Feb. 2021. 9



     A Comunidade Teruel é uma região de Aragão, na Espanha, uma província que mistura o

moderno com medieval. A cidade carrega a arquitetura mudéjar, declarada Patrimônio da

Humanidade pela UNESCO.

     A cidade de Teruel está situada na região montanhosa do Sistema Ibérico e possui uma

população estimada em 30.000 habitantes e é caracterizada por ter invernos frios e verões

frescos e secos.

     A zona mais central da cidade é a Praça del Torico, que carrega esse nome por ter uma

estátua de um touro pequeno no meio da praça. Nessa região estão todos os bares e

restaurantes. Os pratos mais comuns em Teruel são sopa e as migas, normalmente

confeccionadas à base de pão ou batata.

     Os seus atrativos turísticos apresentam as edificações que recordam o seu passado

multicultural como a igreja de Santa Maria, Catedral das dioceses de Teruel, as Torres de El

Salvador, San Martín y San Pedro que são os destaques da região.

     A igreja de San Pedro ainda é protagonista da história lendária conhecida como Os

Amantes de Teruel, que aconteceu no século XIII, de dois jovens chamados Juan Diego de

Marcilla e Isabel de Segura. Reza a história que o casal estava junto desde o baile de inverno,

mas a família de Isabel não tinha intenções de entregar a rapariga em casamento a Diego, que

por sua vez, vinha de uma família pobre, enquanto Isabel era muito rica. Contudo, o pai de

Isabel deu um prazo de 5 anos para que Diego enriquecesse e pudesse casar-se com a jovem.

Sendo assim, o rapaz partiu para a guerra das Cruzadas com objetivo de enriquecer.

     Com a partida de Diego, o pai de Isabel ofereceu-a a Pedro Fernándes de Azagra, mas a

jovem recusou-se durante muito tempo, até que o prazo dado para Diego estava próximo de

expirar; Isabel reconsiderou então a proposta de casamento.

     Poucas horas após o casamento de Isabel, Diego volta à cidade de Teruel e foi comunicado

sobre o casamento. Numa tentativa desesperada e angustiante, pede um último beijo a Isabel

antes de ir embora. A jovem não atendeu ao seu pedido e Diego não suportou tamanho dor e

tristeza, caindo morto aos pés de sua amada.

Amantes de Teruel

Ana Catarina Veloso
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     Isabel sentiu-se culpada e com remorso pela morte de Diego e beijou o cadáver. O beijo foi

tão ardente que ela também caiu morta ao seu lado. Após o incidente, o marido de Isabel

contou a todos a história de amor dos dois jovens que foram enterrados juntos na igreja de San

Pedro.

     O Mausoléu dos Amantes de Teruel é a atração mais visitada da cidade por causa da

história de amor entre Diego e Isabel. Em 1555 os restos dos amantes foram encontrados na

igreja e os seus corpos foram identificados e documentados.
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Cultura(s), narrativas e alguns desafios

Carlos Pazos-Justo, Grupo Galabra-UMinho, Centro de Estudos Humanísticos

 UNESCO defines  culture  as  the  set  of distinctive  spiritual,  material, intellectual  and  emotional  features  of 
 society or  a  social group,  that  encompasses, not  only  art and  literature,  but lifestyles,  ways  of living  together,  

value systems,  traditions  and beliefs
    

     A UNESCO definia assim num documento de 2009 (The 2009 UNESCO framework for cultural

statistics [FCS]) o conceito de cultura. Como se pode apreciar, a proposta da UNESCO,

marcadamente sensível à diversidade cultural, é bem ampla e provavelmente não consensual.

Porque a cultura, enquanto noção, tem sido objeto de múltiplas reflexões e definições, todas elas

sempre susceptíveis de reformulação. A cultura, poderia pensar-se, é um conceito em constante

negociação na Academia mas também na própria sociedade. O que hoje podemos entender por

cultura não é, com certeza, o que se pensava há algumas décadas atrás. E ainda bem.

     Ora, da proposta da UNESCO parece-me singularmente importante a orientação que foca o

que vai além do material – modos de vida, valores, crenças, etc. –, superando de alguma forma um

entendimento da cultura, ainda bastante estendido, alicerçado nas produções artísticas, sejam elas

textos literários ou catedrais, por exemplo. Nesta direção, atendendo à, poderíamos dizer, cultura

viva ou à cultura do quotidiano, são muitos os desafios e de diversa natureza que, no âmbito das

investigações na cultura, podemos enfrentar – se pudermos e quisermos – para o bem das nossas

comunidades, em benefício, em última instância, das pessoas. Para tal, considero central ter

presente o papel das narrativas que as comunidades produzem e/ou consomem sobre si próprias

ou sobre outrem, uma vez que aquelas funcionam como o grande promotor de formas de estar, de

pensar e de agir, de cultura em definitivo. Entenda-se aqui narrativas, esquematicamente, como os

modelos de pensamento e ação com os quais nos confrontamos no nosso dia-a-dia; são, dito de

forma simples mas concisa, o inventário restrito de opções ou normas possíveis – classificam e

interpretam a realidade – que regem a nossa forma de estar no mundo. Em Portugal, permita-se-me

o exemplo prosaico, no espaço público, podemos beber um café em chávena ao balcão ou

sentados, opções possíveis e entendidas no seio da comunidade como normais; beber o mesmo

café num copo de plástico enquanto caminhamos, no entanto, não parece que seja (ainda?) uma

opção entendida como normal. 
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As narrativas, enquanto discursos que modelam (ou até inventam) as comunidades, podem estar

inscritas em múltiplos meios, sendo o sistema educativo (a universidade também, claro) um dos mais

potentes. Costumo ilustrar isto com um caso pessoal: antes de entrar na escola, os meus filhos (de

mãe e pai não nascidos em Portugal) não se autoidentificavam nacionalmente; ao pouco tempo de

frequentar a escola, passei a ter dois filhos portugueses, isto é, rapidamente o sistema educativo

incutiu-lhes a ideia de pertença a uma comunidade nacional concreta com um inventário de

opções específico (se bem, durante bastante tempo, Portugal foi sinónimo de Braga…).

     Nesta linha de pensamento, para a investigação na cultura, designadamente no que diz respeito

à planificação cultural, identificar e conhecer as ideias e práticas das comunidades e, ao mesmo

tempo, as narrativas que as promovem apresenta-se como um objeto principal; por outras palavras,

para intervir na cultura (com o objetivo de promover a coesão social ou ainda dotar a comunidade

de hábitos saudáveis ou de um imaginário viável, por exemplo) será preciso analisar as narrativas

em jogo e as formas de estar e agir consequentes; o que, em geral, obriga a um olhar

transdisciplinar, com participação ativa, portanto, de diferentes saberes.

     Atendendo a possíveis necessidades ou problemas que enfrentam as comunidades, os estudos

da cultura podem (e devem, em meu entender) trazer respostas fundamentadas para o próprio

bem-estar das comunidades. Coloco a seguir o que me parece serem dois desafios culturais (e não

só) da nossa realidade mais próxima.

     Não sendo um problema, nem de longe, exclusivo de Portugal, tudo para indicar que temos

ampla margem de melhoria, enquanto sociedade, na relação com o meio natural. Infelizmente, não

temos sabido lidar bem, desde há muito tempo, com a natureza o que – cada vez é mais consensual

na Academia – está a pôr em causa a nossa forma de vida. Trata-se de um problema que diz

respeito apenas à ecologia ou à economia? Acredito que não. É, talvez fundamentalmente, um

problema de, digamos, cultura ambiental, de quais as ideias e crenças que carregamos em relação

à natureza e de como nos relacionamos com ela. 
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Não estaremos, nos âmbitos mais urbanos, a viver de costas para o meio natural? Ilustro com uma

tendência recente: sob retóricas ambientalistas ou doutra espécie, está a vingar uma certa moda

de construir passadiços (mobilizando importantes recursos) em antigos caminhos rurais de modo a,

aparentemente, promover turisticamente alguns territórios.

Pois bem, como hipótese, nas ideias e práticas que se promovem realmente nestas atuações, uma

outra relação com a natureza, mais sustentável, não parece ser o resultado principal.E penso

concretamente, a modo de exemplo, nas fotografias que partilhamos nas redes sociais em que,

surpreendentemente, aparecemos nos tais passadiços no meio de paisagens inquietantes,

arrasadas por incêndios e/ou invadidas por flora exótica (eucaliptos, acácias, etc.), potencialmente

letais para o equilíbrio dos ecossistemas. Parece que, em geral, a nossa cultura ambiental está

condicionada por um interesse apenas extrativo – a natureza enquanto recurso económico – e

paisagístico – a natureza enquanto recurso para a contemplação (pano de fundo dos nossos

selfies) – e pouco mais. Uma boa planificação cultural, entre outras medidas, será inilidível se o

nosso objetivo for construirmos uma relação razoável e duradoura (tão necessária!) com o

ambiente.

     O segundo desafio que coloco prende-se com uma outra tendência que consiste na

festivalização da cultura. O caso da cidade de Braga, como outras próximas, é exemplar nesta

direção. Num processo, poderíamos dizer, de romanização tardia, Braga começou a (re)imaginar-se

como uma capital do Império romano através da realização de um festival anual, Braga Romana

(com início à volta de 2004). O evento festivo foi e é um grande êxito que rapidamente a cidade

parece ter assumido como próprio. E muito bem. Não implicou, no entanto, uma valorização

reconhecidamente suficiente do património romano da cidade; basta lembrar o estado em que se

encontra um dos maiores tesouros arquitetónicos da Península Ibéria daqueles tempos, o Teatro

romano da cidade. Por outro lado, será que este e outros festivais contribuem excessivamente para

espetacularização da cidade? ou para uma turistificação acelerada da parte antiga da cidade,

palco de todos os eventos? Será que sabemos o que a comunidade pensa ou precisa? A Braga

Romana promoveu uma identidade local reconhecível e viável? Junto a outros novos eventos, está a

opacar a rica tradição festiva (de natureza religiosa sobretudo) do Concelho?
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Sem ânimo de exaustividade, parece que neste caso estamos perante uma planificação cultural

com evidentes défices, baseada na construção de uma narrativa de relativo sucesso, por sua vez

alicerçada numa festa com uma duração de uma semana e pouco mais. Isso sim, o pão com

chouriço está muito bom! Como também poderá estar na Braga Barroca ou nas três noites da Noite

Branca… O desafio aqui está em otimizar a planificação cultural (sobretudo se financiada com

dinheiros públicos) e promover ideias, imaginários e práticas em benefício de toda a comunidade.

Ficam, por fim, estas rápidas reflexões gratas pelo amável convite para participar neste primeiro

número da Lince Cultural, para a que desejo longa e próspera uminhota vida!
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Entrevista Professora Doutora Maria do Carmo Mendes

José Fernando Martins

     Maria do Carmo Cardoso Mendes é professora e investigadora do Instituto de Letras e Ciências Humanas da

Universidade do Minho. Especialista tanto em Literatura Comparada e em Literatura Portuguesa Moderna e

Contemporânea, publicou vários ensaios sobre diversos escritores de língua portuguesa, nomeadamente, Eça de

Queirós, Miguel Torga, Agustina Bessa-Luís, Orlanda Amarílis, Rui Knopfli, Mia Couto e Germano Almeida. Escreveu

ainda sobre o mito de Don Juan, sobre Ecocrítica e sobre os diálogos existentes entre a literatura portuguesa e as

literaturas africanas. As suas publicações incluem Idades da escrita: estudos sobre a obra de Agustina Bessa-Luís

(2016),  Ecocriticism 2018. Literature, Arts and Ecological Environment (com Isabel Ponce de Leão e Sérgio Lira, 2018) e

Africanidades Eletivas (2020).

     

José Fernando Martins: Queremos desde já, agradecer a disponibilidade em ter acedido ao nosso

convite. Este convite que lhe foi dirigido deveu-se a uma razão, o apoio, o incentivo, o

encorajamento, o carinho e a preocupação que a professora sempre demonstrou para com os seus

alunos.   A primeira questão é: como é que surgiu o interesse pela área da Literatura?

Maria do Carmo Mendes: Antes de mais nada, permitam-me agradecer o convite e manifestar o

meu prazer por colaborar convosco. Sabem a estima que tenho por este grupo do 3º ano de

Estudos Culturais, já a manifestei várias vezes.  O meu interesse por Literatura e, concretamente,

por Literaturas e Culturas Africanas de Língua Portuguesa surgiu em 2007 quando fui responsável

pela lecionação das Unidades Curriculares de Literaturas e Culturas Africanas no ILCH. Nas

reestruturações de cursos (refiro-me especificamente a Estudos Portugueses e Lusófonos, pois na

altura ainda não existia a Licenciatura em Estudos Culturais que nasceu apenas em 2010), o meu

interesse acabou por nascer de uma necessidade. Fui responsável desde esse ano de 2007 pela

lecionação e portanto, do que se tratou foi de estudar, investigar. Com o tempo veio um enorme

entusiasmo por estas Literaturas de Língua Portuguesa, concretamente por três: a Moçambicana, a

Cabo-Verdiana e a Angolana. Muito embora não sejam as únicas de Literaturas Africanas de

Língua Portuguesa, são aquelas que estão contempladas na estrutura curricular do curso agora de

Estudos Portugueses, , e, a partir de 2010, do curso de Estudos Culturais onde as unidades

curriculares de Literaturas e Culturas Africanas de Língua Portuguesa entraram e entraram muito

bem, pois faz todo o sentido no curso de Estudos Culturais contemplar o continente africano

naquilo que mais diretamente nos diz respeito, a língua, a literatura e a cultura.
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 JFM: Neste caso, a literatura africana de um modo muito abrangente sempre esteve

presente nos últimos anos.

MCM: Sempre. A partir de 2007 e até ao momento presente. Portanto, estou a falar de um período

que já ultrapassa uma década e no qual tenho procurado sobretudo olhar as Literaturas e Culturas

Africanas com um sentido desapaixonado que o tempo e um distanciamento cronológico nos

permitem. Claro que, neste interesse, a literatura tem um lugar privilegiado porque é minha

convicção e assim a tenho transmitido aos alunos ao longo deste período de mais de uma década,

que a literatura nos países africanos de língua portuguesa tem sido o veículo privilegiado de

manifestação de cultura.  Neste sentido, os meus estudantes são

sobretudo confrontados com obras literárias: explico-lhe por que motivos a literatura tem tido um

papel tão importante no estreitamento de laços entre um país colonizador até 1975 e países

colonizados.

JFM:  Em que medida é que considera que a literatura dos Países Africanos de Língua

Portuguesa pode ser diferenciada? O que é que tem de exclusivo? E qual seria o seu maior

fator diferenciador?  

MCM: Desde logo um fator claramente diferenciador é a relação com o espaço natural. Basta um

simples exercício comparativo (para o caso, com a literatura portuguesa), para se perceber que os

escritores africanos se distinguem por essa relação especial com a natureza que é uma relação

mais harmoniosa, menos conflituosa e bem mais tranquila.  Depois temos também outro elemento

diferenciador que acho interessantíssimo particularmente na literatura cabo-verdiana: o sentido da

diáspora. É claro que não é exclusivo da literatura cabo-verdiana, mas o que os escritores cabo-

verdianos e as escritoras também têm sublinhado é esta importância de uma literatura que nunca

perde as raízes e um sentido de nostalgia muito intenso no conjunto das literaturas africanas de

língua portuguesa.  Finalmente, também me interessa muito nestas literaturas o facto de tratarem

grupos tradicionalmente marginais e marginalizados.  É claro que

neste ponto tenho que começar por dizer que estudar literaturas africanas significa construir um

cânone, porque durante muito tempo estas literaturas foram considerados à margem do cânone.  
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 Ora, quando olhamos para escritores africanos, vemos o reconhecimento que têm,nomeadamente,

através do mais importante prémio de literatura portuguesa, o Prémio Camões, que já foi atribuído

a vários escritores Africanos de Língua Portuguesa. Quando vemos que eles são publicados não só

em Portugal mas traduzidos noutras línguas e reconhecidos amplamente dentro e fora de África,

parece-me que há aqui um elemento que justifica o interesse por literaturas outrora ditas

marginais, mas que não o são.  Acho muito interessante que a evolução das literaturas africanas de

língua portuguesa tenha contribuído para pôr em causa estereótipos, para pôr em causa pré-

conceitos, para pôr em causa juízos de valor que menorizam outros, nomeadamente, as mulheres (

sem qualquer tentação feminista que não tenho nem creio que seja relevante). Não posso deixar de

achar muito singular a forma como os escritores e as escritoras africanos têm contribuído para

desconstruir prerrogativas de género e imagens menores da mulher em culturas patriarcais, e para

combater racismos e xenofobias. .  Portanto, para sistematizar uma resposta um pouco extensa à

sua pergunta: o que do meu ponto de vista individualiza e torna muito merecedores da nossa

atenção, como estudantes e professores, os escritores africanos é o sentido humanista das

literaturas africanas de língua portuguesa. Há um humanismo muito forte nestas literaturas que me

interessa e que considero que a todos nos deve interessar, particularmente num tempo onde o

sentido de humanidade precisa de ser reforçado e lembrado todos os dias.

JFM: Voltando um pouco atrás na sua resposta a professora mencionou que optou por

estudar a literatura através da literatura comparativista mas também o poderia ter feito de

outras formas. Existe alguma razão específica pela qual escolheu esta

modalidade, esta forma de ver e entender a literatura?

MCM: Não, de todo. O comparativismo acaba por ser um pouco o meu ADN intelectual, isto é, a

minha formação, particularmente até ao doutoramento e com a tese de doutoramento em

literatura comparada.  Fazer estudos comparados e estudar literatura portuguesa e literaturas

africanas de língua portuguesa são para mim interessantes nesse espírito de estreitamento de

laços, mas é evidente que a minha investigação e aquilo que escrevo e leciono (quero sublinhar

este ponto, a parte de lecionação e de gerar interesse e estímulo junto dos meus alunos) são

sempre pensados para leitores estudantes.
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 O comparativismo, todavia, não esgota o meu interesse pelos estudos literários. Há muitos

conteúdos que estudo que são exclusivamente tomados pelo seu valor absoluto: interessam-me por

exemplo, questões como a relação do escritor africano com a natureza, o tratamento da condição

feminina, a temática da viagem. Estudo-os muitas vezes sem enfoques comparativistas. Claro que,

volta e meia, o comparativismo vem. Creio que isso acontece porque desde que entrei na

faculdade aos 17 anos, quase 18, senti em todas as literaturas que tive, a francesa, a inglesa, nos

estudos clássicos, e na literatura portuguesa, um gosto que é meramente pessoal por comparar.

Gosto de comparar por uma razão - comparar significa uma disponibilidade emocional para o

outro e para a diferença. O comparativismo é a construção de imagens do outro. Aprecio esta

ideia de ver o outro lado, de saber como pensam os outros, como se comportam os outros; acho

importante abandonar este sentido de que o europeu tudo sabe e tudo conhece. Gosto do

comparativismo, nesta relação Portugal-África porque ele também contribui para abrir os meus

horizontes e abandonar uma perspetiva eurocêntrica que não aprecio na minha visão do mundo.  O

comparativismo é um afeto pessoal; depois tem bases teóricas, os estudos imagiológicos, que são

os estudos de literatura comparada.

JFM: Em relação aos livros que a professora publicou, qual foi a sensação de publicar tanto

o seu primeiro livro como este último que saiu fruto de uma década de trabalho e de

investigação? 

MCM: É uma pergunta muito interessante até porque são livros muito diferentes.  O primeiro é uma

parte da minha tese de doutoramento, apenas a primeira parte. É sobre a receção do mito

de Don Juan na literatura portuguesa e a forma como desde o século XVIII até ao princípio do

século XXI a literatura portuguesa se relacionou com o mito que nasceu em Espanha - cá está

outra vez o comparativismo que vem sempre de uma maneira ou de outra. Depois do

Doutoramento, regressei a uma escritora com a qual não tinha simpatizado particularmente muitos

anos antes. A história é breve: no 12º ano, na minha geração, uma das leituras obrigatórias era A

Sibila de Agustina Bessa-Luís.  Não creio que a maioria dos jovens de 15-16 anos tenha maturidade

para compreender A Sibila .
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 É claro que tive que a estudar, é claro que havia uma meta a alcançar em literatura portuguesa,

ter uma classificação interessante para prosseguir para a universidade, mas A Sibila foi uma leitura

imposta e, muito honestamente, entendi pouco. Muitos anos depois, já em 2005, um dia decidi

regressar a Agustina Bessa-Luís, como uma espécie de esforço para fazer as pazes com uma

escritora que aos 15-16 anos não tinha apreciado por aí além. Devo dizer-lhe que foi um autêntico

deslumbramento.  É uma escritora maravilhosa, porque trata aquilo que é o mais importante: uma

arqueologia das emoções. Então esse livro, que foi publicado em 2016, Idades da Escrita, é um

conjunto de ensaios sobre a obra de Agustina Bessa-Luís. Dois anos depois, o rumo mudou

completamente e publiquei, com dois colegas da Universidade Fernando Pessoa, um livro sobre

Ecocrítica, Literatura, Artes e Ambiente Ecológico. Este último livro, Africanidades Eletivas, é, como

muito bem disse o José Fernando, é o resultado de mais de uma década, de um dos meus grandes

interesses para investigar e para lecionar, porque estas duas áreas, no meu espírito, nunca

estiveram separadas - o sentido da investigação, apenas para publicar ou construir uma carreira

académica, diz-me pouco.  O sentido de investigação, articulado com o que faço para transmitir

aos meus alunos e o que também aprendo com os meus estudantes (é bom dizê-lo), isso faz todo o

sentido. E, portanto, são livros que percorrem áreas muito distintas mas que têm um denominador

comum, que encontro em Agustina, na Ecocrítica e nas literaturas africanas de língua portuguesa:

um sentido humanista. Há também nesta aparente desarticulação um fio condutor, e este último

livro, sobre literaturas e culturas africanas de língua portuguesa, para mim, representa o maior

elemento na ideia humanista da realidade.  Não foi por acaso que ele foi publicado em 2020.

Agora num tom mais pessoal, foi porque em grande medida, quando tivemos um primeiro

confinamento, durante algumas semanas julguei que aquela situação que desgraçadamente ainda

vivemos aumentasse um sentido de humanidade. Acho que isso não aconteceu e a minha ideia é

esta - a literatura não salva o mundo, mas a literatura faz de nós melhores pessoas. As literaturas

africanas de língua portuguesa e de outras línguas - vou dizer isto com toda a sinceridade - fazem

de nós muito melhores pessoas. Se eu juntar a isto, algo que recentemente aconteceu - estou a

falar da minha experiência no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre deste ano,

que me fez contactar com um lado luminoso de estudantes motivados e muito trabalhadores -

chego à conclusão que só tenho boas razões para cada vez me interessar mais por literaturas

africanas de língua portuguesa, que é aquilo que faço todos os dias. 
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 JFM: Este livro que foi publicado no ano passado no qual a professora foca sobretudo as

ligações que existem entre as culturas portuguesas, africanas e brasileiras e onde também

é feita uma passagem por vários nomes de escritores tanto angolanos como

moçambicanos.  Anteriormente, os livros lançados eram sobre temas muito fixos, muito

próprios e desta vez optou por juntar na mesma obra vários universos.  Existiu alguma

inspiração para os temas que compõem este livro?

MCM: Sim, as escolhas acabaram por ser o resultado de experiências, com mais de uma década,

quando, pela primeira vez, me vi na situação, em 2007, de fazer um programa de literaturas e

culturas moçambicanas e literaturas e culturas cabo-verdianas. Estudei as obras, identificando

temas e interesses dos escritores.  O que acabou por acontecer com muita frequência foi que a

obra de um escritor revelavas influências de outra, de outro escritor e de outro país.  O José referiu

há pouco o caso muito interessante do Brasil, e é, de facto, um caso que tem que ser privilegiado,

porque, por exemplo, a literatura cabo-verdiana dos primeiros 40 anos do século XX foi

intensamente influenciada pela literatura brasileira - idênticas preocupações, idênticas angústias,

até geografias com similitudes. Portanto, este livro acabou por resultar de muitos interesses que as

obras me proporcionam o que os programas das unidades curriculares também me deram. Porque

há também outro aspeto que não aprecio: a imutabilidade de um programa de uma disciplina. Não

tenho hoje, em literaturas e culturas africanas, o mesmo programa que tinha em 2007 ou até em

2017. Li muito mais, ao longo dos

tempos. Espero ter aprendido mais do que sabia em 2007. Procurei também que os temas

interessassem públicos estudantis diferentes, porque sempre fui confrontada com uma situação

complexa - estudantes de literatura stricto sensu e estudantes de culturas com um

peso residual da literatura.  O José dirá - a professora está a falar do programa da disciplina e não

do livro. Pois, é verdade. Mas as coisas estão de tal maneira relacionadas que o livro não faz

sentido sem pensar na trajetória dos programas. No livro, trato obras que apreciei muito, porque o

lado emocional tem que estar sempre presente, e escritores de que gosto muito, como Mia Couto,

José Luandino Vieira, Pepetela, Paulina Chiziane, João Paulo Borges Coelho, entre outros. O livro

procurou, em primeiro lugar, corresponder aos meus próprios gostos, não vou falar ou escrever

sobre uma coisa de que não gosto, e depois àquilo que me pareceu ter sido mais estimulante para

os meus estudantes.
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JFM: Este livro que foi publicado no ano passado no qual a professora foca sobretudo as

ligações que existem entre as culturas portuguesas, africanas e brasileiras e onde também

é feita uma passagem por vários nomes de escritores tanto angolanos como

moçambicanos.  Anteriormente, os livros lançados eram sobre temas muito fixos, muito

próprios e desta vez optou por juntar na mesma obra vários universos.  Existiu alguma

inspiração para os temas que compõem este livro?

MCM: Sim, as escolhas acabaram por ser o resultado de experiências, com mais de uma década,

quando, pela primeira vez, me vi na situação, em 2007, de fazer um programa de literaturas e

culturas moçambicanas e literaturas e culturas cabo-verdianas. Estudei as obras, identificando

temas e interesses dos escritores.  O que acabou por acontecer com muita frequência foi que a

obra de um escritor revelavas influências de outra, de outro escritor e de outro país.  O José referiu

há pouco o caso muito interessante do Brasil, e é, de facto, um caso que tem que ser privilegiado,

porque, por exemplo, a literatura cabo-verdiana dos primeiros 40 anos do século XX foi

intensamente influenciada pela literatura brasileira - idênticas preocupações, idênticas angústias,

até geografias com similitudes. Portanto, este livro acabou por resultar de muitos interesses que as

obras me proporcionam o que os programas das unidades curriculares também me deram. Porque

há também outro aspeto que não aprecio: a imutabilidade de um programa de uma disciplina. Não

tenho hoje, em literaturas e culturas africanas, o mesmo programa que tinha em 2007 ou até em

2017. Li muito mais, ao longo dos

tempos. Espero ter aprendido mais do que sabia em 2007. Procurei também que os temas

interessassem públicos estudantis diferentes, porque sempre fui confrontada com uma situação

complexa - estudantes de literatura stricto sensu e estudantes de culturas com um

peso residual da literatura.  O José dirá - a professora está a falar do programa da disciplina e não

do livro. Pois, é verdade. Mas as coisas estão de tal maneira relacionadas que o livro não faz

sentido sem pensar na trajetória dos programas. No livro, trato obras que apreciei muito, porque o

lado emocional tem que estar sempre presente, e escritores de que gosto muito, como Mia Couto,

José Luandino Vieira, Pepetela, Paulina Chiziane, João Paulo Borges Coelho, entre outros. O livro

procurou, em primeiro lugar, corresponder aos meus próprios gostos, não vou falar ou escrever

sobre uma coisa de que não gosto, e depois àquilo que me pareceu ter sido mais estimulante para

os meus estudantes. O resultado acaba por ser essa conjugação entre o meu gosto e aquilo que

sinto que contagia, no sentido mais positivo da palavra, aqueles que têm a paciência de me ouvir,

semestre após semestre: os meus alunos. 22



JFM: De um modo geral todos os alunos a consideram uma excelente professora e

precisamente por causa disto não podemos deixar de perguntar: como é que surgiu esta

vontade para ser professora?

MCM: Vamos lá ver, a resposta politicamente correta e a resposta politicamente incorreta.  A

resposta politicamente incorreta é esta: o que eu verdadeiramente quis ser foi hospedeira de voo.

O que o pai e a mãe me disseram, quando eu insistia aos 14-15 anos que o meu projeto de vida era

passar o tempo todo, ou em aeroportos, ou em aviões, foi - tem juízo e arranja uma profissão a

sério! Claro que estou a falar do que sentia aos 14-15 anos. Ser professora, agora já num plano de

maior maturidade, que veio porventura ali por volta dos 16-17 anos acabou por ser uma vocação

incutida pela minha mãe.  A minha mãe foi uma extraordinária professora, sobretudo porque tinha,

e tem ainda, um constante interesse e preocupação pelos outros, que foram muito inspiradores.

Lembro-me de ser muito pequena, de estar a fazer na altura a quarta classe e de ver as

preocupações que a mãe tinha com os alunos mais velhos. Portanto, aquele sonho de adolescente

acabou por ser substituído por alguma coisa de que eu gosto mesmo, apesar de haver momentos

menos interessantes, claro. Ser professora aconteceu, porque houve uma pessoa que foi e continua

a ser aquela que determinou as minhas escolhas, embora o sentido de preocupação e de atenção

pelos outros, esteja na minha mãe, enfim, numa galáxia infinitamente superior à minha. Preciso de

sentir que não estou a ser insuportável para os meus estudantes, preciso, sobretudo quando estou

com eles (agora é mais difícil porque as câmaras não ajudam) de fazer um exercício sempre que

estou diante dos meus estudantes, o de tentar pôr-me no lugar deles e tentar sentir: isto é

interessante, isto é desinteressante. Eu acho que um professor é, essencialmente, isto: não é

alguém que exige competências. É claro que está obrigado a estudar, a investigar, a saber

transmitir uma mensagem, mas para mim, há um lado mais importante, que é o lado de procurar

sentir o que os outros sentem e consequentemente preocupo-me genuinamente com as pessoas

que me rodeiam. Não há nada a fazer. Eu sou assim, como a minha mãe sempre foi. 
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JFM: A professora foi convidada para duas Universidades diferentes, a Universidade

Linguística Estatal de Moscovo na Rússia e para a Universidade de Holguín, em Cuba.  As

duas últimas questões são sobre o modo como surgiram estes dois convites e como foram

as experiências em dois países, em dois locais tão distintos de Portugal.

MCM: Foram duas experiências absolutamente extraordinárias. As duas resultaram de convites, da

Universidade Linguística Estatal de Moscovo, e antes, em março de 2019, da Universidade de

Holguín, em Cuba. Foram experiências, que tiveram dois propósitos diferentes. Em Cuba lecionei

um curso sobre Ecocrítica. Foi uma experiência intelectualmente espantosa, e, no plano de

contacto com outro país, outra cultura, foi um período do tenho saudades, quase todos os dias. O

meu contacto com colegas em Holguín e em Havana foi o contacto com pessoas de uma

generosidade que eu nunca tinha visto antes, uma disponibilidade e uma amabilidade inexcedíveis.

No caso de Moscovo, lecionei um curso de literatura de portuguesa contemporânea. A propósito de

viagens: sabem que a Universidade do Minho tem vários programas de mobilidade de estudantes. 

 Este tipo de experiências deve acontecer cada fez mais. Os estudantes devem fazer programas de

mobilidade, passar um tempo noutra universidade, noutro ambiente cultural, noutro ambiente

linguístico. É um enriquecimento incrível em todos os aspetos. Façam programas Erasmus.

JFM: Resta-me agradecer-lhe pela generosidade que a professora nos mostrou. A

professora tem algo que hoje em dia não é muito comum e posso dizê-lo uma vez que já

passei por duas universidades diferentes, e já tive a oportunidade de conhecer vários

professores. O facto da professora ter a generosidade de, apesar de todo o conhecimento

que possui, poder perfeitamente optar por dar aulas, e não ter qualquer relação com os

seus alunos, esse nunca foi o caso. Nem nunca foi o caso, de alguém que tem tanto

conhecimento e tanta experiência de vida, que nunca nos fez sentir como se nós de algum

modo fóssemos inferiores, nunca me fez sentir que sabia mais do que nós. Sentimos sempre

que havia uma disponibilidade muito grande para um diálogo, que na maior parte dos

casos, já não existe. 

MCM: Deixe-me agradecer-lhe pelas palavras e deixe-me só dizer uma última coisa: eu não dou

aulas, partilho os meus conhecimentos e aprendo com os meus alunos.  Essa partilha significa tentar

tornar atraentes para outros matérias que o são para mim.
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A ideia de debitar uma matéria, por exemplo, com uma linguagem muito sofisticada, coisa que

muitos de nós podemos fazer, não é ser professor. A segunda ideia é, seja pela via intelectual

(porque é obviamente muito importante a aquisição de conhecimento e de competências), seja

pela via humana, entendo aulas como aprender com os estudantes. Pode não vos parecer que

assim é, mas existem estudantes (não vou dizer, porque seria falso, que isto acontece todos os

semestres) que, no plano das atitudes, no plano do acolhimento, no plano da paciência (porque sei

que me repito, sei que às vezes insisto muito em determinados pontos, sei que me perco no meu

discurso, enfim, de vez em quando,  até sinto que coloco umas asas e levanto voo) que fazem que

tudo valha a pena. Portanto, os meus interlocutores, também têm que ter a generosidade de me

aturar. Há grupos de estudantes especiais e há anos que são os anos felizes, em contextos infelizes.

A sua turma, desde o ano passado (com um elevado grau de exigência que impus, uma quantidade

muito grande de trabalhos, e de textos difíceis e continuando no primeiro semestre deste ano é

feita de estudantes cheios de generosidade e de cumplicidade – sabem do que estou a falar.

Ficou-me no coração, para simplificar. Espero, daqui a uns anos, ter notícias vossas, espero que

estejam a fazer coisas interessantes (quem sabe a trabalhar em alguma universidade como

professores, como investigadores?). Isto tudo para dizer que, colaborar convosco, é mesmo um

enorme gosto.  Espero, acima de tudo, que uma grande conquista do vosso ano, do vosso grupo, a

conquista chamada Núcleo de estudantes, continue, porque vale mesmo a pena ter este espírito de

grupo, ser alumni e continuar com estes projetos. Portanto, seja para falarmos sobre literaturas e

culturas africanas, seja para colaborar em iniciativas do vosso grupo, seja para beber um café,

quando for possível, os estudantes finalistas de Estudos Culturais contarão sempre comigo. Tenho-

vos mesmo no coração.
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